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Giriş

Siyaset felsefesinin ontolojisinde önemli bir yer tutan kamusal alan 
kavramina, bugün bireyin hem teknolojisi ile yaşamsal döngüsünü yor-
damlamasi ve bu yordamlama sonucu ortaya çikan melez bir yaşamsal 
formununda hem de herkese açik olarak fiziksel katilim sağlanilan top-
lumsal yaşam pratiklerinde iletişimin ve ilişkilerin denetlenebilirliğine im-
kân veren, düzenleyen ve kodlayan bir alan olarak bakmak pek de yanliş 
olmayacaktir. Böylesi bir kamusal alan anlayişinda modernlikle çizilmeye 
çalişilan sinirlar reddedilmekte ve ötekinin farkindaliği üzerine sezgisel al-
gilamaya dayali bir kodlama esas alinmaktadir (Mahçupyan,2017:26-27). 
Bu noktada önemli olan sosyal ilişkiler, kültürel birikim ve toplumsal iliş-
kilerdir. 

Habermas kamusal alanin tüm yurttaşlarin erişiminin siyasal erk ta-
rafindan garanti altina alindiği ve kanaatlerin özgürce ifade edilip tartişi-
labileceği ortak mekânsal birliktelik olduğu belirtmiştir ( 2004:95). Sivil 
toplumun merkezde olduğu kamusal alanda bu mekânsal birliktelik ayni 
zamanda yurttaşlarin sosyal pratiklerinin eyleme geçtiği bir alan olarak da 
düşünülebilmektedir.

Kamusal alani iki farkli kiskaçta ele alan Arentd temelde siyasal alan-
la kamusal alani eşdeğer olarak görmektedir. Bireyin çoğulluğa bağli bir 
yaşam pratiği geliştirmesi hem onun siyasi bilincini hem de hem de ka-
musal alaninin sinirlarini belirlemektedir. Alenileşme kavrami ile kamu-
sal alana saydamlik ve şeffaflik yükleyen Arentd’e göre kamusal alan her 
şeyin herkes tarafindan en açik bir şekilde görülebildiği, duyabildiği ve 
tartişabildiği hem bir mekân hem de dolayim alanidir. Ayrica kamusal alan 
ortaklaşa kurulan bir alandir. Bu alanin kuruculari toplumu inşa eden birey-
lerdir (Arentd, 2009:93). Bu noktada Arendt ortaklaşa kurulan bu düzeni 
şu şekilde aktarmaktadir.“… Ancak bu dünya, insanların üzerinde hareket 
ettikleri sınırlı bir mekânı ve organik yaşamın genel durumunu oluşturan 
yeryüzü ya da doğayla aynı değildir. Daha çok, insan eseri bir dünyada 
birlikte yaşayanlar arasında olup biten meselelerle olduğu kadar, insan 
elinden çıkma (şeylerle), insanî yapıntıyla ilintilidir” (Arendt, 2009:95).

Kamusal alan ister Bati Modernitesi penceresinden isterse ötekinin 
farkindaliği üzerine kurulu bir sistem içinde yeşeren bir bakiş açisiyla de-
ğerlendirilsin mahiyetinin ve sinirliliklarinin tartişilmasi hep güncelliğini 
korumaktadir. Bu bağlamda modernlik etkisi altinda değerlendirilen ka-
musal alan kavrami da gelenekselci bir okumayla eksik ve sorunludur. Mo-
dernist bir bakiş açisiyla kamusal alan “modern olanın yaşandığı, kendini 
dışa vurduğu yerdir.” (Mahçupyan,2017:25).

Habermas’a göre kamusal alan anlamini 17.yüzyil sonrasinda siya-
sal süreçlerde yurttaş ve devlet etkileşimi sonucunda bulmaya başlamiş-
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tir.    Çokta yeni olmayan kamusal alan tartişmalarinin başlangiç noktasi 
ise ‘kamu’ yu özümsemekten geçmektedir. ‘Kamu’ kavrami kamusal alan 
için demokratik ideallere pencere açan ve vatandaşlarin erişimini öngören 
bir alandir (Papacharissi, 2002:10). Bu bağlamda demokratik toplumlarda 
kamu, demokrasinin filizlendiği bir aurayi oluştururken, kamusal alan ka-
munun ideal vatandaş ve ideal politika odağinda vücut bulan ancak siya-
setten uzak bir sivil alani temsil etmektedir.

Kamusal alan devlet gücünün sirayet ettiği alan değildir aksine bu 
alanda devlet dişi söylemler ile siyasetin üretildiği ve gerektiğinde devletin 
eleştirildiği devlete karşi söylemlerin üretildiği eleştirel bir alandir (Öz-
bek, 2004:322). Bu bağlamda kamusal alan oluşum sürecinin en önemli 
saç ayaği müdahalesiz, baskisiz bir siyasal iletişim ortaminin oluşabileceği 
sivil bir alandir. Bu alanda herkes eşit, özgür bir şekilde düşüncelerini ifa-
de edebilmelidir.

Siyaset felsefesinin ontolojik yapisi içinde kök salan kamusal alan 
kavrami özellikle kapitalist üretim biçim ve ilişkilerinin toplumsal yapi-
lari kuşatmasi ile birlikte siyasetin normatif yapisindan çikmiş toplumsal 
düzlemde ele alinmaya başlamiştir. Bu bağlamda özellikle Habermas’in 
siyasal bir etki üzerine kurguladiği kamusal alani bir hayat alani olarak 
açiklamasi tam da bu noktada önem arz etmektedir. Bu hayat alani artik 
eleştirel bir siyasal söylemden uzaklaşmiş ve insanlarin kendilerini ilgi-
lendiren ortak payeler etrafinda toplandiklari, konuştuklari, tartiştiklari ve 
nihayetinde ortak bir noktada buluşup kamuoyu oluşturduklari araç, süreç 
ve mekâni kutsamiştir. Bu alan toplumsal alana bir atiftir ve özel ilgi alan-
lari ve özel meseleler bu alanin sinirlari dişindadir.

Arendt’e göre özele alan iş ve emek etkinliklerini, kamusal alan ise 
politik eylemleri kapsamaktadir (2009:68). Bu bağlamda özel alan eko-
nomik ve kişisel ilişkilerin yürütüldüğü alanlari kapsamaktadir. Ancak ne 
var ki günümüzde özellikle yükselen bir dijital kültür ortaminin da etki-
siyle dönüşüm geçiren kamusal ve özel kavramlarinin içeriği, sinirlarinin 
da belirlenmesini güçleştirmiştir. Bunun sebebini ise Habermas devlet ve 
toplumun iç içe geçmesinde aramaktadir. Ona göre metalaşma ve devlet 
müdahalesi araciliğiyla iktidar mantiği bireyin yaşam dünyasi ve yakin 
ilişkilerin mahrem alanina nüfuz ederek hem özel alanin özerkliğini hem 
de kamusal alanin kamusalliğinin içini boşaltmiştir (2009:256).

Özel alan bireyin kültürel ahlaki ve psikolojik giz alanidir. Özel ala-
nin bireye tanimiş olduğu bu çok yönlü yaşam alani ayni zamanda mah-
remiyetinde kapisini aralamaktadir. Birey mahremiyetine dönüt gizlerini 
özel alani içinde yaşar. Bu alan kamusal alan gibi herkese açik olmayip 
sadece bireyin tercihleri ile şekillenmektedir. Kamusal alanda birey sadece 
bir unsurdur. Bu nedenle bireysellikten ziyade toplumsallik bu alanin te-
mel kurucu unsurudur. Bireyin sadece bir unsur olduğu bu aladan her şey 
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alenidir ve bulaniklaşan düşünce ve davranişlar kamusalliğin eylemsellik 
normlarinin dişinda tutulmaktadir. 

Özel alan kamusal alanin arka bahçesidir. Bu iki kavramin birbirle-
ri ile olan ilişkisi ise tipki bir evin odalari gibidir. Kamusal alan ve özel 
alanin tarihsel izleğine bakildiğinda Habermas bu alanlari burjuva aile ya-
pisindaki kapitalist ast-üst oluşlarla açiklamiştir. Evin salonunun herkese 
açik olduğunu ve ancak diğer odalarin misafire kapali olduğunu vurgula-
miştir. Bu bağlamda özel alanin ortaya çiktiği mekân olarak kendini gös-
teren ‘ev’ olgusunda birey hem kamusal hem de özel alanini yaşar. Özel 
alan kamusal alanin aksine doğallikla bezelidir. Bu durumu Güdücü şu 
şekilde açiklamaktadir :  “Özel alan ile kamusal alan arasındaki ayrım 
çizgisi evin tam ortasından geçer. Özel şahıslar salonda oluşan kamusal-
lığa oturma odalarının mahremiyetinden çıkarak dâhil olurlar, ancak her 
iki alan birbirleriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Soylu cemiyette arkadaşça bir 
araya gelmenin ve kamusal akıl yürütmenin kökenini hatırlatan, salonun 
yalnızca adıdır” (2015:63). 

İçinde bulunduğumuz çağda bireyin kamusal alana çikmasi evden di-
şari çikmasi ile başlamaktadir. Bireysel hazlarini, düşüncelerini, acilarini, 
mutluluklarini evden dişari çiktiği an ardinda birakarak kamusal alanin is-
tediği kolektif düşünce biçimini ve eylemsel sinirliliklari benimser.

Dijital devrimlerin yaşandiği bu çağda, Habermas’in bahsettiği kamu-
sal alan ve özel alanin sinirlarinin bulaniklaşmasinin en başat sebeplerin-
den biride iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler ve bireyin teknoloji 
odakli bir yaşam standardini merkeze almasidir. Bu durum kamusal ve 
özel olarak ayrilan alanlarin sinirlarini yeniden tartişmaya açmiş ve özel-
likle özel alan olgusu ve sinirlari kamusal alanin içine doğru bir eksen 
kaymasi yaşamiştir. Bu noktada özellikle evlerin özel alan sinirlarinin baş-
langiç noktalari olduğu gerçeğinden hareketle yeni iletişim teknolojilerinin 
beğenilme mottolari ve paylaşma teşvikleri ile bu alanin mahremiyeti sar-
silmaya başlamiştir. 

Kamusal alan ve özel alan, yaşam pratikleri içerisinde yaşamsal doku-
yu mekan üzerinden dizayn eder. Birey mahremiyetinden sosyalleşmesine 
kadar düzenleyeceği eylemleri kendisinden önce düzenlenmiş bu kodlar 
bağlaminda gerçekleştirir. Bu bağlamda mekânin birey üzerinde sinirlayi-
ci, teşvik edici hatta dişlayici bir gücü vardir. Yeni iletişim teknolojileri bu 
manada mekânsal ve zamansal bütün doğrulari yerle yeksana uğratmiş ve 
kendi doğrulari ile yeni baştan kamusal alan ve özel alan sinirlari oluştur-
muştur. Özellikle internet ve onun bir çiktisi olan sosyal medya bu minval-
de tartişmalarin hep odağinda olmuştur.

Kamusal alanin inşasinda Habermas’in vurguladiği herkesin ulaşa-
bileceği ve din, dil, irk ayrimi olmadan herkesin eşit bir şekilde temsil 
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edilebileceği, devletin baskisindan uzak ama devletin eleştirilebileceği bir 
alan yaklaşimi bugün internetin dijital kamusal alani olduğu tezlerini or-
taya çikarmiştir. Bu açidan bakildiğinda internet ve onun çiktilari çoğul-
cu, eşitlikçi ve özgürlükçü bir yapida olmasi aslinda kamusal alanin içerik 
olarak değişmediğini ancak mekânsal olarak bir değişim geçirdiğini gös-
termektedir.  İnternetin bu özelliği tam da kamusal alanda olmasi gereken 
demokratik istekleri karşilar niteliktedir. Bu iyimser yaklaşimlarin yani 
sira internetin özellikle kamusala alana karşi bir tehlike olduğunu savu-
nan karamsar ve şüpheci yaklaşimlar internetin de tipki geleneksel medya 
anlayişindan farkli olmadiğini ve içinde yer aldiği toplumsal, ekonomik 
ve siyasi erklerin ilişkilerinden bağimsiz bir teknoloji olmadiğini vurgula-
maktadir. Siyasi, ekonomik ve ahlaki doneler ile bezeli yaşamsal süreçler 
içerisinde varlik gösteren internet kamusal alanin aradiği demokratikleşti-
rici nitelikten ziyade kapitalist toplum yapisindaki verili iktidar ilişkilerini 
yeniden üretmeye hizmet etmektedir. (Törenli,2005,90). 

Kamusal alan ve özel alan bireyin yaşam alanlarini ikiye ayiran alan-
lardir. Birey bu alanlarin sinirlari içerisinde yaşamsal formlarini sürdür-
mektedir. Bu alanlarin birinin bulaniklaşan sinirlari diğer alaninda dönü-
şümüne neden olacak ve birey mekâna bağli eylemlerin icrasinda paradox 
yaşayacaktir.

Habermas’in rasyonel müzakereyi destekleyen bir kamusal alan vur-
gusu interneti kamusal alan olarak değerlendiren iyimserlerin en önem-
li argümanidir. Bu bağlamda internet fiziksel katilim olmadan zaman ve 
mekân olgusunun sifirlandiği ve değersizleştiği dijital kamusal alandir. 
Ancak bu kamusal alan burjuvazi anlayiştan oldukça farklidir. Öncellikle 
mekânin yaşamsal pratikleri tamamlayici etkisi ortadan kalkmiştir. Artik 
mekânin birey üstündeki sinirlandirici, teşvik edici veya cezalandirici et-
kisi internet ile birlikte yok olmuştur. Bu noktada değişen kamusal alan 
anlayişi bireyin özel alan için koymuş olduğu sinirlari da etkilemiştir. Yeni 
iletişim teknolojileri ile ortadan kalkan mekânin sinirlayici etkisi özel ala-
nin da özerkliğini sarsmiş ve özel alanin sinirlari kamusal alanin sinirlarini 
içinde erimeye başlamiştir.

Özel alan bireyin mekânsal, bilgisel ve bireysel mahremiyetini sak-
ladiği alandir. Bu alanda önemli olan bireyin kendisi hakkindaki gizi, siri 
veya bilgiyi kontrol etmesi ve istediği bireylerle paylaşma hakkina sahip 
olmasidir. “… gizli alan/yaşam kişinin sadece kendisi için saklı tuttuğu ve 
başkalarının bilgisinden uzak kalmasını istediği yaşam görünümlerinden 
oluşur” (Yüksel,2003:189). Ancak tipki kamusal alan gibi özel alan inter-
net ve onun çiktilarinin bireyin yaşamsal kodlarina entegre olmasi birlikte 
dönüşüme uğramiş adeta özel olanin kamusal olmaya başlamasi sonucunu 
ortaya çikarmiştir. 
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Özellikle sosyal medyanin bireylere zorunlu kildiği dijital kimlik 
oluşturma süreçleri neticesinde bireyin gerçek kimliğinden ziyade sosyal 
medyada dijital kimliği ile var olma çabasi ve bu mecrada beğenilme, takip 
edilme arzusu bireyin gerçek kimliğinde kimseyle paylaşmayacaği sirla-
rini ve özelini dijital uzamda paylaşma sürecine sokmuştur. Yeni iletişim 
teknolojileri kullanicisina siradanliğin bu uzamda tutunamayacağini adeta 
her an hissettirmektedir. Bu minvalde dijital benliğini siradanliktan kurtar-
mak isteyen birey özel alanini kamusallaştirmakta, sanal uzamda popülari-
tesini artirmak için sirlarini ifşa etmektedir.

Sosyal medyanin eşitlikçi ve demokratik olduğunu iddia eden Haber-
mas referansli iyimserler, bu alanin kamusal bir mekân olduğu görüşünü 
savunmaktadirlar. Bu bağlamda özellikle Youtube gibi platformlar da tam-
da bu noktada internete iyimser yaklaşanlari destekler mahiyette herkesin 
kullanimina açik, siyasi denetimden uzak ve eşit temsil edilme özellikleri 
ile içerik üretimine katki sağlamaktadir.

Youtube hem profesyonel içerik üretimlerinin hem de amatör içerik 
üretimlerinin dolaşima sokulduğu bir platformdur. Bu platformda oluş-
turulan üyelik ile dolaşima sokulan içerikler izlenme oranina göre hem 
üyelik sahibine maddi bir kazanç sağlamakta hem de ün sahibi yapmakta-
dir.‘Katarsis’ de Youtube platformunda bir meslek uzmani tarafindan ku-
rulmuş kanalda bir program ismidir.

Çalişmanin merkezinde Katarsis adli program yer almaktadir. Genel-
likle marjinal bireylerin ve ünlü isimlerin konuk olarak alindiği programin 
formati dertleşmek ve ‘anlattikça rahatlarsin’ düşüncesi üzerine kuruludur. 
Uzman bir psikolog tarafindan oluşturulan format ile amatör içerik üreten 
katarsis programinda dikkat çeken en önemli özellik ise sirlarin ve gizlerin 
mesleki olarak saklandiği fikriyatinin yerle yeksan olmasidir. Bu özellik 
ayni zamanda sorunlu bir alana da işaret etmektedir. Uzman psikologun 
ayni zamanda moderatörlükte yaptiği katarsiste konuklar bir nevi hasta 
olarak işaretlenmektedir. Çünkü Program uzman psikolog tarafindan su-
nulmaktadir ve bir nevi dijital ortamda psikolojik tedavi ve rahatlama vaat 
etmektedir.

Metodolojik Kurgu ve Yöntem 

Sosyal medya incelemeleri artik geleneksel medyadan farkli olarak 
etkileşimli sosyodilbilim araştirma yöntemlerinin merkezine yerleşmiştir. 
Bu bağlamda sosyal medyanin geleneksel medyaya göre en önemli ayrica-
liği olan etkileşim olgusu hem sosyal medyanin temel saç ayaklarindan bi-
rini oluşturduğu hem de sosyal medyada anlam oluşturmaya odaklanan bir 
argüman olarak ön plana çiktiği için söylem analizlerinin incelemesi gere-
ken bir öz olarak belirginleşmektedir. Söylem analizi geleneksel düzlemde 
iletişim biçimlerini, konuşmalari veya statik metinleri siniflandirmaktadir. 
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Ancak sosyal medyada statik olarak konumlandirabilecek ne eylem ne de 
söylem bulunmaktadir. Mevcut dijital uzamsal format ve kodlar son statik 
metinleri bile etkileşimli içeriğe dönüştürmekte ve onlari ‘ben’ yerine ‘biz’ 
ürünleri haline getirmektedir ( Khosravinik, 2017:584).

Sosyal medya eleştirel söylem çalişmalari üzerine derinlemesine ince-
lemeler yapan Khosravinik’e göre, iletişim sürecindeki eğilimler metinler-
den başlar ve bunu medya katmanlari ve sosyo-politik bağlamsallaştirma 
izler (Khosraninik, 2010:57). Bu minvalde “anlam oluşturma sürecine 
ilişkin bir bilgisayar aracılı iletişim anlayışının şu ya da bu şekilde veri 
bağlamını hesabına katması gerekse de, buradaki argüman gözlemsel/ile-
tişimsel uygulamaya dayalı bir yaklaşımın sosyal medyadaki söylem anali-
zine daha etkili bir şekilde uyacağıdır.” ( Khosravinik, 2017:584).

Sosyal medya eleştirel söylem çalişmalarini eleştirel söylem çaliş-
malari üzerine inşa eden Khosravinik etnometodolojiyi söylem temelinde 
düşünen yeni bir yaklaşimin öncüleri arasina girmiştir. Ona göre sosyal 
medya eleştirel söylem çalişmalarinda söylem araçtan bağimsizdir. Ancak 
gerçekleştirdiği edimlerin büyüklüğü, anlaşilabilirliği ve biçimsel yönleri, 
ortamdan büyük ölçüde etkilenmektedir.

Paradigmasini oluştururken bilgisayar aracili iletişim analizlerine de 
odaklanan Khosravnik, bilgisayar aracili iletişim çalişmalarinin odaklandiği 
medya teknolojilerinin aksine sosyal medya eleştirel söylem çalişmalarinin 
başlangiç noktasini ‘sosyal olan’ olarak belirmiştir. Yani bilgisayar aracili ile-
tişim çalişmalarinin merkeze aldiği teknolojinin yerine toplumu koymuştur.

Khosravnike’e göre sosyal medya başli başina söylemsel bir zemindir. 
Bu bağlamda mekân, dekor, sahne ve kullanilan diğer argümanlar söyle-
min bir parçasi ve tamamlayicisidir. Sosyal medya söylem analizi sosyal 
odakli bir perspektiften çevrimiçi kamusal alanlar, farkli topluluklar ve de-
mografik kesimler bağlamsallaştirilarak kullanilmasi toplumun özellik ve 
koşullari hakkinda ayrintili bilgi verme kapasitesine sahiptir (Khosravinik, 
2014: 294).

Fairclough’a göre geçerli bir çözümle için tanimlama, açiklama ve yo-
rumlama süzgeçlerini aktif olmasi gerekmektedir. Aktif halde kullanilmasi 
gereken bu süzme işlemlerinde analiz argümanlari olarak sözel ve görsel 
metinler, taşidiklari anlamlar ve alimlama süreçleri arasindaki ilişkisine 
bakilir. Süreçler birincil ve ikincil söylem topikleri olarak ayrilmalidir (Fa-
irclough,1995: 98). 

Khosravinik’te sosyal medya söylem eleştirisi modelinde de söylem 
önem sirasina göre topikleri ikiye hatta üçe ayrilabilmektedir. Önem sira-
sina veya yönlendirici gücüne bölümlendirilen bu söylem topikler, model 
için oluşturulan egemen topiklere destek vermesi bakimindan önem arz 
etmektedir.
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Bu çalişma, youtube platformu üzerinden yayinlanan katarsis progra-
minin söylemsel ve davranişsal bağlamini farkli düzeylerdeki topiklerde 
siniflandirilmiş ve topikleri dolduran sözeylemsel yapisal kerteler, sosyal 
medya eleştirel söylem analizine tabi tutulmuştur.

Katarsis programına dair 

Youtube, kullanicisina içerik üretme ve yayinlama imkâni veren ve 
günde milyonlarca kez tiklanan bir sosyal medya platformudur. Profesyo-
nel ve amatör içeriklerin dolaşima sokulduğu bu platformda, kullanici baş-
ka kullanicilar tarafindan oluşturulan içerikleri takip edebildiği gibi oluş-
turacaği abonelikle kendi kanalini açmakta ve dijital ortamda profesyonel 
ya da amatör yayinci olarak yayin hayatina katilmaktadir.

 ‘Bana göre TV’ de youtube platformunda açilmiş kanallardan bir ta-
nesidir. Uzman bir psikolog tarafindan açilan bu kanalin en çok dikkat çe-
ken programi ise Katarsis adli programdir. 2019 tarihinde kurulan kanalin 
hali hazirda 1 milyondan fazla abonesi bulunmaktadir. Şu an sadece ka-
tarsis adli programi bulunan kanalin görüntülenme sayisi ise 115 milyona 
yaklaşmaktadir ( youtube/BanaGöreTV).

Katarsis kelime anlami olarak “genel anlamda arınma ve temizlenme 
anlamlarına gelen gerilimi sona erdirme, rahatlama ve boşalma süreç-
lerine işaret etmektedir” ( gulsahmeralozgur.dr.tr/). Bu anlamiyla kelime 
psikolojiye atif yapmaktadir. Bu bağlamda youtube üzerinden yayin yapan 
uzman psikoloğun programinda bu ismi kullanmasi her şeyden önce izle-
yicide bir terapi seansini takip edeceği izlenimini uyandirmaktadir. Her 
hafta aldiği konuklarla bir terapi yaparcasina dertleşen ve konuklarini din-
ledikten sonra mesleki çikarimlar yapan moderatör programin ismiyle vaat 
ettiği rahatlama ve ruhsal boşalmayi yayindayken de devam ettirmektedir. 

‘Bana göre Tv’ Youtube kanalinda 60 bölümlük bir katersis program 
geçmişi bulunmaktadir. Çalişma kapsaminda incelenen tüm bölümlerde 
programin moderatör dâhil iki kişi ile gerçekleştirildiği ve yayina çikarilan 
konuklarin toplumsal statüleri bağlaminda ya toplumsal organizasyon için-
de kimliksel olarak sorun yaşayan ötekileştirilen ya da sanat ve siyasetin 
ünlü simalarindan olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma ve Bulgular

Çalişma kapsaminda katarsis adli programin tüm bölümleri izlenmiş 
ve bunun sonucunda uzman ve mekân olgusu merkeze alinarak birincil ve 
ikincil topikler gizin kamusallaştirilmasi ile bağdaştirilmiştir.

Çalişma kapsaminda uzman ve mekânin gizin kamusallaştirilmasi 
noktasinda temel rolünü ortaya çikarmaya amaçlayan çalişmanin birincil 
topiği ve bu topikle bağdaştirilan uzmanin rolü ve mekânin söyleme katki-
si aşağidaki gibidir.



Türker Elitaş10 .

Birincil Topik: Post-mahremiyet

Mahremiyetin Sorgulanmasi

Mahremiyetin İfşasi

Mahremiyetin Alenileştirilmesi

Toplumsal yaşam formlari içerisinde insanlar kimliklerini, dinlerini, 
acilarini, hislerini vb. gibi kendini tanimlayan birçok özelliklerini bireysel 
sinirlari içerisinde yaşamak istemektedir. Bu aslinda özel alan olarak lite-
ratürde yer alan nosyonun temel argümanlaridir. 

Birey gerek kamusal alanin gerekse özel alanin tanimiş olduğu hare-
ket alaninda bazen bir takim söylemsel ve eylemsel sorunlar ve çikmazlar 
ile karşilaşabilmektedir. Bu durumda kamusal alanda yaşanilan çikmazlara 
karşi birey kamusal alana katilmama ya da mekânsal değişiklikler yaparak 
içine düştüğü durumdan kurtulma seçeneklerini değerlendirebilirken, özel 
alanin sinirlari içinde yaşadiği çikmazlar karşisinda psikoterapilere kadar 
uzanan bir süreç ile karşilaşabilmektedir. Son kertede ruhsal tedaviye varan 
içsel sorunlar bireyin özel alaninin sinirlarina konumlandirilan mahrem bir 
durumdur. Tedavi sürecinde mahremini açarak dertleşme rahatlama karari 
alan birey bunu bir uzman eşliğinde gerçekleştirir. 

Katarsis programinin moderatörü uzman bir psikologdur. Bu bağlam-
da bir uzmanin bu programda mesleğini icra ettiği düşünülürse konuklar 
tedavi olmaya gelen birer hasta olarak konumlandirilmaktadirlar. Tipki 
geleneksel hasta-psikolog ilişkisi gibi katarsis programinda da moderatör 
bir psikolog kimliğinin işiğinda hastalarina sorular sorup aldiği cevaplara 
göre ya tani koymaktadir ya da cevaplari yorumlamaktadir. Ancak hastasi-
ni dinleyen uzman psikolog beklenen taniyi konuğuna değil, topluma koy-
maktadir. Ayrica programin en sorunlu alani ise mahremini, sirrini açan 
uzmanla paylaşan hastanin, geleneksek klinik tedavilerden farkli olarak bu 
sirra uzmanin araciliği ile kamuyu ortak etmesidir. 

Programda moderatör fiziksel olarak katilim şağlanilan toplumsal 
statüsü ile yani psikolog kimliği ile katarsis programinda yer alirken ko-
nuklarinin gerçek uzamdaki statüleri silikleştirilmekte ve birer vaka olarak 
sunulmaktadir. Programda uzman karşisina aldiği konuklara özel alanin 
sinirlarini işgal edecek sorulari neden sorduğu ise meçhuldür. Bunu kendi-
si için mi yoksa konuklarini tedavi etmek için mi yoksa dijital uzamlar ara-
ciliği ile gerçek yaşamsal formlarina aktarilacak ün için mi yaptiği üzerine 
düşünülmesi gereken önemli noktalardan birisidir.

Katarsis “ Bu programın bir psikoterapi seansı ile ilgisi yoktur” ara 
notu ile başlamaktadir. Bu yazi ile aslinda konuklarin da hasta olmadi-
ğini ve bu bağlamda uzman-hasta mahremiyeti gerektirecek bir durumun 
söz konusu olmayacaği mesaji verilmektedir. Ancak programin formati bu 
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iddia ile çelişmektedir. Çünkü program özel alana girip oradaki en dipte 
kalmiş sirlari ve gizleri sorgulamaya ve yine özel alanin sinirlari içerisinde 
yer alan etnik, cinsiyet, dini, politik ve duygulanim mahremiyetlerini ifşa 
etmeye yöneliktir.

Kendi içinde Hafiza Testi, Cevap Hakki ve Geri Bildirim gibi başlik-
larla bölümlendirilen programda konuklar tipki bir klinik ortamindaymiş 
gibi yönlendirici ve hali hazirda var olduğu düşünülen psikolojik sorunlari 
ortaya çikarici sorular ile karşilaşmaktadir. Birey kendini koruma içgüdüsü 
ile farkinda olduğu zayifliklari genellikle ötekilerden saklama yolunu seçer 
ve bu zayifliklar bireyin kendince koymuş olduğu kirmizi çizgisidir. Her-
hangi birinin bu zayifliği sorgulamasina veya kirmizi çizgisini müdahaleci 
yaklaşiminla ihlal etme olasiliğina karşi savunma mekanizmalari geliştir-
miştir. Bu durum özel alanin kamuya karşi korunma refleksidir. Katarsis 
içinde oluşturulan bu bölümler insanin başkasindan sakladiği veya henüz 
kendinin bile farkinda olmadiği zayifliklari kamusal alanda ifşa etme yön-
temlerinden biridir.

Eleştirel bir okuma ile program, konuğun kendine sakladiği her şeyi 
sorgulama ve bunu ifşa etme üzerine kurulu olduğu belirlenmiştir. Çalişma 
boyunca tüm bölümleri izlenen programda bu sorgulama ve ifşa sürecinin 
programin açiliş cümlelerinden başladiği görülmektedir.

- “Seninle daha içeriden, daha derinden tanışmak istiyorum”

-“ Seni sen yapan şeyler ile konuşmaya başlayalım”

-“ Senin dünyana gidelim”

Programin konuk profilleri incelendiği zaman özellikle izleyicinin fi-
ziksel katilim sağladiği toplumsal organizasyonda daha önce görmediği 
ve haklarinda en ufak bir fikir sahibi dahi olmadiği marjinal kimliklere 
(Lezbiyen, Gay, Jigolo vb.) yer verildiği görülmektedir. Bunun yani sira 
medyada görünürlüğü üst seviye olan sanat, spor ve siyaset eşrafindan da 
konuklara yer verilmektedir. Marjinal kimlikler ile yapilan dertleşme se-
anslarinda iki türlü bir ifşa söz konusudur. Burada ifşa edilen hem bireyin 
kendini kamusal alanda kamufle olarak yaşadiği ve ötekileştilmediği fizik-
sel yapisinin ifşasi ve hem de marjinalliğin kavraminin ifşasi. Ancak bu-
rada bu kimlikler bir yandan ifşa edilirken bir yandan da toplum nezlinde 
siradanlaştirilmakta ve toplumsal önyargilar ile müzakere dikkat çekmek-
tedir.

Birincil topiğin ana argümanlarindan biri olan mahremiyetin sorgu-
lanmasi oluşturulan karşilikli güven ile sağlanmaktadir. Uzman program-
da bu güvenilirliği gerçek yaşamdaki mesleki sayginliğini dijital ortamda 
aktarmasi ile sağlamaktadir. Bu bağlamda program her ne kadar bu bir 
psikoterapi seansi değildir ile başlasa da mesleki sayginliğin bu uzamda 
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kullanilmasi niyeti gölgede birakmaktadir. Ayrica programin sonunda yer 
alan ve doruk nokta olarak görebileceğimiz geri bildirim (feedback)  kis-
minda hastaya yönelik genel çikarimlarini siralayan uzman bir nevi tani 
koymaktadir. Bu yönüyle de bu bir dijital psikoterapi seansidir ve bu se-
ansta moderatör mesleki statüsü ile bu programi sunmaktadir.

Program bireyin gizlerini paylaşmasina yönelik bir ikna üzerine kuru-
ludur. Gönüllü riza ile alenileştirilen bireysel mahremiyet, uzmanin prog-
ram içinde kullandiği en önemli donedir. Bu noktada saldiri altinda olan 
konuklarin bireysel mahremiyeti güven eksenine kurulu bir teslim oluşun-
da yansimasini ayni zamanda. Program sadece bireyin özelini sorgulayip 
onun bireysel mahremiyet sinirlarini zorlamamaktadir, ayni zamanda hasta 
olarak konumlandirilan konuğun fiziksel ve psikolojik sorunlarini aleni-
leştirmesi bakiminda da hasta mahremiyeti afişe edilmesi gibi mesleki bir 
sorunu gün yüzüne çikarmaktadir.

Katarsis mekânsal tasarimindan, dekor düzenine kadar bir tür klinik 
terapi aurasina sahiptir. Konuklarin bu aura içinde kamusal alanin sinirlari 
içinde gezindiği adeta unutturulmaktadir. Bu bağlamda mekânin konuğu 
ele geçirmesi, uzmanin mesleki sayginliği ile elde ettiği güvenilirlik ilkesi-
ni pekiştirmesi bakiminda başarili sayilmaktadir.

Katarsis programinda konuklar rizasi ile aslinda kimliğini desenleyen 
argümanlari ya da sirlarini uzmanin inisiyatifine birakmaktadir. Yani bir 
tür teslim olma durumundadirlar. Bu teslimiyet ortaminda kazanan hem 
teslim olma sendromu yaşayan hasta, hem de teslim alan uzmandir. Kazan 
–kazan durumunun yaşandiği programda uzman dijital ortamda bilinirli-
ğini artirmakta ve bu bilinirlik sayesinde fiziksel katilim sağlanilan top-
lumsal yaşam formlarinda mesleki olarak diğer meslektaşlarinin bir adim 
önüne geçmektedir. Hasta olarak mimlenen konuklar ise özellerini dijital 
platform araciliği ile kamusallaştirip tüketim malzemesi olarak kullanil-
maktadir.

Ötekileştirme ve öz-temsil sinirinin çok ince bir çizgi ile ayrildiği mü-
lakatlarda uzman psikolog etniksel, dinsel veya duygulanim noktasinda 
ötekileştirilmenin toplumsal organizasyondaki karşiliğini merak etmekte-
dir. Bu merak ekseninde uzmanin konuklarinin öteki olma durumunu ye-
niden inşa ederken ayni zamanda onlara öztemsil hakki da tanimaktadir.

Rizanin üretimiyle konuklarin kendini rahatça ifade edebilmesi ve ar-
tik madun olma hallerinden kurtulmaya çalişmasi bakimindan katarsis ve 
dijital uzam önemli bir firsat sunmaktadir. Bu durumda toplumsal kay-
naşma ve ayrilikçi dilin ortadan kalmasi bakimindan katarsis önemli bir 
toplumsal sorumluluğu da yerine getirmektedir.

Program yayina başladiği tarihten itibaren 1 siyasetçi, 17 ses sanat-
çisi-söz yazari,8 eşcinsel,2 madde bağimlisi konuklarin yani sira tarikat 
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üyesi, cinsel istismara maruz kalmiş bireyleri konuk almiştir. Bu konukla-
rin özelleri üzeri üzerinden toplumsal hafizaya seslenen uzman, toplumun 
önyargilarini yikmak istediğini belirtmektedir. Toplumsal önyargiyi yik-
mak isteyen uzman psikolog ötekileştirmeye maruz kalmiş bireyler olarak 
konumlandirdiği konuklarini aleni bir şekilde ifşa ederken ayni zamanda 
gözyaşlari içinde sirlari anlatan konuğunda bir taraftan özel alan duvarla-
rini yikmaktadir.

İkincil Topik: Uzman ve Mekân Mefhumu

Mekân mahremiyetinin kamusallaşmasi

Mekânin söz eyleme katkisi

Mekânin Uzmana katkisi

Çoğunluğun azinliği gözetlediği sosyal medya, hem gözetleme eyle-
mini sirandan bir eylem haline getirmiş hem de gözetlemeye dayali yeni 
bir kültürün ortaya çikmasina sebep olmuştur. Gözetleme, toplumsal orga-
nizasyonda yasal olarak bile cezai yaptirim gerektiren bir eylemdir. Ancak 
dijital uzamda normal bir pratik haline gelen bu eylem özellikle mahrem 
olanin üzerine odaklanmakta ve bu durum gözetleyen ve gözetlenen ta-
rafindan kutsanmaktadir. Gözetlemenin artik dikizlemeye evrildiği dijital 
uzamda özellikle mahremiyet nosyonunun birey üzerindeki etkisi ve anla-
mi silikleşmeye başlamiştir. 

Bireylerin tamamen riza gösterdiği dikizleme kültüründe dikizlenen 
bireysel sirlar ve bireyin yalniz kaldiği ve tamamen kendine ait olani sak-
ladiği mekânidir. Bireyin sirlari ve mekâni özel alanin kapsam alanidir. Bir 
reality Show’a dönüşen teşhir etme ve dikizleme kültüründe özel olanlarin 
sunulmasi ise sosyal medya da en fazla talep gören argümanlar haline gel-
miştir.

Mahremiyetin nerede başladiğini nerede bittiğini kestirmek ve sinir-
larini kesin olarak belirleyebilmek oldukça güçtür. Ancak temelde kişisel 
verilerin korunmasi mahremiyet mefhumunun temel kurucu unsurudur. 
Lakin sosyal medya’da kurulan iletişim biçimi görmek, göstermek, gö-
zetlemek hatta dikizlemek üzerine kurulu olduğu için bu bağlamda kişisel 
verilerin korunmasi her zaman tartişmalarin merkezinde olmuştur.

Katarsis programi kişisel verilerin gönüllü olarak sunumuna dayan-
maktadir. Bu veriler bireyin özel alanlarina dair gizlerden, toplumsal yapi 
içerindeki onu tanimlayici kimliğine kadar birçok dinamiği kapsamakta-
dir. Ayrica programin bir hasta-doktor ilişkisine dayandiği düşünülürse 
mekânsal mahremiyete dair de bir veri ifşasini da görmek mümkündür.

Programda mekânsal mahremiyet algisi hastadan (konuk) ziyade 
uzman üzerinden oluşturulmaktadir. Özellikle program için oluşturulan 
mekânsal tasarim bir terapi için hastasini bekleyen ve o hasta geldiğinde 
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kendini rahat, özel hissedebilecek bir şekilde tasarlanmiştir. Terapi seasini 
andiran bu mekânsal tasarim psikoterapi mesleğini icra eden meslek grup-
larinin nasil bir mekân tasarlamasi gerektiği yönünde sübliminal mesaj 
verirken, ayni zamanda mekânin mesleki olarak merkezde olduğu meslek 
gruplarini mekânsal olarak deşifre etmekte ve o mekânin hem hasta hem 
uzman için olan önemini de silikleştirmektedir.

“sağlık hizmeti verenler; hastanın kişisel bilgilerinin, tanı ve tedavi-
sinin, sağlık durumunun ve her türlü özel bilgilerinin gizli tutulmasını ve 
korunmasını sağlamalıdır. Medyada zaman zaman, kamuoyunda tanınan 
bazı kişilerin sağlık bilgileri yayınlanmaktadır. Bu bilgiler kişilere özel 
olduğundan, kamuoyunun bilgisine sunulması insan haklarına, hasa hak-
larına ve temel etik değerlere aykırı bir durumdur” (Alan, Erbay,2011:8). 
Mesleki becerilerini ve mesleki güvenilirliğini kullanarak milyonlarca iz-
leyiciye hasta olarak mimlenen konuklari üzerinden toplumsal mesaj veren 
katarsis programinda ruhsal sağlikla ilgili tüm çikarimlar yapilmakta, geri 
bildirimler verilmektedir.

Birey mekân üzerinden kendini tanimlamakta ve hatta kimliğini de-
senleyen saçaklari mekân üzerinden kodlamaktadir. Öyleyse mekân bire-
yin hem özel hem de kamusal alanini kutsayan bir olgudur. Birey mekân 
algisi okumalari üzerinden davranişlarini, düşüncelerini ve eylemlerini 
düzenler. Özel yaşam sinirlari içinde mekân bireye bağimsizlik ve rahat-
lik vadederken, kamusal alan sinirlari içinde baskici ve düzenleyici meka-
nizmalarini devreye sokmaktadir. Kamusal alandaki mekân herkese açik 
alanlar iken, özel alandaki mekân erişim şartli ve kontrollüdür. Katarsis 
programi bu bağlamda mekânin etkisini ve etkileşim gücünü oldukça ye-
rinde kullanmaktadir. Bir taraftan kamusal olabilmenin şartlarini taşiyan 
yayin formati gerekliliklerini yerine getirmektedir, bir taraftan konuklarin 
şartli ve kontrollü alanlarina girmek istemektedir. Bu bağlamda oluşturu-
lan mekân uzmanin niyetlerine adeta yardimci olmaktadir.

‘Kimse bizi göremez anlat sen’ tadindaki ortam işiklandirmasi ve se-
çilen kirmizi bir kanepe konuklarin güven duyma hisslerini artirip karşi 
tarafa güvenmesini sağlarken tam karşisina oturan uzmanin konuğuyla sü-
rekli göz temasi kurmasi da bu ilişki de etkileşim gücüne pozitif bir etki 
yapmaktadir.

Özel alana girmek için şart ve erişim iznini, uzman mekânin sözey-
leme ve düşünceye olan katkisini yerinde kullanarak riza üretimi ile elde 
etmektedir. Mekânın kendisi (tözü), mekânın sözünü belirler. Mekânın 
mimari yapısı, mekânın içinde barındırdıklarına yansır; böylece mekânın 
tözü ve özü bir araya gelerek mekânın mesajını ortaya koyar. Bu mesaj 
güçlü, zayıf, olumlu ya da olumsuz olabilir ancak yokluğu hiçbir zaman 
söz konusu değildir.” ( Taşcioğlu,2003:61).
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Mekân düşüncenin ifade etme biçimi ve temsilcisidir. Bu bağlamda ka-
tarsis programinda mekân uzmanin ifade etmek istediklerinin bir temsilcisi 
iken, ifadeye çağrilan bireylerin tutumlari üzerinde önemli bir kontrol gücü-
ne de sahiptir. Uzman mesleki ciddiyetini ve güvenilirliğini mekân üzerinden 
kurmaktadir. Yine ayni şekilde mekân programin moderatörü olan uzmanin 
ifade etmek istedikleri ve karşisindakinden beklentilerinin dişavurumudur.

Sonuç

Demokrasi, özgürlük, adalet gibi söylemler ile sürekli siyasetin şe-
killendiği bir dünya düzeninde tartişilmasi gereken en önemli sorunlar-
dan biri kamusal alandaki ilişki biçimleridir. Habermas bu alandaki ilişki 
biçimlerinin siyasal erklerden uzak kalmasi gerektiğini savunsa da hali 
hazirda kamusal alan siyasal iletişim aktivitesinin merkezi konumuna gel-
miştir. Bu düşünceye paralel olarak herkesin eşit bir şekilde ideal olani 
aramasi gereken bu alan, ötekileştirilen ve kimlik üzerinden değerlendi-
rilen bir yapiya dönüştürülmüştür. Bireyselliğin sifirlandiği bu alan, ayni 
şekilde belirli bir zümrenin daimi kontrolü altinda tutulmakta ve toplumsal 
paydaşlik bir ütopya haline getirilmektedir. Fiziksel katilimin sağlandiği 
bu toplumsal organizasyonun içinde kamusallik böyle bir dönüşüm geçi-
rirken,  kamu olgusundan ümidini kesen birey, teknoloji kimliğini daha 
aktif bir şekilde kullanmaya başlamaktadir.

Teknolojinin iletişime entegre olmasi sonucu ile ortaya çikan yeni ile-
tişim teknolojilerinin şüphesiz ki en önemli çiktisi sosyal medya olmuştur. 
Sosyal medya, araç ve ortamlar bakimindan kullanicilarina oldukça geniş 
bir altyapi sunmasi sayesinde, bireylerin tüm günlük aktivitelerini gerçek-
leştirmesini teşvik edici bir özelliğe sahiptir. Gerçek olarak nitelendirilen 
fiziksel yaşamin yeniden inşa edildiği sosyal medya, bugün dünya nüfusu-
nun yarisinin aktif kullandiği bir uzam olarak karşimiza çikmaktadir.

Kendi kurallari ile kullanicisinin karşisina çikan sosyal medya, deği-
şik kimliklere, dinlere, irklara vb. niteliklere sahip bireylerin etkileşime 
girdiği ortak paylaşim alanlaridir. Bu manada içinde bulunduğumuz yüz-
yilin en büyük kamusal alanidir. 

Sosyal medya iletişime kazandirmiş olduğu yeni boyutlari ile birey-
lerin geleneksel kaliplar içinde sikişip kalmasina dair tüm inançlari yikip, 
yerlerine iletişim olgusunun merkezde yer aldiği küresel bir kültürü koy-
muştur. Bu kültür içinde birey iletişime yönelik yeni kazanimlar elde eder-
ken küresel bir demokrasinin ve temsilin de etkisi altinda kendi varliğini 
tanimlamaya başlamiştir. Bu uzamda sinirsiz bir demokrasinin ve temsil 
gücünün şafağinda tüm yaptirimlardan uzak bir şekilde yaşami dizayn 
eden birey, fiziksel katilim sağladiği toplumsal organizyondaki yerelliğin 
ve gelenekselliğin çatisi altinda yeşeren kamusalliği da yeni baştan kurgu-
lamakta ve içselleştirmektedir. 
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Fiziki olarak var olduğu gerçek yaşamina sosyal medyada edinmiş 
olduğu kimliğini entegre eden birey, iki türlü bir hayati sürdürmektedir. 
Özellikle kimlik, beden, mekan gibi gerçek yaşami kutsayan unsurlar ile 
toplumsal organizasyondaki yerini ve statüsünü öğrenen birey, sosyal 
medyada bu unsurlarin sifirlandiğini ve artik her şeyin kamusallaştiği bir 
yaşami benimsemeye başlamiştir.

Sanal uzamda gelişim gösteren kültür içinde kamusallaşmak var ol-
manin, takdir edilmenin, beğenilmenin en temel kuralidir. Dijital kimliğin 
bireye ait olani reddettiği bu mecrada kimlik, beden, mekan olgusu da özel 
olma özelliklerini kaybetmiştir. Bu bağlamda katarsis programi da sosyal 
medya içinde oluşturulan yeni kültürün önemli bir temsilcisi olarak dikkat 
çekmektedir.

 Fiziksel katilim ile var olunan ve sanalin karşisina gerçek olarak ni-
telendirilen yaşam pratikleri sosyal medya ile yeniden inşa edilmektedir. 
Bu noktadan hareketle katarsis programi ruhsal tedavi merkezlerinin ya 
da klinik ortaminin yeniden inşasini üstlenmektedir. Bu inşa sürecinde 
argümanlar gerçekle bağini koparmamakta ama gerçeği de dijital uzamin 
şartlarina göre yeniden şekillendirmektedir. Gerçek hayatta marjinal ya 
da ötekileştirilmiş konuklarin toplumsal yaşamdaki yerlerini sorgulayan 
programda, sadece konuklar kamusallaştirilmamakta ayni zamanda bir 
hasta gibi toplumun karşisina çikarilan bireylerin kimlik, beden ve mekani 
ile oluşturulan özel alanlari ve sirlari da kamusallaştirilmaktadir.

Katarsis gerçek ile örüntülenmiş fiziksel koşullarda kendini saklayan 
ve madunluk yaşayan bireylere sosyal medyanin katilimci ve demokra-
tik özelliklerini kullanarak öz temsil hakki tanimasi bakimindan da dikkat 
çekmektedir. Fiziksel gerçeğin çizmiş olduğu kamusal sinirlar içinde ken-
dini ifade edemeyen ya da kimliğini kodlayan yapilari temsil edemeyen 
birey, katarsis programinda giyiminden söylemine kadar kimliğini ortaya 
koymaktadir.

Sonuç olarak sosyal medya iyimserlerin bakiş açisiyla müdahalesiz 
bir alandir ve bu özelliğinden dolayi herkesin katilimina açik ve herkese 
eşit bir şekilde temsil edilebilme imkâni sunmaktadir. Bu noktada dijital 
uzamin kamusal alanlaridir. Ancak bu kamusallik ayni zamanda sorunlu 
alanin da bir izdüşümüdür. Çünkü bu alanda özel olabilmek kamusal ola-
bilmekten geçmektedir. Yani ne kadar özel alaninin sinirlarini esnetirsen o 
kadar temsil edilebilirsin.
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1. Giriş

1990’li yillarin sonlarina doğru çalişilmaya başlanan ve 2000’li yillar-
da yayginlaşan pozitiflik hareketi; hem psikolojide (Gillham ve Seligman, 
1999) hem de örgütsel davraniş alaninda hizla yayginlaşmiştir (Luthans, 
2002a, 2002b; Youssef ve Luthans, 2007; Seligman ve Csikszentmihal-
yi, 2000).  Pozitif psikoloji yaklaşimina, bireylerin hem fiziksel hem de 
zihinsel açidan bir bütün halinde iyi olabilmeleri ve kendi potansiyelleri-
ni ortaya çikarabilmeleri için ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadir (Luthans, 
Youssef ve Avolio, 2007). Kisaca bireyin pozitif psikolojik gelişimsel 
durumu olan pozitif psikolojik sermayenin; çalişanlarin performansini 
(Kappagoda, Othman ve Alwis, 2014; Levene, 2015; Luthans, Norman, 
Avolio, ve Avey, (2008); Erkuş ve Findikli, 2013), iş tatminini (Akçay, 
2012; Judge ve Watanabe, 1993), stres yönetimini ve iş yaşam dengesini 
(Luthans ve Youssef, 2004) pozitif yönde etkilediği yapilan çalişmalarla 
ortaya konmaktadir. Gerek ulusal gerekse uluslararasi literatürde yönetici 
desteği ve pozitif psikolojik sermaye ile ilgili az sayida ampirik çalişmay-
la karşilaşilmiştir. Örneğin yapilan bir çalişmada yöneticilerinden destek 
gören çalişanlarin kendilerini geliştirme ve performanslarinda artişla ilgili 
pozitif yönde etkilendiği görülmektedir (Paterson, Luthans ve Jeung, 2014; 
Shanock ve Eisenberger, 2006).  Bir diğer çalişmada yönetici desteğinin 
iş stresini azaltici etkisi olduğu belirtilmektedir (House, 1981). Yönetici 
desteğinin; iş tatminini (Baloyi, Waveren ve Chan, (2014); Griffin, Pat-
terson ve West (2001), örgütsel adaleti (Uzun, 2018), rol yapma ve ekstra 
rol davranişini (Shanock ve Eisenberger, 2006) pozitif yönde etkilediği 
görülmektedir. Bu çalişmalardan yola çikarak yöneticilerin, çalişanlarin 
davranişlarini ve düşüncelerini, hem olumlu hem de olumsuz olarak et-
kiledikleri görülmektedir (Bhanthumnavin, 2003). Örgüt ve yöneticilerin 
çalişanlarina yapacaklari psikolojik yatirimlarin sonucunda çalişanlarin 
daha verimli olmalari, sorumluluk alma konusunda istekli olmalari, yara-
tici olmalari gibi özellikleri daha fazla ortaya çikaracaği belirtilmektedir 
(Levinson, 1965). Takdir edilme, değer verme, iyi niyetle yaklaşma, adil 
davranma gibi tavir ve davranişlar şeklinde yöneticilerinden destek gören 
çalişanlarin; örgüt ve yöneticilerine karşi daha olumlu yaklaştiklari, duy-
gusal anlamda kendilerini örgüte bağli hissettikleri (Blau, 1964; Homans, 
1958; Jose ve Mampilly, 2015), performanslarinin arttiği (Luthans, vd., 
2008), iş tatminlerinde artiş olduğu (Rhoades ve Eisenberger, 2002) işe 
daha çok bağlandiklari, yaşam memnuniyetlerinde artiş olduğu (Gillham 
ve Seligman, 1999) daha üretken olduklari gibi bir dizi kişisel özellikleri-
nin etkilendiği görülmektedir (Goldsmith, Darity ve Veum, (1998). Bire-
ye ve örgüte faydasi olan çiktilar elde edebilmek için potansiyel bir insan 
kaynaklari yönetimi stratejisi (Avey, Wernsing ve Luthans, 2008) olarak 
değerlendirilebilecek pozitif psikolojik sermayenin otel işletmelerinde-
ki mevcut durumunu tespit etmek ve bunun yönetici desteği ile ilişkisini 
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belirlemek, araştirmanin temel amacini oluşturmaktadir. Araştirmada ön-
celikle yönetici desteği ve pozitif psikolojik sermaye konusunda literatür 
bilgisi sunulmuştur. Takip eden kisimda iki değişken arasindaki ilişkinin 
kuramsal temelleri incelenmiş ve araştirma hipotezleri belirlenmiştir. Son 
olarak saha araştirmasi süreciyle ilgili bilgi verilmiş ve sonuçlar kuramsal 
çerçeve ile tartişmaya açilarak, ilgili akademik çevreye ve uygulayicilara 
olan katkilari üzerinde durulmuştur. 

2. Literatür

2.1. Yönetici Desteği

Yönetici desteği yöneticinin, çalişanlarin fikirlerine ve katkilarina de-
ğer vermesi ayni zamanda onlarin refah ve mutluluklarini önemsemesi, 
onlara yardimsever ve adil davranmasi, çalişanlarla sosyo-duygusal açi-
dan ilgilenmesi (Kottke ve Sharafinski, 1988; Eisenberger, Stinglhamber, 
Vandenberghe, Sucharski ve Rhoades, 2002), çalişanlara yönelik anlamli 
katkilar sağlamasi (Rhoades ve Eisenberger, 2002) durumu olarak tanim-
lanmiştir. Yönetici desteği, çalişanlarin öğrenmelerini kolaylaştirmakla 
birlikte, başkalari ile iletişim kurmalarinda da yardimci görevi gören bir 
kavram olarak belirtilmektedir (Baloyi, vd., 2014). 

Bhanthumnavin (2003) yönetici desteği, iş arkadaşlari desteği, aile 
desteği vb. kaynaklari sosyal desteğin kaynaklari olarak belirtmiştir. Yö-
netici desteğini yönetici ve çalişan arasindaki bilgi desteği, maddi/araçsal 
destek ve duygusal destek şeklinde kişiler arasi davraniş olarak tanimla-
miştir (Bhanthumnavin, 2000). Halbesleben (2006) ise sosyal desteği, işle 
ilgili ve iş dişi kaynaklar olmak üzere ikiye ayirmiş, işle ilgili kaynaklari 
da kendi arasinda yönetici desteği, örgütsel destek, iş arkadaşlari desteği 
şeklinde; iş dişi kaynaklari da aile üyelerinin desteği, eş desteği vb. şekilde 
örneklendirmiştir. Sosyal desteğin alt dallarindan biri olarak geçen yöneti-
ci desteği ile örgütsel destek kavramlarinin birbirleriyle de yakin ilişki içe-
risinde olduğunu destekleyen çalişmalar olduğu (Eisenberger, Huntington, 
Hutchison, ve Sowa, 1986; Shore, Barksdale ve Shore, 1995; Eisenberger, 
Armeli, Rexwinkel, Lynch ve Rhoades, 2001; Rhoades ve Eisenberger, 
2002), yine her iki kavramin ayni psikometrik özelliklere sahip ve ara-
larinda yüksek korelasyon olduğu yapilan bazi çalişmalarla belirtilmiştir 
(Eisenberger, vd., 2002; Kurt, 2013; Göktepe, 2016). Her ne kadar iki kav-
ramin birbirleriyle ilişkili olduklari yukaridaki çalişmalarla desteklenmiş 
olsa da, birbirinden farkli kavramlar olduklari da (Shanock ve Eisenberger, 
2006) gösterilmektedir. Bu bakimdan oluşabilecek karişikliği önlemek 
maksadiyla mevcut çalişmada yönetici desteğinin kavramsal olarak kö-
keninin belirtilmesi ihtiyaci doğmuştur. Genel olarak bakildiğinda, sosyal 
destek kavraminin bir çati kavram olduğu;  örgütsel destek, yönetici deste-
ği ve iş arkadaşlari desteğinin sosyal desteğin birer alt kümeleri olduğu ve 
yönetici desteği kavraminin örgütsel destek ve sosyal destek kavramlarina 
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nispeten daha yeni incelenen bir kavram olduğu görülmüştür (Bhanthum-
navin, 2000). 

Aralarinda yakin bir ilişki olan yönetici desteği ve örgütsel desteğin, 
çalişanlar için birbirinden tamamen bağimsiz kavramlar olmadiklari be-
lirtilmiştir. Örgütsel destek, örgütün çalişanlari önemsemesi, çalişanlarin 
iyiliklerini düşünmesi, çalişanlara değer vermesi, çalişanlarin örgüt de-
ğerlerine yaptiklari katkilari dikkate almasi ile ilgilidir (Eisenberger, vd., 
2001; Eisenberger vd., 1986; Shore vd., 1995). Bu durum yönetici des-
teği için de geçerli olmaktadir. Levinson(1965) çalişmasinda kişileştirme 
(personification) kavramini öne sürmüş ve bu kavrami çalişanlarin örgüte 
insan özellikleri atamasi durumu şeklinde tanimlamiştir. Bu duruma örnek 
olarak çalişanlarin, yöneticilerinin eylemlerini, örgütün eylemleri olarak 
değerlendirmesi gösterilmiştir (Levinson, 1965, s. 385). Örgütün temsilci-
leri tarafindan gerçekleştirilen eylemlerin, yalnizca eylemi gerçekleştiren 
kişiye değil ayni zamanda örgüte de atfedildiği görülmüştür (Levinson, 
1965; Eisenberger vd., 1986; Rhoades ve Eisenberger, 2002).

Çalişanlarin performanslarini etkileyen birçok olasi faktör arasinda 
yönetici desteğinin de olduğu (Bhanthumnavin, 2003), yöneticilerin dav-
ranişlarinin doğrudan ve dolayli olmak üzere hem olumlu hem de olumsuz 
şekilde çalişanlari etkilediği üzerinde durulmuştur (Bhanthumnavin, 2003). 
Çalişanlarin yönetici desteği görmelerinin, onlarin performanslari, rol 
yapma ve ekstra rol davranişi ile pozitif yönlü ilişkili olduğu belirtilmiştir 
(Shanock ve Eisenberger, 2006). Yine ayni çalişmada yöneticileri tarafin-
dan desteklenen çalişanlarin iş stresinin azaldiği ve performanslarinin art-
tiği yönünde olumlu sonuçlarla karşilaşilmiştir (Shanock ve Eisenberger, 
2006). Bir başka çalişmada yönetici desteğinin, iş stresini azaltabileceği ve 
dolayli olarak sağliği iyileştirebileceği belirtilmiştir (House, 1981). Yapi-
lan bir çalişmada, yönetici davranişlarinin çalişanlarin duygusal tepkileri 
üzerinde etkisi olduğu öne sürülmüştür (Durham, Knight ve Locke, 1997). 
Griffin vd. (2001), yönetici desteği ile iş tatmini arasinda pozitif bir ilişki 
olduğunu ifade etmişlerdir. Çalişanlarin iş yerlerinde algilamiş olduklari 
yönetici desteğinin, çalişanlarin algiladiklari örgütsel destek üzerinde güç-
lü bir etkisi olduğu belirtilmektedir  (Shanock ve Eisenberger, 2006).

2.2. Pozitif Psikolojik Sermaye 

Teorik çerçevesi, 1990’li yillarda Seligman ile literatüre kazandirilan 
pozitif psikolojiye (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000) ve pozitif örgüt-
sel davranişa dayandirilan pozitif psikolojik sermaye kavrami, Luthans ve 
arkadaşlari tarafindan 2000’li yillarin başinda literatüre kazandirilmiştir 
(Larson ve Luthans, 2006). Araştirmacilar tarafindan psikoloji alaninda 
yillar içinde yapilan çalişmalarda, psikolojik sorunlara ve ilgili sorunlarin 
tedavilerinin neler olabileceği konusuna odaklanildiği görülmüştür (Lut-
hans, 2002a). Bu odaklanmanin altinda, olumsuz duygu ve deneyimlerin 
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olumlu duygulara nazaran daha acil, dikkat çekici, önemli olmasi varsa-
yimi bulunmaktadir. Olumsuz duygu ve durumlarin, bireyleri durdurma, 
duraklatma, onlarin dikkatlerini dağitma veya eylemlerini değiştirmeye 
zorlayan güçlü bir etkisi olduğu vurgulanmakta; bu durumun, bireyin psi-
kolojik evrimsel seyrinin devami olduğu kabul edilmektedir. Buna karşin 
olumlu duygularin, diğer bir deyişle bireylerin hayata tutunmalarini sağla-
yan olumlu unsurlarin ihmal edildiği fark edilmiş ve Seligman öncülüğün-
de yapilan çalişmalarla pozitif psikoloji ortaya çikmiştir (Luthans, 2002a).  
Pozitif psikolojinin amaçlari; insan psikolojisinin olumsuzluklarini ona-
rarak bireyde pozitif nitelikleri inşa etmek ve yapilandirmak (Seligman, 
2002; Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000), bireyde var olan potansiyeli 
ortaya çikarmak ve geliştirmek şeklinde açiklanmiştir (Peterson ve Spi-
ker, 2005). Pozitif psikoloji yaklaşiminin öncülüğü ile birlikte “yaşamda 
iyi olan şeylerin de kötü olanlar kadar özgün, gerçekçi ve bu nedenle eşit 
bir ilgiyi hak etmesi gerektiği” anlayişi giderek yayginlaşmiş ve kabul 
görmeye başlamiştir (Peterson ve Seligman, 2003, s. 15; Youssef ve Lut-
hans, 2007, s. 774). Seligman ve arkadaşlari, yaptiklari pozitif psikoloji 
çalişmalari ile psikolojinin unutulmuş misyonunu ortaya çikararak, birey-
lerin daha mutlu hissetmelerine, daha üretken olmalarina, yeteneklerinin 
arttirilmasina, bireylerin daha gerçekçi olmalarina ve hayati tüm bireyler 
için daha tatmin edici hale getirilmesine yardimci olacak değişkenler üze-
rine odaklanmişlardir (Seligman, Steen, Park, ve Peterson, 2005). Bireyin 
olumlu duygu durumlarini, çoğu zaman zorlanmadan deneyimlemesinin, 
bu duygularin etkisinin ve kaliciliğinin daha kisa süreli olmasina yol aç-
tiği belirtilmiş ve bu nedenle olumlu duygular üzerinde fazla durulmadiği 
öne sürülmüştür (Gillham ve Seligman, 1999). Sağlikli bireylerin fiziksel, 
zihinsel ve manevi açidan bir bütün halinde daha iyi olabilmeleri ve kendi 
potansiyellerini ortaya çikarabilmeleri için pozitif psikoloji yaklaşimina 
ihtiyaç olduğu vurgulanmiştir (Luthans, vd., 2007). Bu bağlamda, birey-
lerin örgütte verimli olmasi ile onlarin fiziksel ve psikolojik anlamda iyi 
bir düzeyde bulunmasi arasinda önemli bir ilişki söz konusudur. Çalişan-
larin pozitif duygulara sahip olmasi, onlarin ruhsal ve zihinsel yapilarina 
etki etmekle birlikte, fiziksel nitelikleri üzerinde de etkilidir. Fredrickson 
ve Branigan (2005) olumlu duygularin, bireylerin algilarini ve düşünme 
biçimlerini etkilediğini belirtmiştir. Olumlu duygularin bireylerin sezgile-
rini, karar verme yeteneğini (Bolte, Goschke ve Kuhl, 2003), yaraticiliğini 
(Isen, Daubman ve Nowicki, 1987) etkilediği kimi çalişmalarda görülmüş-
tür. Pozitif psikolojik sermayenin kökeninin dayandiği bir diğer kavram 
olan pozitif örgütsel davraniş,  günümüz işyerlerinde performans iyileş-
tirmesi için çalişanlarin pozitif psikolojik sermayelerini ölçmeyi, geliştir-
meyi, etkin bir şekilde yönetebilmeyi  ve örgütsel çiktilara dönüştürmeyi 
amaçlamaktadir (Luthans, vd., 2007). 
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Pozitif psikolojik sermaye dört boyutun oluşturduğu bir yapidir. Bu 
boyutlar özyeterlilik, iyimserlik, umut ve dayanikliliktir. Bu boyutlar; (1) 
bireyin zorlayici, mücadele gerektiren görevleri üstlenmesi ve bu görev-
lerde başarili olmak için gerekli olan çabayi, özveriyi gösterebilmesi ve 
kendine olan güveni (öz yeterlilik); (2) şu anda ve gelecekte başarili olmak 
için olumlu, yapici tavirlar gösterebilmesi ve beklentilerinin olmasi (iyim-
serlik); (3) hedeflere ulaşma sürecinde sabirli olmasi, hedefe giden yol-
da azimli olmasi (umut); (4) karşilaştiği sorunlarda başariya ulaşmak için 
dirençli olmasi, ileriye bakmasi ve devam etmesi (dayaniklilik) şeklinde 
tanimlanmiştir (Avey, Luthans ve Jensen, 2009; Avey vd., 2008; Luthans, 
vd. 2006; Luthans, vd. 2008; Luthans, vd., 2007). Pozitif psikolojik serma-
ye, çalişanlarin kendilerini nasil algiladiklarina, tanimladiklarina odaklanir 
ve yukarida tanimlanan dört boyuttan oluşur (Akçay, 2012). Yapilan bir 
çalişmada pozitif psikolojik sermayenin kisa süreli eğitimlerle insan kay-
naklari gelişimi ve performans yönetimine doğrudan etkisi olduğu görül-
müştür (Luthans, vd., 2010). Ekonomik sermaye neye sahip olduğumuzla, 
insan sermayesi neleri bildiğimizle, sosyal sermaye kimleri tanidiğimizla 
ilgilenirken pozitif psikolojik sermaye kim olduğumuzla ilgilenen bir kav-
ram olarak karşimiza çikmaktadir (Luthans, vd., 2004). Araştirmacilar po-
zitif psikolojik sermayeyi, bireysel ve örgütsel düzeydeki faktörlerle ilişki-
lendirmektedir. Bireysel düzeyde pozitif psikolojik sermayenin, büyümeyi 
ve performansi artirabilecek psikolojik bir kaynak olduğu belirtilmektedir.  
Örgütsel düzeyde ise çalişanlarin performansini artirarak örgüte güç, avan-
taj, yatirim getirisi ve rekabet avantaji gibi faydalar sağlamaktadir (Lut-
hans, vd., 2005).  

Pozitif psikolojik sermayenin; çalişanlarin performanslarini pozi-
tif yönde etkilediği (Çöp ve Kizanlikli, 2017; Erkuş ve Findikli, 2013; 
Luthans, vd., 2010; Luthans, vd. 2008; Luthans, vd. 2007; Walumbwa, 
Luthans, Avey ve Oke, (2011), sinizmi engellemek ve örgütlerde olumlu 
değişime teşvik etmek için potansiyel insan kaynaklari yönetimi stratejisi 
olduğu (Avey vd., 2008) belirtilmektedir. Ayrica diğer araştirmalarda da 
pozitif psikolojik sermayenin, çalişanlarin iş tatminine pozitif etkide bu-
lunduğu görülmüştür (Akçay, 2012; Judge ve Watanabe, 1993; Jung ve 
Yoon, 2015; Öztürk, Eryeşil, ve Damar, 2018; Tetik, Ataç, ve Köse, 2018; 
Zeynel, 2018). 

Önce de ifade edildiği üzere pozitif psikolojik sermayenin dört boyutu 
bulunmaktadir (Luthans, vd. 2004). Özyeterlilik bireylerin yaşamlarinda 
etkilendikleri olaylar karşisinda belirlenen performans düzeylerine ulaş-
mak için kendi yeteneklerine olan inanci doğrultusunda gerekli çabayi gös-
termesi durumu olarak kabul edilmektedir (Bandura, 1997). Özyeterliliğin, 
çalişanlarin iş performansini pozitif yönde etkilediği, bunun yani sira iş 
motivasyonunu da olumlu anlamda etkilediği görülmüştür (Judge ve Bono, 
2001; Stajkovic ve Luthans, 2003). Bir çalişmada öz yeterlilik ile duygusal 
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tükenme arasinda negatif yönlü ilişkinin olduğu belirlenmiştir (Kaya ve 
Altinkurt, 2018).

Pozitif psikolojik sermayenin diğer boyutlarindan biri olan umut bo-
yutunu Snyder ve arkadaşlari, bireyi amaca yönlendiren enerji, gayret, ba-
şarma isteği, hedefe odaklanmiş enerji ve hedefe ulaştiracak yollar arasin-
daki etkileşime dayali pozitif motivasyon durumu olarak tanimlamaktadir 
(Snyder, Irving ve Anderson, 1991). Diğer bir deyişle, hedeflere ulaşma 
süreci içerisinde bireylerin sabirli ve azimli olmasidir (Luthans, vd., 2007; 
Luthans, vd., 2004; Luthans, vd., 2008; Luthans ve Youssef, 2004). Umut 
boyutu ile örgütsel destek arasindaki ilişkinin anlamli ve pozitif yönlü ol-
duğu, örgütsel desteğin çalişanlarin umut düzeyini arttirdiği görülmüştür 
(Cömert ve Yürür, 2017). İş hayatinda umudun, çalişanlarin motivasyon-
larini ve performanslarini olumlu etkilediği yapilan kimi çalişmalarda gö-
rülmektedir (Keleş, 2011; Luthans ve Jensen, 2002; Peterson ve Luthans, 
2003) Yapilan bir başka çalişmada ise yine umut boyutunun iş performansi 
üzerinde anlamli bir etkiye sahip olmadiği sonucu görülmüştür (Öğüt ve 
Kaplan, 2015, s. 96).

Dayaniklilik boyutu, bireyin yaşanan veya olasi tüm sikintilardan, 
belirsizliklerden, başarisizliklardan geri dönebilme kapasitesi şeklinde 
tanimlanmiştir (Luthans ve Youssef, 2004). Ayrica dayanikliliğin sikinti, 
başarisizlik, belirsizlik ve bunaltici görünen durumlar karşisinda kendini 
toparlayabilme (Luthans ve Youssef, 2004), olumsuz olaylarin üstesin-
den gelebilme gibi konularda da güçlenme kapasitesi olduğu belirtilmiştir 
(Luthans ve Youssef, 2004). Psikolojik açidan dayanikli olan bireylerin 
sorunlar karşisinda daha fazla duygusal istikrar gösterdikleri (Bonanno, 
Papa ve O’Neill, 2001), değişen taleplere karşi daha esnek davrandiklari 
ve yeni deneyimlere çoğu zaman açik olduklari yapilan kimi çalişmalarla 
desteklenmektedir (Luthans, vd., 2006, s. 3; Tugade, ve Fredrickson, 2004, 
s. 320).

Son boyut olan iyimserlik boyutu ise gelecekle ilgili pozitif beklenti-
ler içinde olmak, yaşanilan can sikici olaylari olumluya yormakla ilişkili 
bir kavram olarak açiklanmaktadir (Harms ve Luthans, 2012). Literatürde 
iyimser kişilerin iş hayatinda daha pozitif, tatminkar, sebatkar ve dayanikli 
olduklarini gösteren çeşitli araştirmalar bulunmaktadir (Çetin ve Basim, 
2012; Bitmiş, 2015; Öğüt ve Kaplan, 2015; Cömert ve Yürür, 2017; Çöp 
ve Kizanlikli, 2017). Yapilan bir çalişmaya göre iyimserlik boyutu ile per-
formans arasinda pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu görülürken (Aydoğan 
ve Uğurlu Kaya, 2015), başka bir çalişmada iyimserlik boyutunun perfor-
mans üzerinde anlamli bir etkisi olmadiği bulgulanmiştir (Polatçi, 2014).
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3. Yönetici Desteği-Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisi ve Araştır-
ma Hipotezleri

Bireysel ve örgütsel düzeyde faktörlerle ilişkilendirilen pozitif psi-
kolojik sermayenin çalişanlarin performansini arttirdiği yapilan kimi ça-
lişmalarla desteklenmektedir (Çöp ve Kizanlikli, 2017, s. 273; Erkuş ve 
Findikli, 2013, s. 314; Gooty vd., 2009; Kappagoda vd., 2014; Levene, 
2015; Luthans, vd., 2005, s. 265; Luthans, vd., 2008; Madrid vd., 2018; 
Mahar vd., 2017; Venkatesh ve Blaskovich, 2012). Çalişanlarin fikir ve 
önerilerini dinleyen, çalişanlarina kiymet veren, onlarin refahini düşünen, 
her çalişanina adil ve yardimsever davranan, sosyo-duygusal açidan onlar-
la ilgilenen (Eisenberger vd., 2002, s. 700; Kottke ve Sharafinski, 1988), 
çalişanlarini yönlendiren, her konuda yardima açik olan (Guchait vd., 
2014) bir yönetici, çalişanlar için önemlidir. Yönetici desteğinin çalişanlar 
üzerinde stresi azaltici etkisi olduğu (House, 1981), çalişanlarin iş yerle-
riyle özdeşleşme düzeylerini arttirdiği (Uzun, 2018) belirtilmiştir. Ayrica 
yönetici desteğinin çalişanlarin performanslarini (Shanock ve Eisenberger, 
2006), iş tatminlerini (Griffin vd., 2001) arttirdiği, iletişim becerilerini, öğ-
renmelerini kolaylaştirdiği (Baloyi vd., 2014) görülmektedir.

Bu çalişmanin amaci; yönetici desteğinin, pozitif psikolojik sermaye 
üzerinde bir etkisi olup olmadiğini saptamak, yani sira pozitif psikolojik 
sermaye ve boyutlari üzerindeki etkisinin yönü ve düzeyini belirlemektir. 
Bu çerçevede araştirmanin hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir:  

H1: Yönetici desteğinin, pozitif psikolojik sermayenin umut boyutu 
üzerinde pozitif etkisi vardir. 

H2: Yönetici desteğinin pozitif psikolojik sermayenin özyeterlilik bo-
yutu üzerinde pozitif bir etkisi vardir. 

H3: Yönetici desteğinin, pozitif psikolojik sermayenin dayaniklilik bo-
yutu üzerinde pozitif bir etkisi vardir. 

H4: Yönetici desteğinin, pozitif psikolojik sermayenin iyimserlik bo-
yutu üzerinde pozitif bir etkisi vardir.

4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştirmanin saha çalişmasinda anket tekniği ile veriler toplanmiş-
tir. Üç bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümünde demografik bilgileri ölçen 
7 ifade, ikinci bölümünde pozitif psikolojik sermayeyi ölçen 24 ifade ve 
üçüncü bölümünde yönetici desteğini ölçen 8 ifade yer almaktadir. Ölçek 
5’li Likert tipi (1: Kesinlikle katilmiyorum, 2: Biraz katiliyorum, 3: Orta 
düzeyde katiliyorum, 4: Oldukça katiliyorum, 5: Kesinlikle katiliyorum) 
ile derecelendirilmiştir. Çalişmada pozitif psikolojik sermayeyi ölçmek 
için, Luthans, vd. (2007) tarafindan geliştirilen, Çetin ve Basim (2012) 
tarafindan uyarlama çalişmasi ile Türkçeye kazandirilan ölçek kullanilmiş-
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tir. Doğrulayici faktör analizi bu çalişmada yapilmiştir (Çetin ve Basim, 
2012). Ölçeğin orijinali 24 ifadeden oluşmaktadir. Dört boyutta 6 ifade 
vardir. Bu çalişmada, güvenirlik analizi sonrasi, “bu iş yerinde işler asla 
benim istediğim şekilde yürümez”, “işimde bir terslikle karşılaştığımda 
onu atlatma konusunda sıkıntı yaşıyorum”, “eğer işimde bir şeyler benim 
için yanlış gidecekse o şekilde gider” ifadeleri çikartilarak 21 ifade de-
ğerlendirmeye alinmiştir. Pozitif psikolojik sermaye özyeterlilik, umut, 
iyimserlik ve dayaniklilik olmak üzere dört boyut olarak ele alinmiştir. 
Yönetici desteğini ölçmek için, Eisenberger vd. (2002) tarafindan geliş-
tirilen örgütsel desteğin 8 ifadeden oluşan kisa versiyonu kullanilmiştir. 
Eisenberger vd. (2002) “örgüt” kelimesi yerine “yönetici” kelimesini ko-
yarak Yönetici Desteği Ölçeği’ni oluşturmuşlardir. Yönetici desteği tek 
boyut olarak ele alinmiştir. Yapilan güvenirlik analizine göre, pozitif psi-
kolojik sermaye α=0,947, iyimserlik boyutu α=0,933, dayaniklilik boyu-
tu α=0,920, umut boyutu α=0,905, özyeterlilik boyutu α=0,915, yönetici 
desteği α=0,709 şeklindedir. Sonuçlarin nicel araştirmalar için belirtilen 
güven araliğinda (Alpar, 2011) olduğu görülmüştür. Araştirmanin amaci 
kapsaminda korelasyon ve regresyon analizleri yapilmiştir. Sonuçlarin yo-
rumlanmasi 0,00-0,19 arasi çok düşük, 0,20-0,39 arasi düşük, 0,40-0,59 
arasi orta, 0,60-0,79 arasi yüksek ve 0,80-1,00 arasi çok yüksek şeklindeki 
değer araliklari dikkate alinarak gerçekleştirilmiştir.

Çalişmanin evrenini Antalya’nin Alanya ilçesindeki beş yildizli otel 
işletmelerindeki çalişanlar oluşturmaktadir. Beş yildizli otel işletmelerin-
deki çalişanlara toplamda 600 anket dağitilmiş olup, bu anketlerden 565 
anket geri dönmüş ve çalişmada kullanilabilecek durumda olan 559 anket 
tespit edilmiştir. Katilimcilarin demografik özelliklerini tespit etmek için 
frekans analizi gerçekleştirilmiştir. Katilimcilarin %39,9’u kadin, %53,5’i 
erkektir; %6,6’si yanit vermemiştir. Katilimcilarin %30,6’isinin 26-33, 
%28,8’inin 18-25 araliğinda yoğunlaştiği görülmektedir. Eğitim katego-
risinde, en fazla lise mezunu çalişanlarin olduğu (%43,3), gelir düzeyinde 
ise asgari ücretli çalişanlarin (%54) fazla olduğu görülmektedir. Çalişmada 
otel çalişanlarinin daha çok sezonluk olarak işe girdikleri ve çalişma süre-
lerinin genelde bir yildan az (%58,1) olduğu görülmektedir. 

5. Bulgular

Tablo 1’de korelasyon analizi sonuçlari yer almaktadir. Analiz sonu-
cunda, dayaniklilik ile iyimserlik boyutlari arasinda pozitif yönlü ve kuv-
vetli bir ilişkinin olduğu; umut boyutunun, hem iyimserlik boyutu hem 
de dayaniklilik boyutu ile arasinda pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişkinin 
olduğu; özyeterlilik boyutunun, iyimserlik boyutu, dayaniklilik boyutu ve 
umut boyutu ile arasinda pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişkinin olduğu; yö-
netici desteğinin ise her dört boyut ile arasinda pozitif yönlü fakat zayif bir 
ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Yönetici desteğinin düşük düzeyde anlamli, 
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diğerlerinin yüksek düzeyde anlamli çikmiş olmasi durumu çalişanlarin 
yönetici desteği ile ilgili kisimda daha kararsiz veya çekingen davranmiş 
olma ihtimali ile ilişkilendirilebilir.

Tablo 1.Korelasyon Analizi Sonuçlari
1 2 3 4 5 X̄ s.s.

1. İyimserlik 1 3,793 ,979
2. Dayaniklilik 0,744** 3,887 ,902
3. Umut 0,795** ,812** 3,890 ,914
4. Özyeterlilik 0,742** ,804** ,849** 3,912 ,917
5. Yönetici Desteği 0,374** ,362** ,392** ,335** 1 3,336 ,799
** p<0.01

Çalişmanin hipotezlerini test etmek için basit regresyon analizi yapil-
miştir. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. Sonuçlara göre yönetici deste-
ğinin, pozitif psikolojik sermayenin her dört boyutunun da açiklanmasinda 
anlamli katki sağladiği görülmüştür. Model 1’de yer alan sonuçlara göre 
yönetici desteğinin, umut boyutu üzerinde 0,001 anlamlilik düzeyinde bir 
öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Yönetici desteği, umut boyutunun yak-
laşik %15’ini açiklamaktadir. Bu sonuç, araştirmanin ilk hipotezini des-
teklemektedir.

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları

Model 1
Umut
B Std. Hata ß t Sig. r F/p

Sabit 2,393 ,153 - 15,651 ,000
,392 ,154

101,389
,000Yönetici Desteği ,449 ,045 ,392 10,069 ,000

Model 2 Özyeterlilik
Sabit 2,629 ,157 - 16,735 ,000

,335 ,112
70,584
,000Yönetici Desteği ,385 ,046 ,335 8,401 ,000

Model 3 Dayaniklilik
Sabit 2,525 ,153 - 16,497 ,000

,362 ,131
83,780
,000Yönetici Desteği ,408 ,045 ,362 9,153 ,000

Model 4 İyimserlik
Sabit 2,266 ,165 - 13,724 ,000

,374 ,140
90,472
,000Yönetici Desteği ,458 ,048 ,374 9,512 ,000
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İkinci modelde, yönetici desteğinin, özyeterlilik üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik yapilan regresyon analizi sonuçlari yer almaktadir. 
Yönetici desteği, 0,001 anlamlilik düzeyinde olmak üzere özyeterliliğin 
yaklaşik %11’ini açiklamaktadir. Bu sonuç, araştirmanin ikinci hipotezini 
desteklemektedir.

Yönetici desteğinin dayaniklilik üzerindeki etkisini belirlemek için 
yapilan analiz sonuçlari da üçüncü modelde yer almaktadir. Yönetici des-
teğinin ilgili boyut üzerinde 0,001 düzeyinde anlamli etkisinin olduğu gö-
rülmüştür. Yönetici desteği dayanikliliğin yaklaşik %13’ünü açiklamakta-
dir. Böylece araştirmanin üçüncü hipotezi desteklenmiştir.

Son regresyon analizi sonuçlari dördüncü modelde sunulmuştur. Yö-
netici desteği, iyimserlik boyutunun yordanmasinda 0,001 anlamlilik dü-
zeyinde bir öneme sahiptir. Yönetici desteği, iyimserlik boyutunun yakla-
şik %14’ünü açiklamaktadir. Bu sonuçla araştirmanin dördüncü hipotezi 
desteklenmiştir. 

6. Tartışma ve Sonuç

Bu çalişmada yönetici desteği ve pozitif psikolojik sermaye arasindaki 
nedensel ilişki örüntülerini belirlemek amaçlanmiştir. Bu amaçla, Antal-
ya’nin Alanya ilçesindeki beş yildizli otel işletmelerinde çalişanlar üzerin-
de bir anket çalişmasi gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yönetici desteği ve pozitif psi-
kolojik sermaye arasinda pozitif yönlü, anlamli ve zayif bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Boyutlar bazinda ise yönetici desteğinin, pozitif psikolojik 
sermayenin tüm boyutlari üzerinde pozitif yönlü ve anlamli bir ilişki gös-
terdiği sonucuna ulaşilmiştir. Öne sürülen dört hipotez analiz sonuçlariyla 
desteklenmiştir. 

Sonuçlari daha detayli ele alirsak; “H1: Yönetici desteğinin, pozitif 
psikolojik sermayenin umut boyutu üzerinde pozitif etkisi vardır” hipotezi 
desteklenmiştir. Yönetici desteğinde artiş olmasi durumunda, umut boyu-
tunun da artiş göstereceği beklenmektedir. Çalişanlarin yöneticilerinden 
destek görmeleri halinde umut düzeylerinin artmasi bu durumun var olan 
pozitif psikolojik sermayelerini olumlu anlamda etkilemesi beklenmekte-
dir. Umut düzeyindeki artişin çalişanlarin performanslarini da olumlu an-
lamda etkileyeceği beklenen sonuçlar arasindadir. Yapilan kimi çalişmalar 
pozitif psikolojik sermaye boyutlarindan olan umut boyutunun, çalişan 
performansi üzerinde pozitif ve anlamli bir ilişki olduğunu göstererek bu 
tahmini güçlendirmektedir (Aydoğan ve Uğurlu Kaya, 2015, s. 83; Lut-
hans, vd., 2005, s. 263; Öğüt ve Kaplan, 2015, s. 96; Polatçi, 2014, s. 122). 
Yapilan bir çalişmada umut boyutu ile örgütsel destek arasindaki ilişki-
nin anlamli ve pozitif yönlü olduğu, örgütsel desteğin de tipki yönetici 
desteği gibi çalişanlarin umut düzeyini artirabileceği görülmüştür (Cömert 
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ve Yürür, 2017, s. 29). Bir diğer hipotez “H2: Yönetici desteğinin pozitif 
psikolojik sermayenin özyeterlilik boyutu üzerinde pozitif bir etkisi vardır” 
desteklenmiştir. Tipki umut boyutunda olduğu gibi özyeterlilik boyutunun 
da çalişanlarin performanslarini artirici etki yapacaği beklenmektedir. 
Çünkü pozitif psikolojik sermaye bireylerin içsel olarak sahip olduklari 
bir sermaye türüdür ve bu sermayenin boyutlari olan özyeterlilik, umut, 
dayaniklilik ve iyimserlik düzeylerindeki her artiş veya azalişin çalişanlari 
duygu durum, performans, verimlilik gibi çeşitli anlamlarda etkilemesi ka-
çinilmazdir. Yöneticilerinden destek gören çalişanlarin, performanslarinda 
artiş olabileceği beklenilen bir durumdur (Shanock ve Eisenberger, 2006, 
s. 693) ve bu durum literatürdeki kimi çalişmalarla da desteklenmektedir 
(Aydoğan ve Uğurlu Kaya, 2015, s. 83; Bandura, 1982, s. 122; Judge ve 
Bono, 2001, s. 85; Öğüt ve Kaplan, 2015, s. 95; Stajkovic ve Luthans, 
2003, s. 131; Stajkovic ve Luthans, 1998, s. 241). Literatür taramasinda 
bu sonuçlarla çelişen bir çalişmayla karşilaşilmiş, bu çalişmada özyeter-
lilik boyutunun performans üzerinde anlamli bir etki göstermediği sonu-
cu görülmüştür ki bu sonucun çalişmanin polis teşkilati üzerine yapilmasi 
ve onlarin zor çalişma koşullarindan kaynaklandiği tahmin edilmektedir. 
“H3: Yönetici desteğinin, pozitif psikolojik sermayenin dayanıklılık boyutu 
üzerinde pozitif bir etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. Önemli stres 
ya da travma kaynaklarini etkin bir şekilde yönetme ve adapte etme süreci 
(Windle, 2011, s. 1) ve olumsuz olaylarin üstesinden gelme konusunda da 
güçlenme kapasitesi (Luthans ve Youssef, 2004, s. 154) olarak tanimlanan 
dayanikliliğin düzeyinin artmasi durumunda çalişanlarin performanslarin-
da da artiş olabileceği beklenmektedir. Dayanikliliğin artmasi ile perfor-
mans artişinin pozitif ve anlamli olmasi literatürdeki çalişmalarla destek-
lenmektedir (Aydoğan ve Uğurlu Kaya, 2015, s. 83; Luthans, vd., 2005, 
s. 263; Polatçi, 2014, s. 122). Son olarak “H4: Yönetici desteğinin, pozitif 
psikolojik sermayenin iyimserlik boyutu üzerinde pozitif bir etkisi vardır” 
hipotezi desteklenmiştir. Desteklenen bu hipotezin ortaya koyduğu sonuçla 
birlikte yöneticileri tarafindan destek gören çalişanlarin iyimserlik düzey-
lerinin artacaği beklenmektedir. Çalişanlarin karşilaşacaklari olaylara daha 
iyimser bakiş açisiyla yaklaşabilmeleri ve bu durumun performanslarina 
olumlu etkileri olmasi beklenen bir durumdur. İyimserlik boyutunun çali-
şanin performansi üzerinde anlamli etki gösterdiği görülmüştür (Luthans, 
vd., 2005, s. 263; Yaşin, 2016, s. 127). Bu sonuçlarla çelişen iki çalişmaya 
denk gelinmiştir ki biri polis sektörü üzerine (Polatçi, 2014, s. 122) diğeri 
ise Tarim Kredi Kooperatifi Merkez Birliği’nde çalişanlar üzerine yapil-
miştir. Her iki çalişmada da iyimserlik boyutunun çalişan performansi üze-
rinde anlamli etki göstermediği sonucuna ulaşilmiştir.

Bu çalişmadan hareketle bazi önerilerde bulunulabilir. Yönetici deste-
ği ve pozitif psikolojik sermaye üzerine yapilan bu çalişmadaki sonuçlarin 
sosyo ekonomik durum, kültürel özellikler, bakiş açisi, psikolojik durum, 
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toplum yapisi gibi birçok özelliklerden kaynakli olarak ülkelere hatta il ve 
ilçelere göre değişkenlik gösterebileceği tahmin edilmektedir. Saha çaliş-
malarinda katilimcilarin anket ifadelerine yaklaşimlari gözlemlendiğinde 
farkli ölçme araçlari kullanmanin daha doğru olacaği sonucuna ulaşildi. 
Nicel çalişmanin yani sira nitel çalişmanin da yapilmasi kavramlarin ça-
lişanlarin üzerindeki çok yönlü etkilerini derinlemesine anlama açisindan 
araştirmaciya kolaylik sağlayacaktir. Bu sayede çalişanlarin anketteki ifa-
deleri daha iyi anlayip özümseyebilmeleri ve özellikle yönetici desteği 
konusunda çalişanlarin daha rahat bir şekilde kendilerini ifade edecekleri 
tahmin edilmektedir. Levinson(1965), örgütün temsilcileri tarafindan ger-
çekleştirilen eylemlerin, yalnizca eylemi gerçekleştiren kişiye değil ayni 
zamanda örgüte de atfedildiğinden bahsetmektedir. Yönetici desteğinin; 
örgütsel bağlilik, iş tatmini, örgütsel adalet, örgütsel güven gibi çeşitli ko-
nularla ilişkisi örgüt için önemlilik arz eder. Haliyle yöneticilerin davra-
nişlarinin, iş politikalarinin, adil ve yardimsever yaklaşimlarinin çalişanlar 
tarafindan sadece yöneticiye değil örgüte de atfedileceği bu durumun mar-
ka değerini etkileyebileceği de göz önünde bulundurulmalidir. 

Pozitif psikolojik sermaye konusu çok kisa zaman araliklarinda de-
ğişkenlik göstermeye yatkin bir konudur. Çalişanlarin duygu durumlari, 
ekonomi, örgüt içerisindeki dengeler, sosyal ilişkiler gibi pek çok faktö-
rün çalişanlarin pozitif psikolojik sermayeleri üzerinde etkisi olmasi ka-
çinilmazdir. Çalişanlarin yaşam biçimi, gelir seviyesi seçilecek örneklem 
grubu için önemlidir. Çünkü fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarini karşila-
maya çalişan, geçim kaygisi olan bireylerle; kendini gerçekleştirme, değer 
ihtiyaçlari gibi kaygilari olan bireyler için kavramlara bakiş açisi ve bu 
kavramlarin hayatlarinda var olma seviyesi ayni olmayacaktir. Pozitif psi-
kolojik sermayenin çalişan performansina olumlu anlamda katkisi ulusal 
literatürde kimi çalişmalarla gösterilmiştir  (Çöp ve Kizanlikli, 2017, s. 
273; Erkuş ve Findikli, 2013, s. 314). Bu bağlamda yöneticilerin bu ko-
nuya önem vermeleri, örgüt içinde çalişanlar için eğitimler düzenlenmesi 
çalişanlarin daha verimli olmalari açisindan önem arz etmektedir. Çünkü 
pozitif psikolojik sermaye ölçülebilir, geliştirilebilir, öğrenilebilir, esnek 
özelliklere sahip bir kavramdir (Nelson ve Cooper, 2007, s. 77; Luthans 
2002a, s. 69). Sağlikli bireylerin fiziksel, zihinsel ve manevi açidan bir 
bütün halinde daha iyi olabilmeleri ve kendi potansiyellerini ortaya çikara-
bilmeleri için pozitif psikoloji yaklaşimina ihtiyaç olduğu vurgulanmiştir 
(Luthans, Youssef, vd., 2007, s. 9). Birçok açidan (performans, iş tatmini, 
çalişanlarin mutluluğu gibi) örgüte katkisi olan pozitif psikolojik serma-
yenin yöneticiler tarafindan ön planda tutulmasi ve çalişanlarina bu yönde 
yatirim yapmalari sayesinde olumlu geri dönüşler (örgüt içi iyi iletişim, 
verimlilik gibi) alabilecekleri tahmin edilmektedir. 
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Giriş
Müreffeh ve adil bir toplumun oluşabilmesi için gereken politikalara 

yönelik liberal ve korumaci görüşler arasindaki anlaşmazliklar, ekonomi 
biliminin ortaya çikişindan beri devam etmektedir. Bu durum, her iki yak-
laşimin da farkli varsayimlari baz alarak politika üretmelerinden kaynak-
lanmaktadir. Liberal yaklaşimlar, bireycilik, serbest piyasa ve ekonomik 
çikar güdüsüne odaklanirken; korumaci görüşler, daha çok piyasanin ak-
sakliklari ve oluşturabileceği toplumsal dişsalliklara önem vermektedir. 
Ekonomi bilimi, liberal bir felsefi geleneğe ait düşünürler tarafindan inşa 
edilse de özellikle 19. yüzyilin ortalarindan itibaren piyasa ekonomisine 
dair itirazlar güçlenmeye başlamiştir. Yüzyilin son çeyreğinden itibaren 
başlayan serbest piyasaya sisteminin çöküşü ise iki savaş arasi (1919-1939) 
olarak adlandirilan dönemde aşikar hale gelmiştir. Ancak ilk savaşa kadar-
ki süreçte görülen sanayileşmiş ülkelerin dünyanin geri kalanina serbest 
piyasalari dikte etme çabalari, iki savaş arasi dönemde de devam etmiştir. 
Bunun sonucu olarak ortaya çikan yerel ve uluslararasi güçler arasindaki 
çatişma, hükümetler arasi işbirliği çerçevesinde inşa edilebilecek bir küre-
sel ekonomik sistemin önündeki en güçlü engellerden biri olmuştur.

İki savaş arasi dönemden çikarilan dersler, II. Dünya Savasi sonrasi 
oluşturulacak düzen için bir yol gösterici olmuştur. 1944’te Bretton Wo-
ods Konferansi ile hayata geçen ve yaklaşik otuz yil devam eden bu yeni 
düzen,  birçok farkli isimle adlandirilmaktadir. Yüksek oranli ortalama 
büyüme oranlari, orta sinifin yükselişi ve müdahaleci devlet anlayişi nede-
niyle verilen “Refah Kapitalizmi”, “Keynesyen Altin Çağ”, “Kapitalizmin 
altin çaği” gibi isimlere ek olarak; başlangiç noktasina atfen tercih edilen 
“Bretton Woods dönemi” bunlardan bazilaridir. Bunlarin yani sira, John 
Ruggie’nin “Gömülü Liberalizm” isimlendirmesi ise piyasalarin toplum 
lehine kisitlanmasina ve ulusal-uluslararasi arasindaki işbölümünün deği-
şimine vurgu yapmaktadir. 

Gömülü liberalizmin düşünsel temelleri, Karl Polanyi’nin “Büyük 
Dönüşüm” eserine dayanmaktadir. Polanyi, ekonomi tarafindan belirlenen 
bir topluma karşi çikmakta ve piyasanin başta emek olmak üzere üretim 
faktörleri açisindan ortaya çikardiği olumsuzluklarin giderilmesi için eko-
nominin düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Ruggie, II. Dünya 
Savaşi sonrasi dönemde piyasalarin Polanyi’nin düşüncesine benzer şekil-
de kisitlandiğini öne sürmektedir. 

Bu bölümde ilk olarak, Polanyi’nin ekonomik ve sosyal alan arasin-
daki tarihsel ilişkiyi açiklamada kullandiği “gömülülük (embeddedness)” 
kavrami ele alinmakta; ardindan uluslararasi politik ekonomi bağlaminda 
Ruggie’nin gömülü liberalizm olarak adlandirdiği dönem açiklanmakta; ve 
son olarak, Ruggie’nin düşüncesine yönelik farkli görüşlere yer verilmek-
tedir. 
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Polanyi’nin Kavramsal Mirasi: “Gömülülük (Embeddedness)” 

Klasik ve neoklasik iktisadin dahil olduğu faydaci gelenekte, rasyonel 
ve çikarci davranişlarin sosyal ilişkilerden minimum düzeyde etkilendi-
ği varsayilir. Bu argümana uygun şekilde idealleştirilmiş bir durum tasvir 
edilir. Sanayi Devrimi ile birlikte giderek daha özerk bir alan haline ge-
len ekonominin işleyişi tam rekabet piyasası olarak adlandirilan bir model 
üzerinden açiklanir. Giriş-çikiş serbestîsinin olduğu bu ütopik mikro evren, 
tam bilgiye sahip olan ve tek başlarina ürün fiyatini etkileyemeyecek kadar 
çok sayida rasyonel alici ve saticiyi barindirmaktadir. Bu yaklaşimda sos-
yal ilişkiler ekonomik analizden dişlanmaktadir. Buradaki sosyal etki ise 
sadece deistlerin Tanrisi gibi, olaylari harekete geçiren ve daha fazla etkisi 
olmayan bir diş güçtür (Granovetter, 1985: 486).

Polanyi, Klasik İktisatçilar’in, salt ekonomik işleyişin temel belirle-
yici olduğu bir toplum yaratmak istediklerini ve politikacilari bu hedefi 
izlemeye teşvik ettiklerini iddia eder. Günümüzün modern toplumlarin-
da da insan ilişkileri genellikle ekonomik güdülerce yönlendirilmektedir. 
Birey, devlet ve toplum gibi aktörler arasinda ve tüm bunlarin kendi iç 
ilişkilerinde bu argümanin örnekleri açikça görülebilmektedir. Polanyi’ye 
göre bu yapi, doğal bir sürecin sonucu değildir ve ilk olarak 19. yüzyilda 
kendi kurallarina göre işleyen piyasa sisteminin gereklilikleri doğrultusun-
da ortaya çikmiştir. Oysa bu dönem öncesindeki antik despotik uygarlik, 
feodal toplum, site toplumu ve ortaçağ kent toplumu gibi birçok tarihi top-
lulukta ekonomik sistem, sosyal sistemin içine gömülü olmuştur. Böyle bir 
toplumsal yapi, bireylere sosyal bağlamin dişinda atomize aktörler olarak 
davranma veya karar verme olanaği tanimamaktadir (Polanyi, 1947: 96; 
Polanyi & Pearson, 1977: 47; Granovetter, 1985: 487).  

Polanyi tarafindan kullanilan “gömülülük (embeddedness)” terimi, 
doğal norm olarak ekonominin özerk (otonom, bağımsız) olmadığı, ancak 
siyasete, dine ve sosyal ilişkilere tabi olduğu fikrini ifade eder. Polan-
yi’ye göre ekonomik aktörler, sosyal bağlamin dişinda karar veremezler. 
Bu nedenle gömülü sosyoekonomik yapida bireyler, piyasa toplumlarinda 
varsayildiği şekilde sadece kendi bireysel çikari için değil; sosyal haklari, 
statüsü ve değerleri doğrultusunda hareket ettiği için bu kavram “doğal” 
olan durumu tanimlamaktadir. Ekonomik sistemin sosyal ilişkilere gömülü 
olduğu bu doğal toplumsal yapida, elde edilen maddi zenginliğe yalnizca 
toplumsal amaçlarin gerçekleştirilmesine katki sunduğu için önem atfedi-
lir. Üretim ve mübadele ilişkileri dahi ekonomik çikarlara dayali olarak 
değil sosyal çikarlara göre gerçekleşmektedir. Bu nedenle toplumsal kar-
şilikli bağliliklarin korunmasi büyük önem arz etmektedir. Ortaya çikabi-
lecek ekonomik dar boğazlarda bireyin açlikla karşi karşiya kalmayacaği, 
ekonomik sistemi de tahakkümüne alan sosyal ilişkiler tarafindan garanti 
edildiği için bu tür olağanüstü durumlarda bireyin değil toplumun çikarlari 
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tehdit altinda kalmaktadir. Bu sebeple olağan ekonomik gidişatta kazanç 
hirsi ve cimrilik gibi özellikler, bireyin toplumdan dişlanmasina neden ol-
maktadir (Polanyi, 1986: 68-69).

19. yüzyilda inşa edilen kendi kurallarina göre işleyen piyasa sistemi 
ise toplumun ekonomik ve sosyal olarak ayrişmasini (separateness) ge-
rektirmiştir. Bu nedenle ekonomi, artik sosyal ilişkilere tabi olarak değil 
özerk bir alan olarak işlemeye başlamiştir. Polanyi’ye göre bu durum, pi-
yasa sistemine özgü bir sapmadir. Daha önceki hiçbir toplumsal yapida 
ekonomik sistemin kendine özgü bağimsiz kurumlari vasitasiyla işlediği 
görülmemiştir (Polanyi, 1947: 102).

Piyasa toplumunda bireyler geçimlerini temelde ekonomik güdüler 
tarafindan belirlenen ve ekonomik kurallar tarafindan yönetilen bağimsiz 
kurumlar çerçevesinde sağlamaktadir. Tüm sistem; devlet, hükümet veya 
herhangi bir insan otoritesinin müdahalesine ihtiyaç duyulmayacak bir bi-
çimde tasarlanmiştir. Ne açlik korkusu ve kar arzusundan başka bir gü-
düye ne de sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkindan başka bir ilkeye 
gerek duyulmamaktadir. Bireysel düzeyde yapilan tercihler sayesinde, sa-
tin alma gücü ve kaynaklarin dağitiminin en etkin biçimde gerçekleşeceği 
varsayilmaktadir (Polanyi & Pearson, 1977: 47-48). Bu nedenlerle, önceki 
toplumsal sistemlerde geçerli olan gömülülüğün yerini piyasa toplumunda 
“parçalanmişlik (disembedded)” olgusu almaktadir (Stiglitz, 2001: xxiv).

Üretimin temel unsurlari olan emek, toprak ve para; yeni ekonomik 
sistem içinde mübadele edilen metalar haline getirilerek, piyasanin ege-
menliği altina girmiştir. Polanyi ise bu üç unsurun, insanin yaşadiği doğal 
çevreye ait olduğunu ifade etmektedir. Bunlar diğer metalar gibi piyasada 
alinip satilmak amaciyla üretilmedikleri için onlari gerçek birer meta ola-
rak tanimlamanin yanliş olacağini savunmaktadir. Bu yüzden bu üç unsu-
ru “hayali metalar” olarak adlandirmaktadir. Ancak piyasa sisteminde, bu 
hayali metalarin gerçek birer meta gibi alinip satilmasinin önündeki tüm 
düzenleme ve engellerin kaldirilmasini amaçlayan hayati bir örgütlenme 
ilkesi bulunmaktadir (Polanyi, 1986: 90-91). 

Liberal iktisatçilar tarafindan piyasanin kendiliğinden oluşan bir sü-
reç (Hayek, 1948) olduğu savunulsa da Polanyi, piyasa sisteminin –ya da 
onun hayati unsurlari olan hayati metalarin- oluşturulmasinda ve yönetil-
mesinde devlete merkezi bir rol yüklemektedir (Stiglitz, 2001: xxvi-xxvii). 
Bunun en önemli örnekleri 19. yüzyil İngiltere’sinde görülmüştür: İlk ola-
rak, emeğin bölgeler arasindaki hareketliliğini sinirlayan Yerleşim Yasasi 
(1662-1795), ardindan üretim faaliyetlerini toplumsal geleneklere hapse-
den Zanaatkarlar Yasasi (1563-1813) ve çoğunlukla işsizler ile düşkünlere 
yapilan yardimlari kapsayan Yoksullar Yasasi (1602-1834) kaldirilmiştir. 
Buna ek olarak başta yerli tarimsal üretimi koruyan Tahil Yasalari (1815-
1846) olmak üzere toprak üzerindeki piyasa egemenliğini engelleyen dü-
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zenlemeler terk edilmiştir (Polanyi, 1986: 89, 103, 148). 

Serbest piyasa inşasina yönelik devlet eliyle gerçekleştirilen tüm bu 
yapisal değişimler, piyasa sisteminin kaybeden aktörleri olarak nitelene-
bilecek bazi kesimleri ortaya çikarmiştir. Üretimde makineleşme nedeniy-
le mesleklerini kaybedip proleterleşen zanaatkarlar ve sosyal haklari son 
derece sinirli olan işçi sinifi bunlarin başinda gelmektedir (Beaud, 1984: 
83, 85). Bu kesimlerin sorunlarina; halk geleneklerinin çözülmesi, sosyal 
değerlere dayali toplumsal sistemin yikilişi ve doğada yaratilan tahribat 
eklendiğinde mevcut sisteme karşi tepkilerin yükselmesi kaçinilmaz ol-
muştur. Bu nedenle 19. yüzyilin toplumsal yapisi iki karşit hareket (ikili 
devinim) etrafinda şekillenmiştir. Bunlardan ilki, kendi kurallarina göre 
işleyen piyasa sisteminin tesis edilmesini ve piyasa mantiğinin insan ya-
şaminin neredeyse tüm alanlarinda yerleşmesini amaçlayan ekonomik li-
beralizmdir. Karşi hareket olarak adlandirilan ikincisi ise, başta emek ve 
doğa olmak üzere üretim faktörlerinin piyasa sisteminin yikici etkilerinden 
korunmasini amaçlayan bir sosyal korumacilik biçimidir. Bu ayni zaman-
da koruyucu hukuki düzeni ve güçlü sivil toplumu içeren bir müdahalecilik 
anlayişini temsil etmektedir (Polanyi, 1986: 141-143). 

19. yüzyil boyunca devam eden ikili devinim ve yüzyilin sonlarina 
doğru giderek aşikar hale gelen piyasa sisteminin sorunlari, ekonomik li-
beralizmin güç kaybetmesine neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşi ile 
birlikte ise çoğu ülkede liberal değerlere olan inanç kaybolmaya başlamiş-
tir. Hükümetler, altin standardinin çökmesiyle yerelleşen para politikala-
rinin da desteğiyle; küresel ekonomik işleyişin bir gereği olan istikrarli 
para birimleri yerine ekonomik istikrar ve tam istihdam gibi ulusal amaç-
lari gerçekleştirmeye yönelmiştir (Gilpin, 2016: 164). Diğer taraftan çoğu 
ülke, serbest ticaret yerine korumaci ekonomi politikalarinin uygulandiği, 
piyasalarin regüle edildiği ve devletin başat aktör olduğu ekonomik yapilar 
kurmuştur. Böylece iki savaş arasi dönem, piyasa sisteminin temel unsur-
larinin sorgulandiği ve tedricen terk edildiği bir dönem olmuştur (Prasce-
vic, 2007: 115). 

Bu dönemde yeni kurulacak düzenin nasil olmasi gerektiği konusun-
da farkli görüşler ortaya çikmiştir. Nihayetinde ise uluslararasi sistemde 
söz sahibi olan aktörler tarafindan Milletler Cemiyeti araciliğiyla1 yeniden 
liberal değerleri temel alan bir düzen tesis edilmeye çalişilmiştir (Güder, 
2020: 99-104). Ancak çoğu ülke, liberal politikalari uygulama konusun-
da istekli davranmamiş ve ülkeler arasinda işbirliğine duyulan bir güven-
sizlik söz konusu olmuştur (Balderston, 2003: 4). Buna koşut olarak, iki 

1  Bu dönemde serbest ticaret düzeninin yeniden kurulmasi, borçlarin azaltilmasi ve ortak 
bir parasal sistem oluşturulmasi gibi liberal ekonominin devamliliğini sağlayacak adimlarin 
hayata geçirilmesi adina Milletler Cemiyeti tarafindan çok sayida organizasyon düzenlenmiştir. 
1920’de Brüksel, 1922’de Cenova, 1927’de Cenevre ve 1933’te Londra’da gerçekleştirilen 
konferanslar bunlardan bazilaridir (Güder, 2020: 102).
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savaş arasi dönem boyunca uluslararasi ekonomik ve siyasi sorunlarin 
üstesinden gelinememiştir. E. H. Carr, istikrarli bir düzen kurulamamasi-
nin sebebini, ülkelerin önerilen politikalari uygulamayi reddetmesi değil 
söz konusu önerilerin uygulanamaz ve yanliş olmasi olarak görmektedir. 
O’na göre 19. yüzyilin bir ütopyasi olan liberalizm, uluslararasi sorunlara 
çözüm üretme kapasitesine sahip değildir (Erdoğan, 2020: 20). Ülkelerin 
pratikteki ekonomi politik tercihleri de liberal ideallerle çatişmaktadir. Za-
ten çökmüş olan liberal itikada yönelik dayatma ise Yirmi Yıl Krizi (1919-
1939)’nin nedenlerinden biri olmuştur (Carr, 1946). 

Benzer şekilde Polanyi de bu dönemde yaşanan Büyük Buhran (1929), 
parasal sistemsizlik, Faşizm ve emekçilerin sefaleti gibi birçok sorunun 
nedenini ekonomik liberalizmde ve onun inşa ettiği piyasa mantiğinda 
görmektedir2. Buna mukabil, sinirsiz bir piyasa yaratimina yönelik ütopik 
amaçlari dikte eden uluslararasi düzenlemeler, ülkelerin iç amaçlariyla ça-
tiştikça; daha milliyetçi ve otarşik politikalarin izlendiği yönünde bir tes-
pitte bulunmaktadir. Özellikle, iki savaş arasi dönemde giderek maliyetleri 
katlanilamaz hale gelen altin standardina ilişkin girişimler, bu durumun en 
somut örneğini oluşmuştur (Migone, 2011: 359).

Polanyi, mevcut ekonomik düzenin en büyük sakincasi olarak gör-
düğü insan amaçlarinin piyasa mantiğina tabi kilinmasinin, liberalizmin 
terk edilmesiyle ortadan kalkacağini düşünmekte ve bu nedenle ikinci 
dünya savaşi sonrasi döneme oldukça iyimser yaklaşmaktadir (Stiglitz, 
2001: xxxv, xxxviii). Zira O’na göre; ekonomik sistemin toplumdaki ide-
allerimize ulaşmamızı sınırlaması kaçinilmaz bir olgu değildir ve yalnızca 
piyasanın içine gömülmüş olan toplum, ekonomik sistem tarafından be-
lirlenebilmektedir (Polanyi, 1947: 106). Oysa tekrardan sosyal ilişkilere 
gömülen (re-embedding) bir ekonomide birçok firsat söz konusu olacaktir. 
Örneğin: ekonomideki regülasyonlar ve kontroller, kanunlar çerçevesinde 
garanti edilen gerçek özgürlüğü sadece piyasanin avantajli kesimleri için 
değil herkes için geçerli kilabilecektir (Polanyi, 1986: 249). 

Polanyi’nin gömülülük kavramsallaştirmasi, ele aliniş biçimine bağ-
li olarak iki farkli anlama yakinsamaktadir. Bunlardan ilki gömülülüğü, 
geçmişteki ekonomik sistemlere ilişkin bir değişken olarak ele alan bir ta-
rihsel açıklama biçimine karşilik gelmektedir. Bu anlamiyla gömülülük, 
ekonomik ve sosyal kurumlar arasindaki ilişkiye yönelik teorik bir öneri 
sunmaktadir. Diğer anlam ise tüm ekonomik sistemlerin sosyal kurumlara 
gömülü olduğunu ifade eden genel ve soyut bir metodolojik ilkedir. Gömü-
lülük ilk anlamiyla bir ideale işaret etmektedir (Gemici, 2008: 25) ve onu 
bu anlamiyla normatif bir ideal olarak ele aldiğimizda, II. Dünya Savaşi 
sonrasinda kurulacak yeni sosyoekonomik sistem için Polanyi’ci anlamda 
2  Ancak Polanyi’ye göre ekonomik açmazlar, Marx’in iddia ettiği gibi kapitalizmin iç 
çelişkilerinden değil, ekonominin toplum ve doğa ile olan ilişkilerindeki çelişkilerden 
kaynaklanmaktadir (Fraser, 2011 548).
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bir yeniden gömülme (re-embedding) gerekliliği söz konusu olmaktadir. 
Ancak bu gereklilik, sosyalist bir yeniden dağitim sistemini değil3; karşili-
lik ilişkilerini artirarak, bireylerin ve toplumun sosyokültürel bütünlüğünü 
garanti altina almayi hedefleyen bir tür sivil toplum odakli devlet müdaha-
leciliğini kapsamaktadir (Lacher,1999b: 314, 326). Bu yaklaşimda emeğin 
metalaşmasi, hem genel anlamda toplumu hem de özel anlamda piyasa 
mübadelesini kapsayan geniş bir perspektifle ele alinarak; bir tür sosyal 
yeniden üretim biçimi sunulmaktadir (Fraser, 2011 550-551).

Polanyi yeniden gömülme için doğrudan makro bir plan önermemiş 
ancak bunun yerine belli bir takim ilkeleri vurgulamiştir. Bunlar özellikle, 
ülkelerin bağimsiz para politikalari uygulayabilmesinin önünde bir engel 
teşkil eden altin standardina odaklanmaktadir. Zira 19. yüzyilin altin stan-
dardi ve laissez faire merkezli ekonomi tasariminda hükümetlerin bağim-
siz düzenlemelerine olanak taninmamiştir. Altin standardinin kendiliğin-
den işleyişi, yerel toplumsal amaçlarin dahi uluslararasi normlarca belir-
lenmesini gerektirmiştir. Öte yandan serbest ticaret konusundaki dogmatik 
kabul ise ülkelerin korumacilik tercihlerinin engellenmesini beraberinde 
getirmiştir. Hükümetlere biçilen bu pasif rol, uluslararasi işbirliğine karşi 
kati bir güvensizliğe neden olmuştur. Polanyi’ye göre altin standardinin 
kaldirilmasi ile hükümetlerin ekonomi politikasi hususundaki bağimsizlik-
lari iade edileceği için uzunca bir süre sağlanamayan uluslararasi işbirliği-
nin de önü açilacaktir (Polanyi, 1986: 247). Ayrica hükümetlerin yurt içi 
ihtiyaçlara yönelik özerk politika üretebilme olanaği, ulusal ve uluslararasi 
ekonomik amaçlarin eş-anli gerçekleştirilmesini mümkün kilabilecektir 

Polanyi’nin bu fikirleri, zaman içinde sosyal bilimler alaninin sosyo-
loji, siyaset ve ekonomi gibi çok sayida alt dalinda bir açiklama biçimi 
haline gelmiştir. Polanyi’nin kavramlari, farkli düşünürler tarafindan ba-
zen doğrudan alinarak, bazen de kismen değiştirilerek mevcut gelişmele-
ri yorumlamada referans gösterilmiştir. Bunlarin içinde II. Dünya Savaşi 
sonrasindaki uluslararasi sistemi tanimlamak üzere John Ruggie (1982) ta-
rafindan kullanilan “gömülü liberalizm (embedded liberalism)4” kavrami 
önemli bir yer tutmaktadir. Ruggie’nin bu kavrami, söz konusu dönemde 
piyasalarin Polanyici bir perspektifle ksiitlanip kisitlanmadiğina dair tartiş-
malarin da çikiş noktasi olmuştur. 

3  Oysa daha ileriki tarihlerde Hayek, bu dönemin ekonomik yapisini merkezi planlamadan 
farkli olmayan ve özel mülkiyetin sadece ismen varliğini sürdürdüğü bir “Soğuk (Cold) 
Sosyalizm” olarak tanimlamiştir (Hayek, 1978: 257).
4  İngilizcedeki “To embed“ kalibi “bir şeyi bir başka şeyin içinde bırakmak, ona iliştirmek, 
onun içine gömmek veya bir parçası haline getirmek” anlamina gelmektedir. “Embedded 
liberalism” kavrami ise sosyal korumaciliği, liberal ekonomik düzenin ayrilmaz bir parçasi 
haline getirme sürecini tanimlamaktadir. Türkçede bu kavrami doğrudan karşilayacak bir 
kelime bulunmadiği için çeşitli çalişmalarda “Topluma Gömülü Liberalizm”, “İliştirilmiş 
Liberalizm”, “Eklemlenmiş Liberalizm”, “Örtük Liberalizm” ve “Sakli Liberalizm” gibi farkli 
çeviri kaliplari kullanilmiştir (Gözen. 2018). Bu çalişmada “Gömülü Liberalizm” çevirisi tercih 
edilmiştir.
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Bretton Woods ve Gömülü Liberalizm

II. Dünya savaşi sonrasinda kurulacak yeni ekonomi politik yapi için 
hakim görüşler, iki temel öncelik üzerinde mutabik kalmiştir. Bunlardan 
ilki, ekonomik büyüme ve tam istihdam gibi ulusal gerekliliklerin yerine 
getirilmesi iken; diğeri Büyük Buhran sonrasinda uluslararasi ölçekte artan 
korumaci ekonomi politikalarinin önlenmesi olmuştur (Gilpin, 1987: 131). 
Uluslararasi sistemin yeni lideri olarak ABD’nin rolü de; daha serbest bir 
ticaret düzeni için küresel işbirliğinin sağlanmasi, sermaye hareketlerinin 
düzenlenmesi ve dünya parasal sisteminin iyileştirilmesi olarak şekillen-
miştir (Hansen, 1945).

1944 yilinda 45 ülkeden 730 temsilcinin katilimiyla gerçekleştirilen 
Bretton Woods Konferansi, kurulacak yeni düzenin başlangici olmuş ve bu 
nedenle II. Dünya Savaşi sonrasi ekonomik düzeni, Bretton Woods sistemi 
olarak adlandirilmiştir. Konferans sonucunda; uluslararasi ticaret (başlan-
giçta Uluslararasi Ticaret Örgütü/ITO olarak kurulmuş sonrasinda ise ayni 
misyonu Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasi/GATT sürdür-
müştür), parasal sistem (Uluslararasi Para Fonu/IMF) ve sermaye hareket-
lerinin (Uluslararasi İmar ve Kalkinma Bankasi/IBRD) idaresi için üç ayri 
organizasyonun kurulmasi kararlaştirilmiştir (Kindleberger, 1976: 22,32).  
Bu sayede 1931 yilinda İngiltere’nin altin standardini terk etmesinden beri 
devam eden; uluslararasi kural ve norm eksikliğinin, ABD tarafindan gide-
rileceği düşünülmüştür (Keohane ve Nye, 2011: 67). Bu bakiş açisina göre 
II. Dünya Savaşi sonrasi süreçte, 19. yüzyilda İngiltere’nin serbest piyasa 
ve laissez faire merkezli liberal hegemonyasi (Pax Britannica) ile benzer 
ilkeleri içeren bir ABD hegemonyasi5 (Pax Americana) söz konusudur. Bu 
iki hegemonya arasinda kalan iki savaş arasi dönem ise hegemonik güç 
boşluğu dönemi olarak görülmektedir. Uluslararasi ekonomiye istikrar ka-
zandiracak liberal bir hegemonik gücün olmayişi; dönemin izolasyonist ve 
uluslararasi işbirliğinden uzak bir nitelikte olmasina neden olmuştur. Oysa 
güçlü bir hegemonya söz konusu olduğunda açik bir ticaret sistemi (laissez 
faire) tesis edilebilmektedir6.

Ruggie’ye göre hegemonya ve açik bir ekonomik sistem arasinda 
kurulan doğrudan ilişki, kaçinilmaz bir zorunluluk değildir. Bu ilişkinin 
varliği, daha çok Realist ve Marksist görüşlere dayanmaktadir. Bu yakla-
şimlara göre ticaret ve sermaye akişlarindaki ulus-ötesileşme olgusu hege-
monyanin sonucu olarak değerlendirilirken; bunun tam tersi görüşü temsil 

5  II. Dünya savaşi sonrasinda ABD’yi, İngiliz hegemonyasindan sonraki liberal hegemonik 
güç olarak değerlendiren çok sayida görüş bulunmaktadir. Bunlardan bazilari için bkz: Keohane 
(1984), Kindleberger (1981), Wade (2002), Lake (1995), Cox (1983), Modelski (1978), 
Wallerstein (1984).
6  Liberal sistemin devamliliğini esasen hegemonyanin güçlü veya zayif oluşu belirlemektedir. 
Ekonomik gücün belli bir ülkede yoğunlaştiği ve dolayisiyla güçlü bir hegemonun olduğu 
dönemlerde, liberal ve istikrarli bir küresel ekonomi sağlanabilmektedir (vice versa). Bu 
yaklaşim literatürde “Hegemonik İstikrar Teorisi” olarak bilinmektedir (Gilpin, 1987: 72,74).
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eden Liberal yaklaşima göre ise bu olgu uluslararasi rejimlerin7 bir sonu-
cudur. Ruggie’ye göre birbirinin zitti olan bu iki yaklaşim da uluslararasi 
ekonomideki gelişmeleri açiklamada eksik kalmaktadir. Zira uluslararasi 
rejimler, hem devletler arasi hem de devlet ile piyasa arasindaki ilişkiler-
den neşet etmektedir. Uluslararasi rejimlerin devlet-piyasa ilişkilerini kap-
samasi nedeniyle uluslararasi ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi olduğu 
söylenebilmekte ancak bu ilişki doğrudan belirleyicilikten çok bir tamam-
layicilik niteliği taşimaktadir. Bu nedenlerle; Ruggie’ye göre uluslararasi 
rejimler, uluslararasi ekonomik faaliyetler üzerinde ne liberallerin iddia 
ettiği gibi belirleyici, ne de Marksist ve Realistlerin iddia ettiği gibi etki-
sizdir. O, sadece ulus-ötesileşmenin karakterini biçimlendiren bir parçadir 
(Ruggie, 1982: 383).

Ruggie, hegemonik istikrar yaklaşimi ile II. Dünya Savaşi sonrasi dö-
nemin doğru anlaşilamayacağini öne sürmekte ve bu dönemin 19. yüz-
yildaki İngiltere hegemonyasindan belirgin farkliliklar içerdiğini ortaya 
koymaktadir. O’na göre İngiltere hegemonyasi altinda tesis edilen liberal 
uluslararasi ekonomi, ulusal otoritelerin uluslararasi politikalari izlemeye 
riza göstermeleri sayesinde olmuştur. Doğrusu bunun Gramsciyan hege-
monya olgusunu net bir şekilde yansittiği söylenebilir (Ruggie, 1982: 390). 
Zira İngiltere bu riza ilişkisini; serbest ticareti sürdürme, dengeli bir döviz 
kuru sistemini yönetme, konjoktürel gelişmelere bağli olarak uzun vadeli 
borçlanma olanaği sağlama ve son kredi mercii olarak hareket etme (Kay-
kusuz, 2014: 174-175) gibi hegemonik güce atfedilen görevleri başarili bir 
biçimde yerine getirerek kurmuştur.

İki savaş arasi dönemde ise İngiltere’nin başarili liderliği ortadan 
kalkmiştir. Aslinda bu süreç, 1875’ten itibaren ekonomilerdeki artan ko-
rumacilik ve İngiltere’nin nispi üstünlüğündeki azalma ile birlikte başla-
miştir. Ancak hegemonya olgusu aşinmaya başlasa da (Cox, 1983: 170), 
yerini güç dengesi siyasetine birakmasi iki savaş arasi döneme kadar sür-
müştür. Bu dönemde İngiltere, Milletler Cemiyeti üzerinden hegemonya-
sini sürdürmeye çalişmiştir. Devletlerin giderek değişen rolüne dair birçok 
gerçeklik ise bu amacin gerçekleştirilebilmesi uğruna göz ardi edilmiştir. 
Örneğin, ülkelerin altin standardini sürdürebilme adina ulusal düzeyde kat-
landiklari maliyetler ve giderek güçlenen sosyal koruma talepleri karşisin-
da devletlerin değişen misyonu önemsenmemiştir. Aksine, bu yerel istikrar 
gerekleri doğrultusunda uygulanan politikalarin meşruiyeti zayiflatilmaya 
çalişilmiştir. Ruggie bu nedenle, iki savaş arasi dönemi hegemonik istikrar 
kuramindan farkli değerlendirmektedir. Bu dönemde uluslararasi boyutta 
istikrarli ekonomik rejimlerin kurulamamasi, bir hegemon eksikliğinden 

7  Bu kavram, uluslararasi ilişkilerin konusuna giren belli bir alana ilişkin olarak aktörlerin 
beklentilerinin etrafinda örtüştüğü gizli veya açik prensip, norm, kural ve karar alma 
prosedürlerinin bütünü olarak tanimlanmaktadir. Özellikle 1970ler sonrasinda ABD’nin 
hegemonik gücünü kaybetmesiyle önem kazanmiş bir kavramdir (Krasner, 1983: 186).
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çok devletin piyasa ve toplum arasinda yürüttüğü aracilik görevinin de-
ğişmesiyle ilgilidir. Bunun sonucu olarak ise ulusal ve uluslararasi oto-
riteler arasindaki sosyal amaç uyumu ortadan kalkmiştir (Ruggie, 1982: 
391-392).

Polanyi yereldeki toplumsal talepleri ve devletlerin bunlari piya-
sa ile uyumlaştirma girişimlerini fark etmiştir. Zira bu dönemde Orta ve 
Doğu Avrupa’daki devrimci ve karşi-devrimci ayaklanmalar, 1926’da Bü-
yük Britanya’daki Genel Grev, Sovyetler Birliği’nde Beş Yillik Planlari, 
ABD’de New Deal, İtalya’da korporatizm, Almanya’da “Yeni ekonomik 
düzeni”nin ortaya çikişi, piyasa rasyonalitesine karşi toplumsal tepkinin 
tezahürleri olmuştur. Laissez faire dogmatizminin tek başina ekonomik 
refahi sağlayacağina yönelik inanç neredeyse tamamen yok olmuştur. Bu 
nedenlerle, söz konusu dönemde devlet, toplum ve piyasa ilişkileri değiş-
miş ve savaş sonrasi kurulacak yeni ekonomik düzenin bu değişimler baz 
alinarak hazirlanmasi hayati bir gereklilik halini almiştir. Devlet, piyasa-
nin yol açtiği yikici sosyal maliyetleri bertaraf edecek şekilde ekonomide 
aktif bir rolü üstlenmiştir (Ruggie, 1982: 387).

Polanyi; insanlarin, bireysel ve toplu ihtiyaçlarini karşilayabilmeleri için 
ekonomiyi kontrol etmeleri ve yönlendirmeleri gerektiğini savunmuş; ve 
bunu yaparken de demokratik yönetişim araçlarinin kullanilmasi gerektiği-
ni vurgulamiştir. Bu yaklaşima benzer şekilde, II. Dünya Savaşi sonrasi için 
küresel düzeyde ticaret ve işbirliğine dayali uluslararasi bir ekonomik düzen 
öngörmüştür. Otomatik dengeleyici bir mekanizma olarak işleyen klasik al-
tin standardinin iki savaş arasi dönemde terk edilmesiyle birlikte; uluslararasi 
normlarin mutlak egemenliği ve hükümetlerin bunlara zorunlu uyumu ortadan 
kalkmiş (Stiglitz, 2001: xxxviii) ve birçok yapisal değişim meydana gelmiştir. 
Altin standardinin biraktiği yan etkiler nedeniyle uluslararasi para politikala-
rini, yerelde uygulanan sosyal ve ekonomik politikalara uyumlaştirma eğilimi 
başlamiştir. Sorunun, yerel istikrarin gereklerine uygun bir uluslararasi siste-
min eksikliği olduğu görülmüştür. Buna koşut olarak hükümetler, uluslararasi 
normlara uymaktan ziyade yurtiçi ekonomik sorunlarin çözümüne odaklanmiş 
ve bu süreçte aktif bir rol almiştir. Kapitalist enternasyonalizm bu dönemde ta-
mamen gözden düşmüştür. Ancak söz konusu dönemdeki bu değişimleri fark 
eden tek kişi Polanyi değildir. Bretton Woods’un iki meşhur kişisi olan Harry 
Dexter White ve John Maynard Keynes de söz konusu dönemin dikkatli birer 
gözlemcisidir. Zira her ikisi de II. Dünya Savaşi sonrasi uluslararasi ekono-
mik düzeninin değişen devlet-toplum ilişkilerini yansitmak zorunda olduğu-
nu görmüştür. Böylece giderek uluslararasi normlarin, hükümetlerin yurtiçi 
amaçlariyla çatişmayacak şekilde belirlenmesi gerekliliği aşikar hale gelmiştir 
(Ruggie, 1982: 388-392). 

Bretton Woods’taki görüşmeler temelde iki tema üzerinde yoğunlaş-
miştir. Bunlardan ilki, mevcut ayrimciliklara karşi “çok taraflilik” özelliği 
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taşiyan bir sistem kurmaya ilişkindir. Bu tema çerçevesinde ülkeleri otar-
şiye sevk eden olgularin bertaraf edilmesi ve bloklaşmalarin önüne geçil-
mesi amaçlanmiştir. Açik ve liberal ticaret için MFN8 (En Çok Kayirilan 
Ülke) kurali ve karşiliklilik (mütekabiliyet) ilkeleri etrafinda işleyen bir 
sistem planlanmiştir. Nihayetinde sistemin hayata geçirilmesi, ABD’nin 
himayesinde büyük parasal maliyetlere katlanilarak mümkün olmuştur 
(Gilpin, 1987: 74; Ruggie, 1982: 394). 

Bu yeni ve daha kapsayici ticari düzen mimarisi, 19. yüzyilda İngil-
tere’nin oluşturduğu serbestleşmeden birçok bakimdan ayrişmaktadir. Ör-
neğin; 19. yüzyil serbest ticaret düzeni, özellikle İngiltere’nin Tahil Yasa-
lari’ni kaldirarak piyasalarini rekabete açmasi sonucunda tek tarafli bir şe-
kilde oluşmuşken; savaş sonrasinda ABD tarafindan uygulamaya çalişilan 
serbestî, ticaret anlaşmasi imzalayan ülkelerin tamaminin tarife hadlerini 
azaltmasini zorunlu kilan karşilikli bir yapiya sahip olmuştur (Barton vd., 
2008: 31). Yeni serbest ticaret düzeninde buna ek olarak, devletleri yerelde 
zor durumda birakan ödemeler bilançosu dengesizlikleri ve sosyal koruma 
talepleri gibi gelişmeler göz ardi edilmemiş; koruma önlemleri, muafiyet-
ler, istisnalar ve kisitlamalar gibi serbestînin hilafina birçok uygulamaya 
olanak taninmiştir. Örneğin; miktar kisitlamalari yasaklanmiş ancak yur-
tiçinde işsizlik karşiti politikalarin yol açtiği ödemeler bilançosu açikla-
ri için alinacak tedbirlere açik kapi birakilmiştir. Yine, GATT ile birlikte 
MFN kurali zorunlu kilinsa da ülkelere gerektiğinde serbest ticaret bölgesi 
ve gümrük birliği kurma, tercihli ticaret anlaşmalari imzalama gibi inisi-
yatifler verilmiştir. Genel anlamda tarife veya tarife dişi tüm serbest ticaret 
karşiti engellerin düşürülmesi talep edilmiş; ama ithalat karşisinda rekabet 
gücü bulunmayan dezavantajli gruplari koruyacak acil durum planlari için 
istisnalar taninmiştir (Ruggie, 1982: 395-397).

Bretton Woods’un ikinci ve daha önemli temasi ise iç ve diş ekonomik 
amaçlar arasindaki çatişmanin uygulanabilir bir çözümünü bulmaya yö-
neliktir. Bu doğrultuda, bir yandan ekonomik büyüme ve sosyal güvenlik 
gibi yerel gerekler için hükümetler arasi işbirliğinin tesisi, diğer yandan 
ise çok taraflilik ilkesini terk etmeme konusunda fikir birliği oluşmuştur. 
Konferans’ta tartişmaya açilan Keynes ve White’in parasal sistem öneri-
leri, fonksiyonel olarak birbirinden farkli olsa da bu noktada ayni amaci 
paylaşmiştir. Her iki öneri de uluslararasi açidan ödemeler dengesi için 
işbirliğine, ulusal düzeyde ise tam istihdami sağlama gerekliliğine önem 
vermiştir (Ruggie, 1982: 394-395).  

Bu konuda gösterilen hassasiyet genellikle, uluslararasi normlari hiçe 
sayan yerel mali politikalara dönüş konusundaki endişelerinden kaynak-

8  MFN kurali, hem GATT hem de daha sonralari DTÖ’nün değişmez ilkeleri arasina girmiştir. 
Bu kural; organizasyona üye ülkelerden herhangi birinin üye olmayan bir ülkeyle ticari anlaşma 
imzalamasi durumunda o ülkeye tanidiklari ayricaliklari, organizasyon üyesi ülkelere de 
tanimasi koşulunu ifade etmektedir (www.wto.org, 17.11.2020).
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lanmiştir. Konferansin sonucu da söz konusu endişeleri giderecek biçimde; 
hem tam istihdamin sağlanmasi konusunda ulusal ekonomi politikalarina 
öncelik tanindiği hem de her ülkenin mali politikalar açisindan uluslararasi 
topluluğa karşi sorumlu tutulduğu iki ana çerçeve etrafinda şekillenmiş-
tir. Öncelikli olan yurtiçi dengesizliklerin giderilmesi için Cooper’in çift 
ekran (double screen) olarak tabir ettiği bir yöntem öngörülmüştür. Buna 
göre, ülkelerin karşilaşacaği ödemeler bilançosu dengesizlikleri için soru-
nun niteliğine göre izlenebilecek iki ayri yol belirlenmiştir. Dengesizlik 
geçici nitelikte ise daha çok IMF tarafindan sağlanacak krediler kullandi-
rilacaktir; ancak kalici bir dengesizlik ile karşi karşiya kalinirsa bu sorun, 
ulusal para biriminin değerinde gerçekleştirilecek bir değişimle (devalüas-
yon/revalüasyon) giderilecektir. Diğer taraftan uluslararasi topluluğa kar-
şi sorumluluğun, ülkelerin IMF kurallarina riayet etmesi ile garanti altina 
alinacaği düşünülmüştür. Bu kurallar da genel anlamda şu üç başlik altinda 
toplanmaktadir: her ülkenin kendi para birimi için sabit bir değer belirle-
mesi, uluslararasi ticari ödemelerde yabanci para birimi kullanimina iliş-
kin kisitlamalarin kaldirilmasi ve döviz kurundaki dengesizliği gidermeye 
yönelik uygulanacak değişikliler için uluslararasi onayin alinmasi (Coo-
per, 1975; 85). Neticede, kambiyo kontrollerinin ve kisitlamalarinin kal-
dirilmasi ile para birimlerinin serbestçe değişimi sağlanmiş; her ülke para 
birimi için altin cinsinden belirlenen sabit değerler vasitasiyla da istikrarli 
kurlarin oluşturulmasi planlanmiştir. Sermaye kontrollerinin kullanimi ise 
hükümetlerin inisiyatifine birakilmiştir (Ruggie, 1982: 395).

Sermaye kontrolleri hususu, yeni kurulan ekonomik düzenin İngilte-
re hakimiyetindeki liberal düzenden bir diğer farkliliğini oluşturmaktadir. 
Zira 1914’ten önce çok az sayida ülke sermaye kontrolüne başvurmuştur. 
Bu uygulama özellikle 1929 Büyük Buhran’i sonrasinda yayginlaşmiştir. 
1919-1939 döneminde görüldüğü gibi ülkelerin iç ekonomik amaçlariyla 
çatişan bir uluslararasi sistemin kalici olamayacaği gerçeği ve ayni du-
rumun Bretton Woods ile birlikte de tekrarlanabileceğine dair kaygilar, 
sermaye kontrolünün istisna tutulmasinin altinda yatan en temel nedenler 
olmuştur (Helleiner, 1995: 151).

Helleiner’e göre sermaye kontrolleri sayesinde finans; artik toplum 
üzerinde bir efendi değildir, aksine ona bir hizmetkar olmaktadir. Aslinda 
bu tam da Polanyici anlamda “gömülü” bir ekonomik sisteme karşilik gel-
mektedir. Kurulan yeni düzen bu yönüyle 19. yüzyildaki liberal düzenden 
oldukça farklidir. Öte yandan önceki dönemlerde spekülatif sermaye ha-
reketlerinin döviz kurlari ve ticaret üzerinden yol açtiği toplumsal yikim, 
artik finans piyasalarinin gömülü olmasi sayesinde önlenebilecektir. Bu da 
bir bakima hükümetlerin yerel ekonomik amaçlardaki politika özerkliğini 
simgelemektedir. Zira, ülke çikarinin aleyhine gelişen finansal hareketler 
karşisinda hükümetlere geniş bir yetki alani birakilmaktadir (Helleiner, 
1995: 152).
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Tüm bu gelişmeler işiğinda yeni sistemin, artan sosyal koruma talep-
lerini karşilayabilmek adina serbest piyasa işleyişinden birçok taviz ve-
rilerek inşa edildiği söylenebilir. Çünkü bu dönemde başta J. M. Keynes 
olmak üzere birçok politika yapici, parçalanmiş piyasalarin (disembedded) 
politik olarak sürdürülemeyeceği konusunda Polanyi’nin çizgisine yaklaş-
miştir. Geçmişten alinan dersler neticesinde toplumun meşru olarak kabul 
etmediği piyasalarin uzun süre var olamayacaği anlaşilmiştir. Buna koşut 
olarak da yeni sistemde laissez faire dayatmasi terk edilmiş; piyasalar, yur-
tiçi refah amaçlariyla bağdaştirilmiş ve liberal demokrasilerdeki seçmenle-
rin daha makul kabul edeceği şekilde yeniden düzenlenmiştir (Abdelal ve 
Ruggie, 2009: 152). Ancak bu durum, kesinlikle liberalizmden vazgeçiş 
anlami taşimamaktadir. Aksine, alanini genişleten sosyalizme karşi bir tür 
liberal ülkeleri konsolide etme çabasidir. Yalniz, yeni sistemin izin verdiği 
piyasa sistemine zit uygulamalar, zaman içinde sosyalizme evrilme gibi 
bazi potansiyel yan etkileri de içinde barindirmiştir. Söz konusu dönemin 
koşullari ele alindiğinda, bu oldukça muhtemel bir senaryo olarak görü-
lebilir. Bu nedenle, bu yeni tür liberalizmin korunabilmesi ve sosyalizme 
geçişin önlenmesi için ABD tarafindan birçok önlem alinmiştir. Örneğin; 
işçi hareketlerinin gücünün zayiflatilmasi, komünist partilerin siyasi alan-
dan uzaklaştirilmasi, kolektivist düzenlemelerin sinirlanmasi ve son olarak 
Marshall Plani bunlardan bazilaridir (Ruggie, 1982: 394).

John Ruggie, II Dünya Savaşi sonrasi kurulan ve öncekinden birçok 
yönüyle farkli olan bu yeni liberal sistemi –gömülülük kavramini Polan-
yi’den ödünç alarak- “gömülü liberalizm (embedded liberalism)” olarak 
adlandirmiştir. Ruggie’ye göre gömülü liberalizmin özü, “iç istikrarın 
gerekleriyle uyumlu birçok taraflılık biçimi” tasarlamaktir. Bu bakimdan 
uluslararasi politikalarin, yerel sosyal ve ekonomik politikalara uygun hale 
getirilmesi gerekmiştir. Böylece bir yandan uluslararasi bir işbölümü teş-
vik edilmeye çalişilirken; öte yandan ulusal ekonomik ve politik kirilgan-
liklarin en aza indirileceği düşünülmüştür (Ruggie, 1982: 392). 

Ruggie’nin ifade ettiği gömülü liberalizm, doğrudan Polanyi’nin gö-
mülülük fikrine karşilik gelmese de (Migone, 2011: 371) ulusal ve ulusla-
rarasi işbölümü arasinda meydana gelen değişimi açiklamasi bakimindan 
oldukça önemlidir. Zira gömülü liberalizm sayesinde, yerel özerklik ile 
küresel kolektif eylem arasinda bir uzlaşma oluşmuştur (Wolfe ve Men-
delsohn, 2004: 280). Piyasa, Ruggie’nin meşru sosyal amaç9 olarak adlan-
9  II. Dünya Savaşi sonrasi dönemde devletler, sadece piyasalarin işleyişini ve gelişmesini 
sağlamakla görevli olan organizasyonlar olmaktan çikmiş; bunun yerine piyasa güçleri üzerinde 
daha geniş ve doğrudan kontrolü bulunan aktörler haline gelmiştir. Bu nedenle, devletlerin 
yurtiçinde gerçekleştirmekle yükümlü olduklari meşru sosyal amaçlari değişmiştir. Böylece 
devletler ekonomiden ziyade toplumun koruyucusu olarak algilanmaya başlamiş ve ekonomik 
gereklilikler, sosyal olanlarin lehine ikinci plana atilmiştir. Küresel piyasalarin geleceği 
de toplum tarafindan meşru görülüp görülmediklerine bağli hale gelmiştir. Bu meşruiyet 
ise piyasa işleyişinin artik uluslarin değerlerine ve küresel sivil topluma gömülmesinden 
kaynaklanmaktadir (Berman, 2009: 573; Ruggie, 1982: 387; Abdelal ve Ruggie, 2009: 161).
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dirdiği alana gömülü hale gelmiştir. Bölüşüm adaleti ve toplumsal istikrar 
gibi konular ulusal siyasetin birincil konulari olmaya başlamiştir. Libe-
ralizmi tesis etme görevi; önceki dönemlerde ülkeleri tepeden inme bir 
mantikla baskilayan uluslararasi otoritelerden alinmiş, ulusal düzeye tahsis 
edilmiştir. Tam istihdam konusu sadece ulusal otoriteleri ilgilendiren bir 
konu olmaktan çikmiş, uluslararasi bir endişe haline gelmiştir. Böylece, 
adil ve istikrarli bir toplumsal düzenin kurulmasi için uluslararasi bir çaba-
nin gerektiği anlaşilmiştir (Steffek, 2006: 53).

Gömülü Liberalizme Dair Görüşler

Literatürde Bienefeld (1991) ve Helleiner (1915) gibi II. Dünya Sa-
vaşi sonrasi piyasalarin Polanyici bir perspektifle gömüldüğüne yönelik 
görüşler olsa da bu konuda çok sayida itiraz da bulunmaktadir. Örneğin; 
Bernard (1997) ekonomik sistemin kismen gömülü olduğunu kabul eder-
ken, Kirshner (1999) gömülü liberalizmi Polanyi’den ziyade Keynes’in 
fikirlerinin bir sonucu olarak görmektedir.  Lacher (1999) ise gömülü libe-
ralizmin varliğini tümüyle reddetmektedir. 

Lacher, savaş sonrasi düzenin ne ulusal ne de uluslararasi yönüyle 
gömülü piyasalar ortaya çikarmadiğini öne sürer. Zira gömülü liberalizm 
olarak adlandirilan dönemde, ne kâr güdüsü bireylerin ekonomik işleyiş-
teki önceliği olmaktan çikmiş ne de serbest piyasalar ekonomik yaşamda 
önemsiz ögeler haline gelmiştir. Toplum, piyasa sisteminin pençesinde 
kalmaya devam etmiş; piyasa toplumu, piyasalari olan bir topluma dö-
nüşmemiştir. Aksine piyasa mantiği, sosyal örgütlenmenin tam merkezine 
nüfuz etmeye başlamiştir. Bu nedenle Lacher, söz konusu süreci ekonomi-
nin yeniden gömülmesi (re-embedding) olarak değil, kapitalizmin daha da 
fazla evrenselleşmesi olarak değerlendirir. Refah kapitalizmi uygulamalari 
ise laissez faire ve korumacilik arasindaki çatişmadan doğmuştur. Bu ne-
denle ona büyük bir anlam atfetmek doğru değildir. Lacher’e göre, refah 
kapitalizmi çerçevesinde gelişen kismi korumacilik sadece kapitalizmin 
yeni bir aşamasindan ibarettir. Devletler ekonomide daha aktif hale gelse 
de emek ve para gibi hayali metalarin meta olmaktan çikarilmasi (decom-
modification) söz konusu olmamiştir. Örneğin: uluslararasi sermaye hare-
ketlerine getirilen kisitlamalar, iddia edildiği gibi kolektif idealler uğruna 
değil, uluslararasi mübadelenin ortaya çikardiği olumsuz etkileri hafiflete-
rek; liberal bir dünya ekonomisini yeniden mümkün kilma amaciyla hayata 
geçirilmiştir. Bu kisitlamalar, uygulamada emeğin metalaşmasini kismen 
azaltsa da diğer taraftan emeğin meta biçiminin genelleşmesine neden ol-
muştur. Ayrica bu uygulamalar sonucunda, paranin meta karakterinde bir 
değişim olmamiştir10 Lacher’e göre, gömülü liberalizm bu özelliklerinden 
dolayi bir gelecek vizyonundan ziyade piyasalarin nasil yönetilemeyeceği-

10  Paranin meta anlamini kaybedip; daha çok bir politika araci haline geldiğini iddia eden 
görüşler de bulunmaktadir (Bayrakdar, 2019: 341).
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ne kanit olan başarisiz bir örnek teşkil etmektedir (Lacher, 1999: 344-357).

Kirshner (1999) ise gömülü liberalizmin başarili bir dönem olduğunu 
kabul eder ancak bu başariyi Polanyi’nin fikirlerine değil Keynesyen Orta 
Yol vizyonuna atfeder. Kirshner’e göre Keynes, kurulan yeni ekonomik 
düzenin felsefi köklerini sağlayan, uzlaşma anlayişini geliştiren ve döne-
min gerçek toplumsal ihtiyaçlarini tespit eden kişisidir. Keynes’in görüşü-
nü Polanyi’den ayiran ve orta yol olarak görülmesini sağlayan özellikleri 
ise piyasa mekanizmasina yönelik saygisi ve bireyci tutumudur. Ancak 
Keynes de Polanyi gibi sosyal ilişkilerin öneminin farkindadir. Piyasanin 
ortaya çikardiği ekonomik verimlilikten ve bireysel özgürlüklerden ödün 
vermeden sosyal adaleti sağlamayi temel amaç olarak görür. Keynes’e 
göre, piyasa güçlerinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi meşrudur, ancak 
tamamen bertaraf edilmesi rasyonel değildir. Bu nedenle Keynes’in orta 
yol vizyonu, ekonomiyi sosyal yapinin içine yerleştirme gibi bir amaç ta-
şimaz. Bunun yerine, tam istihdamin sağlanamamasi ve gelir adaletsizliği 
gibi makroekonomik sorunlara odaklanir ve çözüm üretilmesi gereken me-
selenin düzenlenmemiş kapitalizm olduğunu tespit eder. Piyasalarin daima 
mükemmel işlemediğini ve uluslararasi piyasa güçlerinin yerel ekonomi 
politikalarini aksattiğini ortaya koyar. Keynes’e göre altin standardi, ulu-
sal para politikalarinin otonomisini ortadan kaldirdiği için yerel ve ulus-
lararasi piyasa güçleri arasinda bir çatişmaya yol açmaktadir. Bu yüzden, 
talep açiği ve eksik istihdamin giderilmesi konusunda yerel hükümetlere 
görev verilmesi; ancak uluslararasi piyasa güçlerinin de hükümet politika-
larini engellememesi gerektiğini savunur. Bu açidan, ulusal ve uluslararasi 
güçler arasinda aracilik edecek organizasyonlar gerekmektedir. Kirshner’e 
göre; Polanyi, net bir politika önermemiş ancak Keynes’in bu gayet açik 
olan çözüm önerileri, Bretton Woods ile birlikte hayata geçmiştir: Konfe-
ransta her ne kadar White Plani kabul görse de oluşturulan kurumlar tam 
anlamiyla Keynes’in temellendirdiği gömülü liberalizmi yansitmaktadir.

Bazi çalişmalar gömülülük olgusunu, Hayek ve Polanyi gibi iki zit 
kutbu temsil eden düşünürler üzerinden ele almaktadir. Bunlardan ilki, 
genel kanaatin aksine Hayek’in bireyci yaklaşimlarinda sosyal ilişkilerin 
dişlanmadiğini, hatta Hayek’in gömülülük olgusunu kabul ettiğini iddia 
etmektedir (Migone, 2011). Neoliberalizme ilham veren en önemli düşü-
nürlerden biri olan Hayek için öne sürülen bu iddia oldukça çarpicidir. 
Bu konudaki diğer çalişmalarda ise Cahill (2014; 2018), Bretton Woods 
sonrasi dönemi “gömülü neoliberalizm” olarak adlandirarak; gömülü li-
beralizme tarihsel bir süreklilik kazandirmaktadir. Cahill’in çalişmasinin 
dayanaği ise Block ve Somers (2014: 10)’in “her zaman gömülü ekonomi 
(always embedded economy)” yaklaşimidir. 

Özellikle 20. yüzyilin son çeyreğinden itibaren giderek artan küre-
selleşme olgusu da gömülü liberalizm ile ilişkilendirilen önemli bir konu 



 .57Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

olmuştur. Örneğin; Hays (2009), küreselleşmenin ekonomiler üzerinde 
potansiyel bir kriz kaynaği olduğunu öne sürmektedir. Yine de uygun po-
litikalar tercih eden ülkeler için bu krizin kaçinilmaz bir son olmadiğini 
savunmaktadir. Ampirik verilerle desteklediği çalişmasinda; korporatist 
kurumlara ve refah devleti uygulamalarina sahip Avusturya ve İsveç gibi 
ülke ekonomilerinin, neoliberal ABD ve Birleşik Krallik ekonomilerine 
göre küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşi daha dirençli olduğunu or-
taya koymaktadir. Hays’a göre, küreselleşme karşisinda neoliberal eko-
nomilerin kirilganliğini giderecek reçete ise gömülü liberalizmdir. Lacher 
(1999:357), ise gömülü liberalizmin, bu konuda faydali bir sonuç verme-
yeceğini savunur. Öyle ki, kismi bir korumaciliğa dayanan gömülü libera-
lizm sadece geçici bir süre geçerli olabilir ve bu yüzden bu tür politikalar 
araciliğiyla kalici bir çözüm üretilemez.

Wolfe ve Mendelsohn (2004: 280) ise küreselleşmeyi, ülkeler arasin-
daki politika farkliliklarina imkan taniyan devlet kapasitesi (capability of 
state) üzerinde bir aşindirici güç olarak görmektedir. Buna göre, küresel-
leşme nedeniyle devletlerin güç kaybetmesi, uluslararasi kurumlarin işleyi-
şini sağlayan meşruiyet zeminini daralmaktadir. Bu durum ise hükümetler 
ile uluslararasi kurumlar arasindaki uzlaşmaya dayali ilişkinin bozulmaya 
başlamasina ve hükümetlerin uluslararasi amaçlari terk etmesine neden 
olmaktadir. Buna koşut olarak, yerel ve uluslararasi amaçlar arasindaki 
uzlaşmayi temsil eden gömülü liberalizm, yok olma riskiyle karşi karşiya 
kalmaktadir. Son olarak, Bernard’a göre ise küreselleşme, gömülü libe-
ralizmin tersine bir parçalanma (disembedding) sürecidir. Küreselleşmeyi 
yol açtiği ekolojik tahribat açisindan ele alan Bernard, Polanyi’nin ünlü 
eseri Büyük Dönüşüm’e atifta bulunarak; küreselleşmenin İkinci Büyük 
Dönüşüm (The Second Great Transformation) olabileceğini iddia etmek-
tedir (Bernard, 1997: 87).

Gömülü liberalizme dair görüşlerde, genellikle onun tek ve homo-
jen bir politika sepeti olarak ele alindiği görülmektedir. Ancak Helleiner 
(2019: 1112), 1980’lerde başlayan neoliberalizme kadarki süreçte gömülü 
liberalizmin alternatif normatif çerçevelerle bir arada var olduğunu ve bu 
nedenle tek değil, ulusal otoritelerin uygulamalarina göre siniflandirilabi-
lecek çok sayida gömülü liberalizmin söz konusu olduğunu öne sürmekte-
dir. O’na göre, gömülü liberalizmin tartişmali ve karmaşik yapisi da genel-
likle bu yanliş kavramsal ön kabulden kaynaklanmaktadir.

Sonuç Yerine
Gömülü liberalizm, genellikle piyasa güçleri ile devletin ekonomik 

alandaki sinirlarinin ne olmasi gerektiğine dair tartişmalarda ve yerel ile 
uluslararasi otoriteler arasindaki iş bölümünü açiklamada öne çikan bir 
kavramdir. Ekonomik krizler ve uluslararasi yönetim sorunlari söz konusu 
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olduğunda siklikla gündeme gelmektedir. Gömülü liberalizm, esasen II. 
Dünya Savaşi sonrasi Bretton Woods kurumlari araciliğiyla inşa edilen 
yeni düzeni ifade etmektedir. Gerek sağlanan ekonomik refah artişi gerek-
se uluslararasi işbirliğinin tesis edilebilmesi açisindan gömülü liberalizm; 
tekrardan iki savaş arasi dönemdeki olumsuzluklara dönüleceğine yönelik 
kaygilarin giderilebildiği, küresel sistem için başarili bir dönem olmuştur. 
Bu dönemde Bretton Woods kurumlari ve etki alani genişleyen hükümet-
ler vasitasiyla işbirliğine dayali yeni bir yönetimsel yapi oluşturulmuştur. 
Diğer yandan gömülü liberalizmin ekonomik karakterini ifade eden refah 
devleti uygulamalari; ve bu uygulamalar sonucunda gelir dağilimi, kamu 
hizmetleri ve asgari yaşam standartlari gibi konularda meydana gelen iler-
lemeler, neredeyse her ekonomik kriz sonrasi yeniden gömülü liberalizme 
dönüş olasiliklarini gündeme getirmektedir.

Gömülü liberalizm sonrasi süreç olarak kabul edilen 1980’lerden beri 
birçok ekonomik krizde devletler, hem reel sektörü korumak için güçlü 
destek paketleri açiklayarak hem de finansal sektörün ihtiyaç duyduğu 
likiditeyi sağlayarak ekonomide aktif rol almiştir. Bu dönemlerde piya-
salara belli kisitlamalar getirilmiş ve toplumsal refahin korunmasi adina 
ekonomik örgütlenme biçimlerine müdahale edilmiştir. Bu gelişmelerin, 
Polanyi’nin hayali metalar olarak ifade ettiği üretim faktörlerinin meta ka-
rakterini değiştirip değiştirmediği bahsi oldukça tartişmalidir. Öte yandan 
serbest piyasa hakimiyetinin genişleyerek arttiği bu neoliberal süreçte ka-
lici bir meta bozumu (decommodification) ihtimalinin de giderek azaldiği 
görülmektedir. Serbest piyasalara getirilen kisitlamalar genellikle kisa va-
deli ve geçici olmaktadir. 

Neoliberal sistemin ekonomik anlamda en çok sorunla karşilaşan gru-
bunu, gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadir. Bu ülkelere, karşilaştiklari 
ekonomik krizleri aşmalari için IMF gibi uluslararasi kurumlarca benzer 
ortodoks politika sepetleri uygulatilmiş ve hükümetlere yetki alanini en 
aza indiren bu çözüm anlayişi, çoğu ülkenin ekonomik kirilganliklarini gi-
derememiştir. Diğer taraftan tasarruf açiği olan bu ekonomiler, sinirsiz ser-
maye hareketleri sonucunda portföy yatirimlarina bağimli hale gelmiştir. 
Bu durum, gelecekte sermaye kontrolü uygulama olasiliklarini da ortadan 
kaldirmaktadir. Son olarak, bu dönemde giderek artan rezerv para kulla-
nimi, ulusal otoritelerin para politikalari araciliğiyla ekonomiye etki etme 
kapasitesini azaltmaktadir.

Gömülü liberalizm ile doğrudan ilişkili olan en önemli olgulardan biri 
ise küreselleşmedir. Zira küreselleşme, gömülü liberalizm dönemi ve son-
rasinda uluslararasi sistemin karakterini biçimlendiren en önemli gelişme 
olarak görülmektedir. Küreselleşme ile birlikte uluslararasi sistemdeki so-
runlarin genelleşmesi, ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunlarin çözümünü 
zorlaştirmaktadir. Günümüzde neredeyse her ülke; kimlik çatişmalari, de-
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mokrasilerin aşinmasi ve uluslararasi göç hareketleri gibi sorunlarla karşi-
laşmaktadir. Bu bakimdan, küreselleşme ile birlikte ulusal ve uluslararasi 
otoriteler arasindaki iş bölümünün güncellenmesi ve küreselleşme süreci-
ne uyumlu bir küresel yönetişim kapasitesi gerekmektedir. Öte yandan kü-
reselleşme sonucunda daha entegre bir uluslararasi ekonominin oluşmasi, 
ekonomik krizlerin ülkeler arasindaki geçişkenliğini artirarak etki alanini 
genişletmiştir. Bu soruna ek olarak, Polanyi’nin emek, doğa(toprak) ve 
para olmak üzere üç unsur üzerinden detaylandirdiği piyasa sistemi kay-
nakli yikici etkiler, günümüzde dünyanin büyük çoğunluğunu oluşturan 
piyasa ekonomilerinde halen karşilik bulmaktadir. 

Adil ve istikrarli bir küresel ekonomi için gömülü liberalizm bir yol 
gösterici olarak değerlendirilebilir. Hükümetler ve uluslararasi otoriteler 
arasinda oluşacak uyum neticesinde ortak amaca hizmet eden politikalar 
üretilebilir. Örneğin; doğa için, yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullani-
mi daha etkin bir şekilde teşvik edilebilir ve ekolojik dengenin korunmasi 
için geliştirilen yeşil finansal enstrümanlar yayginlaştirilabilir. Ayrica kir-
lilik siğinaği olarak adlandirilan ülkelerin korunabilmesi için ulusal oto-
riteler ile işbirliği içinde politikalar üretilebilir. Emek için ise hem sağlik 
hem de sosyal sigorta alanlarinda kapsayici ve güçlü sistemler kurulabilir. 
Ayrica sendikal haklarin genişletilmesi ve evrensel temel gelir uygulama-
sinin başlatilmasi gibi amaçlarin gerçekleştirilebilmesi de gömülü libera-
lizm çatisi altinda daha mümkün görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Kelime köküne bakildiğinda düşünce, akil ve yaraticilik gücü kavram-
larini içeren müze sözcüğü; antik Yunan Mitolojisinde bahsi geçen ilham 
perilerini tanimlayan  “Mouseion” kelimesinden türetilmiştir. Bu bağlam-
da müzeleri düşünce, akil ve yaraticilik gücünü ortaya çikaran mekanlar 
olarak da tanimlayabiliriz. Bu özelliği göz önünde bulundurulduğunda 
gelişen eğitim sisteminde çocuklara araştirma-sorgulama ve yaraticilik 
becerileri kazandirmaya yönelik kapi açmaktadir. Günümüzde turlar ara-
ciliği ile müze gezmek anlayişi değişim göstermektedir. Müze gezileri ye-
tişkinleri ve çocuklari da içine alan, atölye çalişmalari ve sergi gibi birçok 
etkileşimli çalişmalari içeren geniş etkinliklerin bütünü olarak karşimiza 
çikmaktadir. 

Uluslararasi Müzeler Konseyi (ICOM) müzeleri; insan ve insanin ya-
şadiği çevrenin somut ve soyut kültürel mirasini toplayan, koruyan, araşti-
ran, sergileyen ve kar amaci gütmeksizin toplumun gelişimine ve eğitimi-
ne hizmet eden kurumlar olarak tanimlanmaktadir. 

Müzeler, gelecek nesillere kültürel mirasin aktarildiği ve korunduğu, 
onarildiği, sergilendiği, halki eğlendirici yönleri olan kurumlardir. Müze-
ler ayni zamanda, insanlarin önemsediği maddi değerli kültürel mirasin 
gerçek fiziksel görüntüsünü koruduğu gibi elle tutulamayan soyut mirasin 
da korunduğu kurumlardir (Shun, 2004, s. 21).

Çağdaş anlayiş ile müzeler; “ İnsanliğa ve gelişimine taniklik eden 
malzemeleri toplayan, koruyan, zevk olma doğrultusunda sergileyen, üze-
rinde araştirmalar yapan ve bilgiyi paylaşan, halka açik, eğiten, toplumun 
gelişimine hizmet eden ve kar amaci düşüncesi olmadan sürekliliğini koru-
yan kurumlar” şeklinde tanimlanmiştir (Madran, 1999, s.6). 

Kültür Bakanliği’nca 1976 yilinda yürürlüğe konulan yönetmeliğe 
göre müze, “Kültürel değer taşiyan unsurlardan kurulu bir bütünü koru-
mak, incelemek, değerlendirmek, özellikle halkin eğitimi, öğrenimi, dünya 
görüşünün yenilenmesi için sürekli sergileme yapan ve çoğunluğun yara-
rina yönetilen daimi kuruluşlara müze adi verilir” şeklinde tanimlanmiştir 
(Gerçek, 1999, s. 1). Çeşitli müze tanimlamalarindan da anlaşilacaği üzere 
müzelerin oluşum amaçlarindan biri de eğitim olarak sayilmiştir. Eğitsel 
işlevleri ile müzeler; gözlem, mantik, hayal gücü, yaraticilik ve beğeni 
duygularinin oluşumuna ve gelişimine katki sağlayabilecek yaygin eğitim 
kurumlari olarak da tanimlanabilir ( Atagök, 1999, s.137). Eğitim araci 
olarak müzeler, insanlarin kültür-sanat hazineleri olarak görülen kültürleri 
dolaysiz ve somut olarak sunmaktadirlar (Buyurgan ve Mercin, 2005, s. 
19).
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Yeni müzecilik anlayişina paralel olarak müzeleri eğitimin bir parça-
si haline getirmek, çocuklarin sanatsal yetenek ve yaratici güçlerini kul-
lanmalarini sağlamak, tarih ve toplum bilincinin yerleştirilmesi amaciyla 
Kültür ve Turizm Bakanliği ve UNICEF “ Çocuk Dostu Müze” projesini 
uygulamaya geçirmiştir. 2009 yilinda başlatilan proje kapsaminda birçok 
müze bünyesinde Çocuk Dostu Müze Odalari oluşturmaya başlamiş ve ço-
cuklarin müzeye olan ilgisi büyük oranda artmiştir.

Gelişmiş bati ülkelerinde müzeler yil boyunca hazirladiklari program-
lar ile  çok farkli bilim dallarina amaçlarini gerçekleştirmelerinde destek 
vermektedirler (Kramer, 2001, s. 38). 

1. Türk Müzeciliğinin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi

Türk müzeciliğinin ortaya çikişina baktiğimizda, korumacilik anlayişi 
çerçevesinde Selçuklu Dönemi’nde daha önceki medeniyetlere ait eser-
lerin kaybolmamalari için mimari içerisinde kullanilmasi,  Türklerde ilk 
müzecilik anlayişi olarak değerlendirilmektedir. Anadolu beyliklerinden 
Dulkadiroğullari Beyliği Dönemi’nde  Maraş Kalesi surlari içerisinde bir 
bölümde Geç Hitit Beyliklerine ait eserlerin biriktirildiği bilinmektedir. 
Konya-Ilgin arasinda yer alan Selçuklu Kervansarayinin cephelerinin inşa-
sinda Antik Roma ve Bizans Dönemine ait eserlerin mimari içinde ikincil 
kullanimi örnek gösterilmektedir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethin-
den sonra Bizans İmparatorluğundan kalan lahitleri, sütunlari ve Topkapi 
Sarayi’nin bahçesinde toplamiş ve sarayin bir bölümünü hazine binasi ha-
line getirerek bazi eserleri muhafaza altina almiştir. Yavuz Sultan Selim’in 
doğu seferleri sonrasinda İstanbul’a getirilen  kutsal emanetlerin Osmanli 
sarayina getirilmesi, bunlarin yani sira ölen padişahlarin kiyafetleri ve de-
ğerli eşyalarinin bohçalar içinde bir gelenek olarak muhafaza edilip birikti-
rilmeye başlanmasi ile zengin bir koleksiyon haline dönüşmüştür ( Pasinli, 
2002). 

Modern anlamda Türk Müzeciliği 19.yy’da Sultan Abdülmecid döne-
minde batililaşma yönündeki gelişmelerin getirisi olarak ortaya çikmiştir. 
Dolayisiyla Türk müzeciliğinin doğuşunda ve gelişiminde kültürel mirasin 
korunmasi kadar batililaşma çabalari da etken olarak görülmektedir. Av-
rupa’da ulus-devletlerin siyasi güçlerini kuvvetlendirmek araci haline ge-
len müze koleksiyonlarini doğuda Osmanli topraklarindan çikan eserlerle 
geliştirme çabalari, Osmanlinin kendisinin  kaynak olduğu koleksiyonlari 
kendi bünyesinde koruma çalişmalari modern Türk müzeciliğinin temelini 
oluşturmuştur. 

Türk müzeciliğinin modern anlamda ilk kurumsal örneği 19.yy orta-
larinda savaş ganimetleri olarak elde edilen silahlarin, savaş araç-gereç-
lerinin depolandiği Aya İrini Kilisesidir. Bir depo-müze niteliğinde olan 
Aya İrini Kilisesi, 1869 yilinda resmen müze olarak anilmiş ve Galatasaray 



 .67Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

Lisesi öğretmenlerinden Edward Goold ilk müdürü olarak görevlendiril-
miştir. Ancak kurulan bu müze halka açik olmayip özel izin ile ziyaret 
edilebilmekteydi. Bu gelişmeler ile birlikte sadrazamlik makami 19 Ocak 
1869 tarihli talimat yazisi ile müze sözcüğü ilk defa Osmanli Döneminde 
“müzehane “ olarak kullanilmiştir (Gerçek, 1999). 

Goold’dan sonra P.A. Dethier müze müdürü olarak atanmiştir. Dethe-
ir, 1874 yilinda kültür varliklarinin Osmanli topraklari dişina çikarilmasina 
engel olmak amaci ile ilk eski eserler yönetmeliği olan “Asar-i Atika Ni-
zamnamesi”ni hazirlayarak Türk müzeciliğine önemli bir  katki sağlamiş-
tir. Dethier’in 1881 yilinda ölümünden sonra yerine Osman Hamdi Bey 
atanmiş ve  1910 yilina kadar  görev yapmiştir. Osman Hamdi Bey Türk 
müzeciliğinin modernleşmesi sürecinde büyük çabalar göstermiştir. İlk 
Türk müzecisi olan Osman Hamdi Bey, müdürlüğü süresince Mezopotam-
ya, Filistin, Suriye ve Anadolu’da yaptiği kazilar ile Müze-i Hümayun’a 
çok sayida eser kazandirmiş ve ayni zamanda Türk arkeolojisinin de önünü 
açmiştir. Toplanan eserlerin sayica artmasi sonucunda yeni bir bina ihtiya-
ci doğmuş, Türk müzeciliğinde müze binasi olarak tasarlanan ilk yapi olan 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin (Res.1) temelleri atilmiştir.

Res.1.İstanbul Arkeoloji Müzesi (https://muze.gov.tr/s3/MysFileLibrary/
IstanbulArkeolojiMuzeleri-6b8cbd1f-4895-4156-bf7f-e02665e0cc9b.pdf)
 Bu dönemde Anadolu’da da müzeler kurulmaya başlamiş, 1902’de  

Konya ve  1904’te Bursa müzeleri kurulmuştur (Karaduman, 2007, s. 25). 
Osmanli Dönemi’nde Tanzimat sonrasinda Halil Etem, Ismayil Hakki ve 
Sati El-Husri gibi aydinlar müzelerin sadece eski eserleri koruyan binalar 
olmadiğini eğitimsel yönlerini de vurgulamaya çalişmişlardir. Bu bağlam-
da 1909 yilinda Sati bey Maarif Nezareti’ne bir rapor sunarak müzelerin 
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pedagojik bir anlayiş ile eğitime dahil edilmesine dikkat çekmeye çaliş-
miştir ( Şahan, 2005, s. 489).

1920’li yillara gelindiğinde Atatürk’ün tarihe ve kültüre verdiği önem 
doğrultusunda milli kültürümüzün sergilendiği müzeler çoğalmaya başla-
miş ve yurt çapinda yayginlaşmiştir. 1921 yilinda Maarif Kongresi açiliş 
konuşmasinda Mustafa Kemal: “ Eski devirlerin boş inançlarından ve ye-
niden kuruluş özelliğimize  hiç uymayan yabancı fikirlerden, doğudan ve 
batıdan gelen etkilerden uzaklaşabilmek ulusal karakterimize ve tarihimize 
sahip çıkan bir kültür birliği ile mümkündür” diyerek Türk ulusuna seslen-
miştir. Atatürk’e göre bir ulus; etkilenmekten kurtularak etkileyici duruma 
geçtiği takdirde tam bağimsiz olabilecektir. Ulusal birliğe ulaşabilmek ise 
tarihimize ve kültürel değerlerimize sahip çiktiğimiz zaman mümkün ola-
bilecektir (Yaldiz, 1992). 

Ulu Önderin bu düşüncelerinden hareketle müzeciliğimizi geliştirmek 
için yaptiği girişimlerden en önemlisi yapilan kanun düzenlemeleri olmuş-
tur. 5 Kasim 1922 tarihinde müze çalişanlarinin görev ve sorumlulukla-
rini tanimlayan, arkeolojik ve etnolojik eserlerin toplanmasi, kayit altina 
alinmasi, korunmasi ve yeni müzelerin kurulmasini isteyen “Müzeler ve 
Asar-i Atika Hakkinda Talimat” adi ile bir genelge yayinlamiş ve tüm il-
lere gönderilmiştir. 1923 tarihinde açiklanan hükümet programi ile yeni 
müzelerin kurulmasi teşvik edilmiş ve yapilacak öncelikli işler arasinda 
gösterilmiştir. 

Atatürk’ün bir Hitit müzesi açilmasini istemesi ile 1923 yilinda Os-
manli Dönemi’nden kalan Kurşun Han ve Mahmut Paşa Bedesteni onari-
larak Ankara Arkeoloji Müzesi olarak açilmiştir. İlerleyen yillarda müze 
bünyesinde toplanan eserlerin çeşitliliği göz önüne alinarak adi Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi (Res.2) olarak değiştirilmiştir (Önder, 1989). 
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Res.2. Anadolu Medeniyetleri Müzesi (https://ankara.ktb.gov.tr/TR-152345/
fotograf-galerisi.html). 

Cumhuriyetin ilk yillarinda mevcut eşyasi ile birlikte Topkapi sarayi 
1924 yilinda hizmete açilmiştir.1930 yilina gelindiğinde  Atatürk’ün ta-
limatlari ile Cumhuriyet Dönemi’nde ilk müze binasi olarak inşa edilen 
Ankara Etnografya Müzesi  halka açilmiştir (Atasoy, 1984, s. 1465-1467).

Res.3. Ankara Etnografya Müzesi (https://ankara.ktb.gov.tr/TR-152345/fotograf-
galerisi.html).

1950’li yillara gelindiğinde temel amacini müzecilik konusunda stan-
dartlari oluşturmak, müzeler ve müzeler arasindaki işbirliğini güçlendir-
mek, uluslararasi kuruluşlarla işbirliği yaparak halkin eğitimini geliştir-
mek ve bilgi alişverişi sağlamak olarak özetleyebileceğimiz Uluslararasi 
Müzeler Konseyi Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur (Gerçek, 1999, s. 
16).
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Türk müzeciliği her ne kadar devlet idaresi altinda Osmanlidan günü-
müze kadar sürekliliğini korumuşsa da bağli bulunduğu bakanlik açisindan 
istikrar sağlanamamiştir. Osmanli’da ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
uzunca bir süre Milli Eğitim Bakanliği bünyesinde yer almiştir. Hükümet-
lerin tercihine göre, 1971 yilinda Kültür Bakanliği’nin oluşturulmasiyla 
Kültür Bakanliği’na bağli kuruluşlar olmuş, 2003 yilinda yapilan düzenle-
meler ile Kültür ve Turizm Bakanliklarinin birleşmesiyle de müzeler için 
merkezi yönetim erki günümüze kadar devam etmiştir (Özkasim ve Ögel, 
2005, s. 98)

2. Modern Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar ve Müzelerin Eğitime 
Katkısı

Müzeciliğin dünyadaki gelişimine baktiğimizda, 18. ve 19. yy da kuru-
lan  müzeler geçmiş uygarliklari temsil etme amaci içinde idiler. Geçmişte 
var olan kültürleri ayni mekanda barindirmak için tarihsel talani meşru 
görmekteydiler (Okan, 2015, s. 189). Küresel ekonomi ile yeni rekabet 
ortamlariyla karşi karşiya kalan ülkeler kültürü, imajlarini ve sosyoekono-
mik performanslarini güçlendirmede temel araçlardan biri olarak görmek-
tedirler. Ülkeler açisindan kültür politikalari giderek daha fazla önemsen-
mekte, kültür-sanat ile ilgili faaliyetler ekonomik kalkinma çerçevesinde 
düşünülmektedir (UNCTAD Yaratici Ekonomi Raporu, 2010).  

Kültürel Miras’in topluma aktarimi sanatsal faaliyetler, yaratici hiz-
metler ve medyayi kapsayan faaliyetlerin tümü olarak karşimiza çikmak-
tadir. Ayrica AB’nin sosyal fayda ve toplumsal bütünleşme olarak kültür 
odakli kentsel dönüşüm projelerini desteklediği görülmektedir. Günümüz-
de her alanda olduğu gibi müzecilikte de bir dönüşüm yaşanmaktadir. Son 
zamanlarda kurulan her yeni müze “model müze” olarak karşimiza çik-
maktadir. 

Artik müzeler gerçekleştirdikleri düzenli faaliyetler ile toplumun de-
ğişik kesimlerini dikkate almaktadirlar. Müze rehberleri ile gerçekleştiri-
len gezi faaliyetlerine ek olarak söyleşiler, dia-film gösterileri, seminerler, 
sergiler dikkat çekmektedir. Müzelerde oluşturulan  çocuklar ya da yetiş-
kinler için atölyeler ve eğitimler, modern müzelerin etkinlikleri arasinda 
yer almaktadir (Okan, 2015, s. 189-193). 

21.yy da gelişen ve dönüşen modern müzecilikte dört önemli yaklaşim 
karşimiza çikmaktadir. Bunlar, vakif müzeciliği, sanal müze, mobil müze 
ve dokunulabilir müze yaklaşimlaridir.

Vakif müzeciliği, bazi vakiflarin ve ailelerin koleksiyonlari ve bağiş-
lari ile kurulan müzelerdir. Dünyadaki ilk örneği 1846’da Smithson aile-
sinin bağişiyla kurulan on alti müze, araştirma merkezleri ve kütüphanesi 
ile “Smithsonian Institute” dür (Keleş, 2010, s. 8). Ülkemizde ise Rahmi 
Koç Müzesi, Sabanci Müzesi, Kadir Has-Rezan Has Müzeleri örnek gös-
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terilebilir.

Sanal müzecilik ile müzeler, bünyelerinde yer alan koleksiyonlari ve 
sergileri  daha geniş kitlelere ulaştirmak ve insanlarla iletişim sağlamak 
için modern teknolojiyi kullanarak dünyanin çeşitli yerlerinden ziyaret-
çileri kendilerine çekebilmektedirler. Londra’da British Museum ve New 
York’ta Metropolitan Museum sanal müzecilik anlayişindan yararlanan 
müzelere örnek verilebilir. 

Mobil müzecilik  anlayişinda ise müzeler, çağin modern iletişim araç-
larini kullanarak koleksiyonlarini ve özel sergilerini iletişim araçlari ile 
ziyaretçilerine sunmaktadirlar(Keleş, 2010, s. 7).

Modern müzeciliğin önemli yaklaşimlarindan “Dokunulabilir Müze-
cilik” yaklaşimina en güzel örnek “Philadelphia Girişimi” olarak adlandi-
rilan çalişma olmuştur. “Philadelphia Lütfen Dokun” müzesi ile kentin va-
roşlarindaki gruplara ulaşilmiş, çocuklar için sergiler düzenlenmiş, seyyar 
sandiklar ile tanişan müze kopyalariyla oyun oynayan çocuklar ve aileleri 
eğitilip bilgilendirilmiştir (Atasoy, 1999, s. 38). 

Günümüzde müzeler ziyaretçileri ile yeni ilişkiler kurama çabasi içine 
girmiştir. Klasik müze gezme anlayişini aşarak atölye çalişmalari, yayin-
lari, sergileri, birçok etkileşimli çalişmayi içeren, etkinlikleri ile sadece 
çocuklari değil  ailelerini, yetişkinleri de içeren keşif alanlari ile geniş et-
kinlikler bütünü olarak karşimiza çikmaktadir.

Uluslararasi Müzeler Konseyi (ICOM)’nin 2007 yilinda revize ettiği 
müze tanimina göre; “müzeler, kar amacı gütmeksizin toplumun gelişme-
sine hizmet eder, insanlığın ve çevresinin somut ve soyut mirasını eğitim, 
çalışma ve beğeni çerçevesinde toplar, muhafaza eder, araştırır, sergiler 
ve halkın mirası ile buluşmasına açık olur” şeklinde tanimlanirken, mü-
zelerin  eski eserlerin sergilendiği yerler olmanin yani sira eğitim yolu ile 
ziyaretçileri ile aktif iletişime kuran  bir  kurum olma yolunda  değişim 
gösterdiğine dikkat çekilmektedir.

Günümüzde çağdaş kültür politikalari çerçevesinde müzeler, devletin 
geçmişten gelen kültürel mirasini korumasi gelecek nesillere aktarilmasi 
için önemli kurumlar olarak görülmektedir. Kültürel haklarin insan hakla-
rinin ayrilmaz bir parçasi olduğu göz önüne alinarak toplumsal işlevleri ön 
plana çikarmaktadir ( Okan, 2015, s. 196). 

UNESCO’nun kültür aktaricilari bakimindan öncelikli gruplar ola-
rak gördüğü çocuklar müzelerin de temel hedef kitleleri haline gelmiştir. 
Bu bağlamda müzeler bünyesinde  çocuklarda kültürel miras ve kültürel 
kimlik bilincinin gelişmesine katki sağlayacak çalişmalar yürütülmekte-
dir. Dolayisiyla  çocuklarin müze uygulamalari ile öğrendikleri pekiştiril-
mekte, yaratici düşünce, hayal gücü ve kişisel el becerilerini geliştirmeleri 
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amaçlanmaktadir. Okul dişi eğitim kurumlari olarak müzeler çocuklarin 
sosyalleşme ve çevresiyle iletişim kurma, grup çalişmasi yapma mekanlari 
haline gelmiştir (Tekin, 2017, s. 164).

Müzeler modern anlayiş ile bir kurum olarak değil, laboratuvar ile 
eğitim bölümleri, toplanti salonlari ve kütüphaneleri ile “ kültür üniteleri” 
olarak düşünülmelidir. İngiltere ve Almanya’da müze eğitimi bir bilim dali 
olarak değerlendirilmekte ve “müze pedagojisi” olarak tanimlanmaktadir. 
Almanya’da çocuklarin ve gençlerin eğitim merkezi olarak oluşturulan 
“Museums Pedaogogisches Zentrum” Almanlar için son derece önemli bir 
merkezdir. Bu merkezde okul çağindaki çocuklara rehberli gezi, tartişma 
ve atölye çalişmalari ile aktif bir öğrenme yöntemi uygulanmaktadir. Gü-
nümüzde çağdaş müzeler motive edici alanlari ile öğrenme ortamlari ola-
rak karşimiza çikmaktadirlar (Ellen and Principal, 2012). 

Avrupa ve Amerika’da müzelerin çoğu okullarin yani sira eğitimi des-
tekleyici bir rol üstlenmişlerdir. Almanya bulunan müzelerin birçoğunda 
atölyeler ve dershaneler yer almaktadir. Bu atölyelerde okul öncesi ça-
ğindan itibaren çocuklara kil ya da hamur ile arkeolojik objelerin gerçeğe 
yakin kopyalari verilerek öğretmen kontrolü altinda çocuklar arkeoloji ve 
sanat ile küçük yaşlarda tanişmaktadirlar. Ayrica Avrupa ve Amerika mü-
zelerinin pek çoğunda orta öğretimde tarih dersi müzelerde işlenmekte, 
Neolitik Dönemden başlayarak maketler ve panolar yardimiyla geçmiş ya-
şantilar arasinda bağ kurulmaya çalişilmaktadir (Okan, 2015 , s.  191-192). 

2.1. Türkiye’de Örnek Eğitici Müze Projeleri 

Çağdaş müzecilik yaklaşimlari doğrultusunda 2010 yilinda Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasinda ortak yürütülen “AB Türkiye 
Kültürlerarasi Diyalog-Müze Hibe Programi(ICD-MUSE)” ile Türkiye’de 
devlet müzeleri ve özel müzeler ile işbirliği projeleri hazirlanmiştir. AB 
ülkeleri ve aday ülkeler arasinda kültürlerarasi diyalog, kültürel etkileşim 
ve hoşgörüyü müzeler ve müze etkinlikleri araciliğiyla geliştirmeyi hedef-
lemektedir. Bu süreçte Türkiye’deki kentsel müzeler, yenilenen arkeoloji 
müzeleri kültürel mirasin aktaricisi olan çocuklara ilişkin projelerle bölge-
sel kalkinmayi güçlendirmeyi amaçlamaktadirlar.

Bu çerçevede Çorum  Müzesi “Çorum Müzesi’nde Bir Şeyler Oluyor” 
adli projeyi Bergbau Alman Madencilik Müzesi ile ortak geliştirmiş ve 
bu proje ile kültürler arasi diyalogu artirmak amaçlanmiştir. 2011 yilinda 
başlayan projede müze uzmanlari ve akademisyenlerin katilimi ile müze 
eğitimi etkinlikleri kapsaminda çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler 
hazirlanmiştir. 

Diyarbakir Müzesi ise “Diyarbakir Müzesi’nin Kültürlerarasi Diyalog 
Yoluyla Kapasitesinin Güçlendirilmesi” başliğiyla geliştirilen proje ile ta-
rihsel, kültürel ve doğal kaynaklarin korunmasi ve sürdürülebilirliğine dair 
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toplumun katilimciliğinin arttirilmasi amaçlanmiştir. İngiltere’nin Bethnal 
Green Çocukluk Müzesi  ile Victoria & Albert Müzesi proje ortaği olmuş, 
Diyarbakir, Urfa, Mardin, Malatya, Adiyaman, Elaziğ ve Batman müzeleri 
personeli ziyaretçilere ulaşmak ve katilimcilik konularinda müze persone-
line eğitim programlari düzenlenmiştir (Karadeniz, 2015, s. 233). 

UNICEF, MDGF, Ankara Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanliği 
işbirliği ile “Müze Eğitimi ve  Dostluk Treni Projesi” kapsaminda Erzurum 
ve Kars müzelerinde müzede çocuk odalari açilmiş, İstanbul’dan Kars’a 
uzanan müze eğitimli tren yolculuğu gerçekleştirilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Kültür ve Turizm Ba-
kanliği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
(SHÇEK) ve BM ortak programi işbirliği ile çocuk haklari baz alinarak 
projeye katilan çocuklar gönüllü müze eğitimcisi olarak yetiştirilmiştir. 
Kültürel miras konusunda çocuklarda müze bilinci oluşturmak amaciyla 
çocuk ve gençler müze eğitimcisi kurslarina katilmiş ve müze eğitimci-
si olarak edindikleri bilgiler ile  akranlarina eğitim vermişlerdir. Dostluk 
Treni programi kapsamindaki eğitimler İstanbul, Eskişehir, Ankara, Sivas, 
Erzurum ve Kars müzelerinde gerçekleşmiştir ( Çakir İlhan vd, 2014, s. 
1728). 

Bu amaçla gerçekleştirilen çalişmalara İstanbul Milli Eğitim Müdür-
lüğü ve Sakip Sabanci Müzesi işbirliği ile “Müze Rehberim Öğretmenim 
Projesi”, Aydin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydin Müzesi arasinda yü-
rütülen “ Müze Okul” eğitim projeleri de örnek olarak verilebilir. Kasim 
2016 ‘da Kültür ve Turizm Bakanliği ve Milli Eğitim Bakanliği arasin-
da okullarda sanat eğitiminin geliştirilmesi, disiplinler arasi öğrenmenin 
gerçekleşmesi amaciyla protokol imzalanmiş ve bu protokol kapsaminda 
okullarca sistematik olarak müze ve ören yerlerinin ziyaret edilmesine vur-
gu yapilmiştir (Karadeniz, 2017, s. 42).

Bu çerçevede Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafindan hazirlanan 
“Müze Eğitim Bölümü” eğitim programlari dikkat çekicidir. Müze gezisi 
sonrasinda 6 atölyeden oluşan müze eğitim atölyelerinde, gelecekte müze-
lerin potansiyel ziyaretçileri olacaği düşünülen 3-20 yaş gruplari hedef kit-
le olarak seçilmekte,  Anadolu topraklarinin sahip olduğu doğal oluşumlar 
ve kültürel varliklari koruma bilincinin kazandirilmasi amaçlanmaktadir. 
Atölye etkinlikleri ile yaşam boyu eğitim ve öğrenme sürecinde ziyaretçi-
nin müze ile birkaç kez buluşmasi hedeflenmektedir.

1- Kil Tablet Atölye Çalişmasi: Anadolu topraklarinin yazi ile taniş-
masi, geçmişteki toplumlarin bizlere biraktiği yazili belge olan kil tabletler 
ve kullanilan alfabeler hakkinda bilgi alan öğrenciler kil üzerine, Hititçe ve 
Asurca çivi yazisi ile heceleri kullanarak yazi yazma çalişmalari yapilmak-
tadir.
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2- Kalip Atölye Çalişmasi: Anadolu Medeniyetleri Müzesi vitrinle-
rinde sergilenen eserlerin kil malzemeden ve alçi kaliplarla benzerleri ya-
pilmaktadir.

3- Seramik Atölye Çalişmasi: Müzede sergilenen pişmiş toprak eser-
lerden ilham alinarak yaratici düşüncelerini ve el becerilerini geliştirmek 
amaciyla çocuklara kilden seramik objeler yaptirilmaktadir.

4- Sikke Atölye Çalişmalari: Anadolu’da paranin kullanilmadiği dö-
nemlerde aliş-verişin nasil yapildiği hakkinda bilgiler verilerek, hatira sik-
ke basim çalişmalari yapilmaktadir.

5- Restorasyon- Konservasyon Atölyeleri Çalişmasi: Metal-seramik 
objelerin onarimi, bakimi ve mozaik uygulama atölyeleri ile çocuklarin 
ilgi ve becerilerini sergileme imkani verilmektedir.

6- Neolitik ( Cilali Taş) Dönem Yaşam Alani Atölye Çalişmasi: Yer-
leşik yaşamin başlamasiyla tarimla üretime geçişin anlatimi, ilk evcilleş-
tirilen buğdayin öğütülerek un haline getirilmesi, deniz kabuğu, kemik ve 
ahşaptan kolye yapimi atölyelerinin bulunduğu alanda çocuklar öğrendik-
lerini uygulama imkani bulmaktadirlar.

Son olarak örnek bir eğitim seti “Senden Önce Anadolu” ile bir ilki or-
taya koyan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Taş Çağindan günümüze kadar 
Anadolu topraklarinda izler birakmiş uygarliklara dair bilgiler çocuklara 
eğlenceli, akilda kalici ve eğitici bir biçimde aktarilmaktadir (Sağir vd. 
2017, s.  385-388).

SONUÇ

21.yy müzecilik anlayişinda müzeler bir bina ve koleksiyondan iba-
ret değildir. Müzeler eski eserleri toplayan, koruyan depolar değildirler. 
Müzeler toplanan eserleri kütüphane gibi belgeler ve arşivler, eğitirler bir 
okul gibidirler. Tüm bu işlevleri göz önüne alindiğinda müzeler birer kül-
tür merkezi kompleksi niteliğindedir. 

Günümüzde müzeler geçmişle kurulan anlamsal bağlar ile geleceğin 
şekillenmesinde yardimci olmakta, ziyaretçilerin farkli toplumlarla ileti-
şime geçerek farkli toplumlarin birbirlerini tanimasini sağlamaktadir. Bu 
bağlamda UNESCO, UNICEF gibi kuruluşlar, kültürü toplumsal barişi 
sağlamada ve kültürlerarasi diyalogun güçlenmesinde önemli bir faktör 
olarak görmektedirler. Kültürün aktaricisi olarak görülen çocuklar, müze-
lerin öncelikli hedef kitleleri olmuşlardir.   

 Günümüzde kültürel haklar insan haklarinin ayrilmaz bir parçasi 
olarak düşünülmektedir.  Bu çerçevede müzelerin toplumsal işlevleri ön 
planda tutulmaktadirlar. Müzelerin zamanla içinde gösterdiği gelişim gi-
derek  karmaşik yapiya bürünmelerine yol açmiştir. Bu durum Dünyada 
ve ülkemizde müzelerin profesyonel eğitim almiş kişiler tarafindan  yö-
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netilmelerini gerekli kilmiştir. Modern yaklaşimlarla değişen müzecilik 
anlayişi, ülkemizin sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve Türk müzeciliğinin 
gelişimi üniversitelerimiz tarafindan da öngörülmüş Ankara Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi 
ve Yildiz Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü  eğitim düzeyine taşinmiştir.  
Üniversitelerimizin verdikleri akademik eğitim ile kültürel miras alanlari 
ve müzelere nitelikli yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadir. 

Müzelerimiz yaratici ekonomi anlayişi içinde ülkemizin ekonomik 
alanda umut bağladiği turizm sektörü tarafindan birer kültür, sanat ve eği-
tim kurumlari olarak daha üst statüde algilanmalari gerekmekte, kültürel 
arasi etkileşime katki sağlamak adina düzenlenen turlarda dikkate alinma-
lidir. 
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Bölüm 61 
SEYF-İ FERGÂNÎ’NİN GAZELLERİNDE 

GEÇEN TASAVVUFÎ TERİMLER1

Hakan YAMAN2

1  Bu çalişma, Hakan YAMAN tarafindan hazirlanan “Seyf-i Fergânî’nin Gazellerinin 
İncelenmesi” adli doktora tezinden üretilmiştir.
2  Arş. Gör. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, hakanyaman@artuklu.
edu.tr
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GİRİŞ

Seyf-i Fergânî, Orta Asya’da XIII. yüzyilin ikinci çeyreğinde Fergâna 
bölgesinde doğmuş, bir süre Tebriz’de kaldiktan sonra Anadolu’ya gelmiş, 
burada Aksaray’a yerleşmiş ve ömrünün sonuna kadar bu şehirde yaşamiş-
tir. Şairin tek eseri kaside, kita, gazel ve rubai nazim şekillerinden oluşan 
ve 6811 beyitlik kismini gazellerin teşkil ettiği 10.277 beyitlik Divan’idir.

Seyf-i Fergânî’nin eğitimi hakkinda kaynaklarda ve kendi divaninda 
bilgi fazla bilgi yoktur. Fakat şairin vefatindan sonra onun divanini istinsah 
eden Muhammed b. Ali Aksarâyî, şairi âlim, zâhid, muttaki, şeyhlerin ve 
muhakkiklerin efendisi sifatlariyla zikretmektedir. (Safa, 1371 hş, III/I, s. 
623.) Seyf’in divaninda nerede, ne zaman ve hangi hocalardan ders aldiği 
geçmese de divani onun iyi bir eğitim gördüğünü açikça ortaya koymak-
tadir. Yazmiş olduğu ârifâne, âşikâne, tasavvûfi ve nasihat içerikli şiirleri 
başta olmak üzere, ayet ve hadislerden iktibas yapmasi, peygamber kissa-
larina telmîhte bulunmasi, aruz, kafiye ve edebî sanatlara olan hâkimiyeti, 
bazen bir beytin bir misraini Arapça yazmasi; ayrica Sa‘dî’ye yazmiş oldu-
ğu şiirleri onun iyi bir eğitim aldiğini göstermektedir.

Seyf, bir beytinde yazdiği şeylerin kendisine gayb âleminden yazdiril-
diğini, Allah tarafindan verilen ledünnî ilim olduğunu ifade eder. Herkese 
nasip olmayan, Allah’in seçkin kullarina lütfettiği bir şekilde divanin orta-
ya çiktiğini söyler. 

Burada onun ilminin derecesinin ne kadar yüksek olduğunu daha iyi 
anlamamiz için “ledünnî ilim” ile ilgili olan Kehf suresi 65. ayete ve onun 
tefsirine bakmak gerekir:  “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz 
ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğret-
miştik.” (Kehf: 18/65) Bu ayette geçen “Ona tarafımızdan bir ilim öğret-
miştik.” meâlindeki cümle, Hizir’a öğretilmiş olan ilimdir ve bu ilmin özel 
bir ilim olduğunu ifade eder. Tefsirciler, âyetlerden hareketle bunun “gayb 
ve sır ilmi” olduğunu söylemişlerdir. Allah Teâlâ tarafindan olağanüstü 
yollarla öğretildiği için İslâmî edebiyatta bu ilme söz konusu âyetin lafzin-
dan hareketle “ledünnî ilim” denilmiştir. (Karaman vd., 2006. III, s. 572.) 
Ledünnî ilim, fikrî gayretle elde edilmeyip Allah tarafindan verilen, sirf 
Allah vergisi olan ilimdir. Nefsin gerçeğe ulaşmasi değil, gerçeğin nefiste 
meydana çikmasidir. Doğrudan doğruya bir keşiftir. (Elmalili, 2013, V, s. 
3262.)

Seyf’in inzivaya çekildiği münzevi bir hayat yaşadiği ve Ne zamana 
kadar bu şekilde huzur köşesinde münzevi kalacaksın? diye sormasindan 
kendisinin de bu inzivadan çikmak istediği; fakat bu yaşama devam ettiği 
anlaşilmaktadir.

Gazellerinde, insana ait unsurlar, insan tipleri, meslekler ve ünvan-
lar, şahsiyetler, musiki ve oyun gibi birçok konu işlenmiştir. Ancak daha 
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çok aşk konusunu işlemiştir; ancak buradaki aşk, mecazî aşk değil ilahî 
aşktir. Seyf’in gazellerinde geçen tasavvufî yönünün daha iyi anlaşilma-
si için onun gazellerinde geçen tasavvufî terimlerin incelenmesi yerinde 
olacaktir.

GAZELLERİNDE GEÇEN TASAVVUFÎ TERİMLER

Âbid (عابد)

Namaz, oruç, hac, zekât, dua, zikir, tevbe vb. gibi güzel amelleri iş-
leyen; içki, kumar, zina, yalan vb. haramlardan kaçinan, kisaca Allah ve 
peygambere itaat eden kimsedir. (Karagöz, 2010, s. 5.) Âbid, cehennem-
den kurtulmak ve cennete girmek için ibadet eder. Kendini farz ve nafile 
ibadetlere verir ve kurtuluşu ibadette görür. (Uludağ, 2002, s. 20-21)

Şair, âbidi âşik ile birlikte zikreder. Geçmişte âbid olduğunu şimdi ise 
âşik olduğunu ifade eder.

آن شد که کهن بود کنون ُخلق جدیدم دی زاهد وعابد بدم وعاشقم امروز

Dün zahit ve âbid idim; bugün âşığım. 

Eski olan gitti; şimdi yeni huyum var. (456/14)

Akıl (عقل)

Arapça “menetmek”, “nehy”, “alikoymak”, “bağlamak”, “siğinmak” 
ve “tutmak” anlamindadir. “İnsandaki idrak ve düşünme kabiliyeti”ne ve-
rilen addir. İslam’da dinin emirlerine uymak, yasaklarindan kaçinmak için 
insanda akil ve ergenlik şarttir. (Kiyâ,  347) Duyu vasitalariyla idrak etmek 
suretiyle bilinmesi mümkün olan şeyleri bilme ve anlama gücü, maddi ol-
mayan; fakat maddeye tesir eden cevherdir. (Karagöz, 2010, s. 15.) Hak 
ile batili birbirinden ayirt etmeye yarayan nurdur. Allah’a ibadete, cennete 
girmeye vasita olan düşünce, kulluk yapmaya vesile olan fikir, ibadetin yo-
lunu gösteren işiktir. Aklin ulaştiği son nokta hayret, hayretin sonucu sekr 
yani rububiyetin temaşasi karşisinda aklini kaybetmedir. (Uludağ, 2002, s. 
32-33.) Edebiyatta şair, akli sinirli ve zayif bulur. Çünkü aklin karşisinda 
aşk, güzellik, istirap ve aci unsurlari vardir. (Pala, 2009, s. 16.)

Seyf’e göre akil ile aşk ayni yerde bulunamaz. Aşk ve akil her zaman 
savaş halindedir. Aşk gelmişse, akil artik orayi terk etmeli; fakat hemen 
terk etmez. Aşk, gönül kapisina dayandiğinda kendi yerinden olmamak 
için aşka mukabil ordu sevk edip onunla mücadele eder. Sevgilinin kokusu 
dahi gelse kişinin akli gider ve deli olur. Akil, dinî meseleler hakkinda 
konuşur; ama aşk bunlarin dişinda konuşur. Akil tam bir teslimiyet içinde 
olmayip küçük bir şüphe ile şüpheye düşer. Kuyumculuğun dokumacilik 
araçlariyla yapilamayacaği gibi akilla onun aşkinin yolunda gidilemez. 
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Akli, akilsiz ve ahmak bir yetişkin olarak tanimlayan Seyf, sevgilinin aş-
kiyla bu hale gelen akil sayesinde benzerinin olmadiğini düşünür. Sevgi-
linin yüzünü gördükten sonra aklin kör olduğunu belirtip sevgilinin akilla 
aranamayacağini söyler. 

زین دِل خود رای و عقِل بی خرد سیف فرغانی بعشقت نادرست

Seyf-i Fergânî, senin aşkınla 

Bu başına buyruk gönül ve akılsız akıl yüzünden eşsizdir. (10/11)

کش آینه در نظر نهاده است در پیِش رخ تو عقل کوریست

Senin yüzünün önünde akıl kördür. 

Çünkü o, göze ayna koymuştur. (22/14)

از پِی دفعِ زیان سود ندارد تدبیر عشق چون آمد و سرمایۀ عقل از من رفت

Aşk gelince akıl sermayesi benden gitti. 

Ziyanı defetmek için tedbir almanın faydası yoktur. (148/6)

هان تا بعقِل خود نکنی جست و جوی دوست کس را بغیر او بسوی او دلیل نیست

Kimsenin ona ondan başka delili yoktur. 

Sakın! Kendi aklınla sevgiliyi aramayasın. (172/7)

عقل از پِی دفع لشکر آورد عشق آمده بود بر دِر دل

Aşk gönül kapısına gelmişti. 

Akıl savunma için ordu sevk etti. (203/3)

باد آمد و بوی عنبر آورد بیهوش شدم چو از دِر تو

Rüzgâr gelip senin kapından amber kokusunu 

Getirdiği zaman kendimden geçtim. (203/11)
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عشق بیرون ازین سخن گوید
وین ز حقَّ الیَقین سخن گوید

عقل در کفر و دین سخن گوید
آن بیک ُشبهه در گمان افتد

Akıl küfür ve din hakkında konuşur, 

Aşk bunun dışında konuşur.

O bir şüpheyle şüpheye düşer; 

Ama bu hakka’l-yakînden konuşur. (308/1-2)

نفِس کامل ناقص آمد عقِل بالغِ احمقست در ادای حق و در ادراِک حکمتهای تو

Hakkı yerine getirmede ve senin hikmetlerini anlamada 

Kâmil nefis eksik kaldı, yetişkin akıl ahmaktır. (403/2)

که نتوان زرگری کردن بدسِت افزاِر جوالهی بپای عقِل خود نتوان طریِق عشق او رفتن

Kendi akıl ayağınla onun aşkının yolunda gidilemez!

Çünkü kuyumculuk, dokumacılık araç gereçleriyle yapılamaz! (409/9)

Âşık (عاشق)

Âşik; tutkun, düşkün, vurgun, haddinden çok fazla ve aşiri derecede 
sevendir. (Uludağ, 2002, s. 48.) Şair daima âşiktir. Bu yüzden her şey aşk 
ile görünür. Âşik sevgilisiyle asla bir araya gelemez. Onunla olan beraber-
liği daima hayalidir. Âşiğin gidasi üzüntüdür. Sevgiliye ait bir söz, bakiş 
vb. gibi şeyler âşik için sarhoşluk nedenidir. Sevgili için canini verecek 
kadar cömert olan âşik, ondan gelecek her türlü eziyete katlanir. Sevgili 
yüz vermedikçe âşiğin aşki da artar. (Pala, 2009, s. 37.)

Seyf’e göre âşik olan, nazlanmaz. Sevgiliye kavuşma yoluna baş ko-
yan âşiğa iki dünya bir lokma şeklinde sunulsa da buna meyletmez. Âşiğin 
tek arzusu sevgiliye kavuşmaktir. Ona kavuşma yolunda her türlü sikintiya 
katlanir. Ona yakin olmak bile âşik için yeterlidir. Sevgiliye yakin olan âşi-
ğin mutluluğu anlatilamaz. Âşik, hem sevgilisine kavuştuğunda, ona yakin 
oluşunun mutluluğundan hem de sevgilisinden ayrildiğinda, ondan uzak 
oluşunun üzüntüsünden ölebilir. Sevgiliye kavuşmada asil engelin kendisi 
olduğunu anlayan âşik, kendisini kendisinden uzak tutmaya çalişir. Çünkü 
bu haliyle sevgiliye kavuşamayacaktir. Kendi benliğini bir kenara koymali 
ki sevgilide yok olabilsin. Herkes aşk hakkinda bir şeyler söyler. Fakat 
âşik, kendi varliğini unutup her şeyiyle sevgilide yok olandir. Âşik sevgi-
lide yok olduğu zaman ben ve sen diye bir şey kalmaz. Artik âşik tama-
men sevgili olmuştur. Yani sevgilinin kendisi olmuştur. Kendisini maşukta 
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yok eden âşiğa dünya ve ahiretle ilgili soru sorulmamali. Âşik her zaman 
üzgündür, garip, kimsesiz ve zavallidir; çünkü sevgilisine kavuşamamiş-
tir. Seyf kendisine işaret ederek, kendisinin de âşik olduğunu ima eder ve 
bu yönünü öne çikarmak ister. Âşik o kadar cömerttir ki sevgili için hiç 
çekinmeden canini verebilir. Ancak başka bir yerde Seyf kendisine âşik 
demez; çünkü kendisinin canini değil, cananini sattiğini söyler. Seyf, gön-
lüne hitap ederek; âşik olanin canla ilgili bir beklentisinin olamayacağini; 
sevgilinin arzusu ile canin ayni yerde bulunmayacağini; bu yüzden biri-
sinden vazgeçmesi gerektiğini söyler. Büyüklük de naz da maşukun işidir; 
âşiğin değil. Âşik nazlanmak bir tarafa her an sevgiliye kavuşma isteğiyle 
doludur. Fakat sevgili buna yanaşmaz ve onu sikintilara atar. Sevgilinin 
peşinde perişan olmuş binlerce âşik vardir. Sevgili tektir; ama onun âşiği o 
kadar çoktur ki sayilamaz. Âşiklar her an sevgiliye kavuşma arzusuyla ya-
nip tutuşurlar. Bu yolda durmak, dinlenmek diye bir şey bilmezler. Âşiklar 
dişinda dünyadaki herkes uyumaktadir, uyuyanlari da ancak uyanik olan 
âşiklar koruyup kollayabilir. Bu yüzden âşiklara siğinmamiz ve güven-
memiz gerekir. Sevgili güneş gibidir. Yüzünü gösterdiğinde, sabah doğan 
güneş gibi her yeri aydinlatir. Güneş her gün doğar, kendini gösterir. Fakat 
onu görmek de görenin işidir. Daha doğrusu ondaki güzelliğin kaynağinin 
onu yaratandan geldiğini anlamak her kişinin işi değildir. Sevgilinin yüz 
güzelliğine de çoğu kişi bakar; ama onun gerçek güzelliğini sadece âşik 
görür.

نمودن کاِر خورشیدست و دیدن کاِر بینایی بجز عاشق نبیند کس جماِل روی جانان را

Âşıktan başka kimse sevgilinin yüzünün güzelliğini göremez.

Görünmek güneşin işi, görmekse görenin işidir.  (13/11)

گه از وصل و گاه از جدایی بمیرم ز شادِی قُرب و ز اندوِه دوری

Yakınlığın mutluluğundan ve uzaklığın üzüntüsünden

Bazen kavuşmaktan ve bazen de ayrılıktan ölürüm. (23/2)

عاشق تو بجز تو نیست کسی هرکس از عشق می زند نفسی

Herkes kendince aşk hakkında konuşuyor.

Senin âşığının senden başka kimsesi yoktur. (75/1)

که چون او عاشِق مسکین ندیدم بسوی سیف فرغانی نظر کن
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Seyf-i Fergânî’ye bak;

Çünkü onun gibi zavallı bir âşık görmedim. (84/7)

جان فروشانند عشاق و تویی جانان فروش سیف فرغانی ترا عاشق نشاید گفت از آنک

Seyf-i Fergânî sana âşık denilemez;

Çünkü âşıklar canlarını satıyorlar; sense cananı satıyorsun. (87/16)

که هست و نیست ندانند نیسِت هستی چند حدیِث دنیی و عقبی مپرس از عشاق

Âşıklardan dünya ve ahiretle ilgili soru sorma.

Çünkü o kadar varlığın yokluğuyla varlık ve yokluğu bilmezler. (152/4)

کونین لقمه یی شد و او در دهان نکرد عاشق که سیر گشت ز خود گر چه گرسنه است

Kendi tok olan âşık her ne kadar aç olsa da

İki dünya bir lokma oldu; ama o ağzına almadı. (206/7)

من ترا درخور نیم از من مرا مهجور دار از رسیدن در وصال تو مرا من مانعم

Sana kavuşmamda bana engel benim.

Ben sana layık değilim. Beni benden uzak tut. (305/12)

جان ده ار عاشقی و ناز مکن عشق را حمل بر مجاز مکن

Aşkı mecaza hamletme.

Âşıksan canını ver; nazlanma.  (437/1)

بجز بیدار نتواند که پاس خفتگان دارد پناه و ِحرِز عّشاقند در دنیا خالیق را

Dünyada insanların sığınağı ve güvenli yeri âşıklardır ancak.

Uyanıklardan başkası uyuyanları koruyamaz. (581/11)

Aşk (عشق)

Sözlükte “Bir insani belli bir varliğa, bir nesneye ya da evrensel bir 
değere doğru sürükleyip götüren gönül baği, aşiri sevgi,” anlamina gelen 
aşk, tasavvufî bir terimde, sevginin insani tamamen hükmü altina alma-
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si, sevginin son mertebesi, varliğin yaratiliş sebebi, varliğin asli demektir. 
Aşk, ilâhî ve beşerî olmak üzere iki anlamda kullanilmiştir. İlâhî aşka ha-
kiki aşk, beşerî aşka da mecazi aşk adi verilmiştir. (Karagöz, 2010, s. 40.)

Seyf’e göre kurtuluş aşktadir. Böyle düşünmeyenler ise asla kurtuluşu 
olmayan hastalardir. Ecel bedenle ruhu ayirsa da gönüldeki aşk kalicidir. 
Peygamber efendimizin gelmesiyle Kâbe nasil putlardan kurtulduysa aşkin 
gelmesiyle de gönül yabanciliktan kurtulur. Sevgilinin aşkiyla hayat bulan 
kimse için hayatin ya da ölümün farki yoktur. Aşk sultani âşiğin memle-
ketini fethettiğinde orada sevgilinin izinden başka bir şey kalmaz. Aşkta 
âşiğin hep güzel sözler söylemesine rağmen sevgiliden kötü söz işitmesi 
bir gelenektir. Sevgilinin aşkina öncelik veren kişi hem bu dünyayi hem 
de ahireti bir kenara koyar. Aşk cesur erkeklerden istenmesi gerekir, kadin 
gibi olan erkekler aşk işine giremezler. Sevgilinin aşkinda benliği yok etme 
son noktadir. Sevgilinin aşki kişiyi kendinden geçirir, bedeninden dişari çi-
karir. Canin aşka yönelmesi halinde gönlü bu işten uzak tutmak mümkün 
değildir. Aşkin başlangicini kimse bilmez; hatta ezelin dahi bundan heberi 
yoktur. Sevgilinin aşkiyla yaşlanmayan kişi gençliğinde ölümün esiri olur. 
Aşki hançere benzeten Seyf, bu aşk hançeriyle ölenlerin her şeyden güven-
de olduklarini ve gelecek ok ya da diğer darbelere önem vermediklerini 
belirtir. Aşk yolundaki insanlari küçümsemeyip onlarin içinde kimlerin 
olduğuna ve kimi istediklerine bakilmasi gerektiğini söyler. Aşkin kolay 
olduğunu düşündüğünü; fakat aşk yükünü yüklenince çok zor olduğunu ve 
bu yükü zor taşidiğini ifade eder. Kendi gönlündeki aşki “Toprağin parça-
larindaki akan su” olarak tanimlar.

اجل اگر چه کند صورتم ز جان خالی دلم ز معنِی عشقت تُهی نخواهد شد

Ecel her ne kadar benim bedenimi ruhumdan ayırsa da 

Gönlüm senin aşkının manasından yoksun kalmayacak. (1/5)

پیمبر آمد و شد کعبه از بتان خالی رسید عشق و ز اغیار گشت صافی دل

Aşk geldi ve gönül yabancılıktan arındı;

Peygamber geldi ve Kâbe putlardan kurtuldu. (1/7)

زنده از عشِق تواند ای دوست و ز جان فارغند محو کرده از دل امیِد حیوة (و) وهِم مرگ

Ey sevgili! Hayat ümidini ve ölüm düşüncesini gönlünden yok edenler, 

Senin aşkınla diridirler ve cana önem vermezler. (6/4)



Hakan Yaman88 .

خستگاِن این نَبَرد از تیرباران فارغند ُکشتگاِن خنجِر عشق از حوادث ایمنند

Aşk hançeriyle ölenler olaylardan emindirler.

Bu savaşın yaralıları ok yağmuruna önem vermezler. (6/13)

اینت بیمار که هرگز بشفایی نرسد تندرستی که ندانست نجات اندر عشق

Kurtuluşu aşkta bilmeyen sağlıklı kişi

 Asla iyileşmeyecek bir hastadır. (8/8)

اندر آن مملکت از غیِر اثر نگذارد عشق سلطاِن َغیورست و چو ُملکی گیرد

Aşk gayretli sultandır ve bir memleketi aldığında 

O memlekette izden başka bir şey bırakmaz. (24/2)

بارگران بر داشتم افتان و خیزان می بَرم من کاِر عشِق دوست را آسان همی پنداشتم

Ben sevgilinin aşk işini kolay sanıyordum. 

Yüklerini yüklendim; düşe kalka götürüyorum. (83/3)

گفتن و دشنام شنیدن ز یار سنِّت عشقست برین در دعا

Duada en iyisini söylemek; 

Ama sevgiliden kötü söz işitmek aşkın geleneğidir. (85/6)

نهد کاِر دو عالم را به یک سو کسی کو پیش گیرد کاِر عشقت

Senin aşk işine öncelik veren kişi 

İki dünyanın işini bir kenara koyar. (108/12)

کزین مردان همچون زن نیاید از آن مرداِن شیر افگن طلب عشق

Aşkı o cesur erkeklerden iste; 

Çünkü bu, kadın gibi erkeklerle olacak iş değildir. (113/5)
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دگر زین بیش چه توان کرد ما را کنون او ما و ما اوییم در عشق

Şimdi aşkta o, biziz; biz, o;

Artık bizim için bundan fazla ne yapılabilir. (124/15)

هرگز نمی توان دل از این کار بر گرفت کاریست عشق َصعب و اگر جان رود در آن

Aşk zor bir iştir. Can ona meylederse, 

Gönül bu işten asla uzak tutulamaz. (249/9)

کسی ندیدست و نداند ازل آن مبدا را مبداء عشق ز جاییست که نیز آنجا را

Aşkın başlangıcı kimsenin görmediği bir yerdir.

Ezel dahi o başlangıcı bilmez. (299/1)

بنگر این قوم کیانند و کرا می خواهند در عزیزاِن رِه عشق بخواری منگر

Aşk yolunun azizlerine küçümseyerek bakma. 

Bu toplulukta kimlerin olduğuna ve kimi istediklerine bak. (500/13)

Ârif (فراع)

Ârif, ahlakî ve manevî arinma sayesinde sezgi gücü ve derin tecrübe 
ile öğrenen, anlayandir. Daha çok tasavvufta kullanilan bir terim olan ârif 
manevi tecrübeyle marifet ve hakikat mertebesine ulaşan sûfidir. (Uludağ, 
1991, s. 361)

Seyf’e göre sevgilinin tatli dudaği ve şeker gibi olan gülüşü karşisin-
da zâhit, memnun kalmaz; fakat ârif memnundur. Çünkü zâhit, dünyayi 
önemsememeyi gerçek dindarlik sayar; ama ârif orada Allah’in tecellisini 
görür. Ârifin değeri cübbe ve sarikla ölçülmez. Akilli kişide ârifin kendin-
den geçme hali görülemez.

که عّزت ز آستین نَبَود یَِد بیضای موسی را بدستار و بدُّراعه نباشد قیمِت عارف

Ârifin değeri sarık ve cübbeyle ölçülmez; 

Çünkü Mûsa’nın beyaz elinin kıymeti yeninden dolayı değildir. (208/6)
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زاهدان را رو تُرش شد عارفان را وقت خوش کز لِب شیرین او وز خنده چون شکرش

Onun tatlı dudağından ve şeker gibi gülüşünden dolayı

Zahitlerin yüzü ekşi, âriflerin zamanı tatlı oldu. (404/8)

عاقل ز زمهریر چه گرما طلب کند از عاقالن چه می طلبی وجِد عارفان

Akıllılardan âriflerin coşkusunu nasıl istersin?

Akıllı soğuktan nasıl sıcak ister? (442/5)

Can (جان)

Sözlükte “rüzgâr, nefis, ruh, bedenin canliliğini sağ layan ana unsur” 
manalarina gelmektedir. Edebiyatta can, genel olarak varliği bilinen fakat 
gözle görülüp elle tutulamayan bir özelliktedir. Şairlerin nazarinda âşiğin 
en değerli varliği can nakdidir. Nakit her an kullanmaya hazir bir değer ve 
sermaye olduğu için sevgisi veya sevgilisi uğruna âşiğin verebileceği, ver-
mekten çekinmeyeceği, bu yolda hesapsizca harcayacaği, kurban ve feda 
edeceği en değerli varliğidir. Gerçek aşk ve âşik candan geçebilmekle öl-
çülür. (Uzun, 1993, s. 138.)

Seyf’e göre can âşiğin aliş veriş için kullandiği nakdidir. Sevgilinin 
aşkinin üzüntüsünü can nakdiyle satin alir, bu aliş verişten zarar etmez ve 
bu anlaşmayi bozmayi da hiçbir zaman düşünmez. Hatta canini sevgili-
ye feda eden kişi bunun bile sevgiliye layik olmadiğini düşünür. Asil can 
sevgilidir. Bu yüzden can değil de sevgili kaybedildiğinde ölmüş olunur. 
Canina yani sevgilisine kavuşamayan artik cansiz bir beden gibidir. Canini 
sevgiliye feda edip sevgiliyle hayat bulan kişi bundan sonra cansizliktan 
hiçbir kaygi duymaz. Canin sevgiliye verilmesi siradan bir şeydir; çünkü 
kişi bedendeki canla değil de sevgiliyle hayat bulur. Canini görmek is-
teyenin kendisine bakmasi gerekir, baktiğinda orada candan daha güzel 
olani yani sevgiliyi görecektir. Sevgiliyi isteyen kişinin canini terk etmesi 
gerekir; çünkü can ve cananin birlikte olmasi mümkün değildir. Sevgilinin 
yüzünün müşterisi olan kişiler, bu aliş verişte canlarini satarlar. Kişinin 
bin cani da olsa sevgilinin ayağinin altina dökmesi gerekir. Sevgili, kişinin 
canini çok kolay alir; fakat yüzünü de tam tersine çok zor gösterir. İnsanin 
vücudundaki caninin olmamasi, danesi olmayan saman çöpü gibi değersiz 
olmasi demektir. Kişiye asil hayat veren sevgili onun yaninda olursa kişi-
nin canla hayat sahibi olmasina gerek kalmayacaktir. Sevgilinin gerçek de-
ğerini bilen kişinin bilinçli oluşunun göstergesi cani terk etmesidir. İnsan 
sevgiliyi hem can hem de dünyayla satin alsa da o buna değer. Canindan 
başka verecek bir varliği olmayan kişi canini hediye olarak sevgiliye tak-



 .91Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

dim eder; ama bu hediyesinin çok basit olduğunu düşündüğü için sevgiliye 
karşi mahcuptur.

زیان نکرد و َمصونست بیع ما ز اِقالت اگر چه اندُِه عشقت بجان خریدم لیکن

Gerçi senin aşkının üzüntüsünü canla satın aldım;

Fakat zararı yok, bizim satışımız anlaşmayı bozmaktan korunmuştur. 
(21/11)

ترِک جان کن که نشاِن دِل آگاه اینست در رِه عشق گر از قیمِت یار آگاهی

Aşk yolunda sevgilinin değerinden haberdar isen, canı terk et; 

Çünkü haberdar gönlün işareti budur. (39/9)

گر بجان و بجهانت بخرند ارزانی ای (که) تو جاِن جهانی و جهاِن جانی

Ey dünyanın canı, canın dünyası! 

Seni can ve dünya ile satın alsalar, değersin. (40/1)

ولیک الیِق آن دوست نیست جان، چه کنم دلم بخواست که جان را فدای دوست کند

Gönlüm canı sevgiliye feda etmek istedi;

Fakat can o sevgiliye layık değildir; ne yapayım! (48/5)

وین نیز اگر بخواهی کردم فدای جانت جانم تویی و بی تو بنده تنیست بی جان

Benim canım sensin ve sensiz kul cansız bir bedendir.

Bunu da istersen senin canın için feda ederim. (68/7)

هر دو نتوانی گرفتن جان و جانان در کنار ترِک جان کن تا بیاید با تو جانان در میان

Sevgilinin seninle gelmesi için meydanda canı terk et.

(Yoksa) her ikisini, can ve cananı yanına alamazsın. (94/2)

که شرمسارم ازین تحفۀ ُمَحقَِّر خویش چو مال نیست مرا جان همی دهم بپذیر
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Malım olmadığı için canımı veriyorum; kabul et;

Çünkü bu küçük hediyemden dolayı utanıyorum. (177/11)

بجان که آنچه ز جان خوشترست آن بینی بخود نظر کن اگر می خوهی که جان بینی

Canı görmek istiyorsan kendine bak.

Canım üzerine yemin ederim ki candan daha güzel olanı görürsün. 
(210/1)

در رِه جانان ز جان دادن پشیمانی مرا گر هزارم جان بَود در پای او ریزم که نیست

Bin canım olsa onun ayağının altına saçarım;

Çünkü sevgilinin yolunda can vermekten dolayı pişman olmam. 
(303/12)

Dergâh (درگاه)

Farsça, kapi, eşik, kapi yeri, siğinilacak yer, makam, tekke gibi mana-
lari vardir. Tarikat mensubu şeyhlerle, dervişlerin ikâmet ettikleri büyük 
tekkelere dergâh denir. (Cebecioğlu, 2009, s. 158.) Dergâhin büyüğüne 
asitane, küçüğüne de zaviye adi verilir. (Pala, 2009 s. 111-112.)

Seyf, kendisine kendisinden uzak olma tavsiyesinde bulunur. Bu şe-
kilde kendisinden uzak olduğunda dergâhin dostlarindan olacağini söyler. 
Seyf’e göre sevgilinin dergâhi o kadar değerlidir ki dergâh bir yana onun 
toprağini bile iki dünya mülküyle değişmeyeceğini ifade eder. Ayrica bu 
dergâhtan yüz çevirenlerin de yok olmasi temennisinde bulunur.

به داغِ غیر تو بادش تَباه پیشانی  کسی که روی ز درگاه تو بگرداند

Yüzünü senin dergâhından çeviren kimsenin alnı

Senden başka ateşle yok olsun. (279/10)

من چنان نادان نیم آَخر تو می دانی مرا  خاِک درگاه تو نفروشم بملِک هر دو َکون

Senin dergâhının toprağını her iki dünyanın mülküne satmam.

Ben öyle bilgisiz değilim; artık sen beni tanıyorsun. (303/8)

دمی کز خویشتن دوری ز نزدیکاِن درگاهی برو ای سیف فرغانی زمانی دور شو از خود
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Seyf-i Fergânî, git; bir süre kendinden uzak dur.

Kendinden uzak olduğun zaman dergâhın yakınlarından olursun. 
(409/10)

Derviş (درویش)

Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah’a veren kişi. Tari-
kat mensublarinin çoğu fakir olduklari için bu isimle anildiklari ileri sürü-
lür. Hakiki derviş kimseden bir şey istemez. Alçakgönüllü, ârif, kanaatkâr 
kimselerdir. Tasavvuftaki manasiyla, bir şeyhin terbiyesi altinda bulunan 
kişi demektir. (Cebecioğlu, 2009, s. 159-160.)

Seyf’e göre dervişler bu aşağilik dünyada yaşarlar; ama bu dünyanin 
değersiz işleriyle uğraşmazlar. Kişi yolunu kaybetmemesi için dervişlerin 
arasina katilmalidir. Ebedî mülkü kazanabilmek için dervişlerin kapisina 
gidilmesi gerekir. Dervişler içinde aşk hakkinda konuşanlar kendinden ha-
berdar olmamalidir; böyle konuşup kendinden haberi olan yalan söylüyor 
demektir. Seyf, dervişi çöp kovasindaki mücevhere benzetir. Dünya bir 
çöp kovasi gibidir, derviş te çöp kovasi gibi olan dünyadaki mücevherdir. 
Ayrica dervişlerin hirkalarinda kefensiz defnedilen, dinimizde en yüksek 
mertebelerden olan şehitlik mertebesine ulaşan nice şehitlerin olduğunu 
söyler. 

خفت بر خاک وز خاکش َگرد بر دامان نداشت ای بسا درویِش زنده دل که در دنیای دون

Birçok mutlu derviş vardır ki aşağılık dünyada

Toprağın üzerinde uyudu; ama topraktan onun eteğine toz bulaşmadı. 
(46/3)

اینچنین ملک به دست از دِر درویشان کن سیف فرغانی اگر ملِک ابد میخواهی

Seyf-i Fergânî ebedî mülk istiyorsan

Böyle bir mülkü dervişlerin kapısından elde et. (79/13)

راست همچون گوهری در خاکدانی یافتم اندرین دنیای دون درویِش صاحب ذوق را

Bu aşağılık dünyada zevk sahibi dervişi,

Çöp kovasındaki bir mücevher gibi sağlam buldum. (119/10)

در آ در َخیِل درویشان و می رو بره تنها رود ره گم کند مرد
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Kişi yola yalnız çıkarsa yolu kaybeder;

Dervişler kabilesine katıl ve git. (244/10)

کز عشق سخن گوید و ز خود خبری دارد در مذهِب درویشان ِکذبست حدیِث آن

Dervişlerin mezhebinde aşk hakkında konuşan;

Fakat kendinden haberi olanın sözü yalandır. (384/8)

چه شهیداِن بی کفن داری زنده در خرقه های درویشان

Dervişlerin hırkalarında canlı

Nice kefensiz şehitlerin vardır. (468/8)

Eşik (آستان)

Atabe, asitâne ve dergâh. Eşik, zahirden batina, mecazdan hakikate 
geçilmesini sağlayan veya mürşide, o vasitayla Hakk’a ermeyi temin eden 
önemli bir yerdir. Tasavvufta ve genelde doğulu kavimlerde eşiğin bir kut-
siyeti vardir. Eşiğe baş koymak bir bağlilik ifadesidir. Eşiğe basilmaz, eşik 
öpülür. (Uludağ, 2002, s. 128.)

Seyf’e göre sevgilinin eşiği asla terk edilmemesi gereken bir yerdir. 
Kişi, başini eşiğe koyar, gerekirse başini verir; ama sevgilinin eşiğinden 
ayrilmaz. Sevgilinin eşiği dünyada değildir; onu bu dünyada aramamamiz 
gerekir. Sevgilinin eşiğinde olmak en değerli yerde olmaktir. Burada öl-
mek en yüksek mertebedir. Sevgilinin eşiğinden ayrilan insan, değersiz 
olur ve köpek gibi ona vurup itip kalkarlar. Son olarak Seyf, kendisini eşi-
ğe benzetir. Eşik sevgilinin kapisinin önünde sabittir; oradan hiç ayrilmaz. 
O da eşik gibi sevgilinin kapisinin önünden hiç ayrilmaz. 

نهاده ام سِر خدمت بر آستان چه کنم گرم ز صحبِت جانان بآستین رانند

Eğer beni sevgilinin sohbetinden kovarlarsa

Hizmet başımı eşiğe koymuşum; ne yapayım! (48/2)

باالی عرش دان دِر ایواِن عشِق یار در زیِر باِم چرخ مجوی آستاِن دوست

Sevgilinin eşiğini felek çatısının altında arama.

Sevgilinin aşkının eyvanının kapısını arşın üzerinde bil. (101/8)
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چو آستانه بجز وی مقیم دِر کس نیست اگر ز پرده برونست سیف فرغانی

Eğer Seyf-i Fergânî perdenin dışındaysa

Eşik gibi ondan başka kimsenin kapısında ikamet etmez. (191/11)

هر که جزین آستان پناه ندارد بر دِر مردم رود چو سگ بزنندش

Bu eşikten başka sığınağı olmayan kişi,

İnsanların kapısına gider; köpek gibi ona vururlar. (419/8)

بزیِر پای تو مردن مراست پایۀ اعلَی بر آستان تو بودن مراست مجلِس عاِلی

Senin eşiğinde olmak benim için en yüce meclistir.

Senin ayağının altında ölmek benim için en yüksek mertebedir. (439/3)

Fena (فنا، نیستی)

Yok olma, yokluk, geçip gitme anlamlarina gelen fenanin tasavvufa 
göre anlatimi fenâ fillah’tir. Fenâ fillah, Allah’in varliği içinde yok olmak-
tir. Tasavvufun temel düşüncelerinden biridir. Sûfî, bütün varliğini yok 
ederek her şeyi unutup, her türlü dünya alakasindan geçerek Allah ile bir 
olmayi amaçlar. (Pala, 2009, s. 150-151; Şerîfî,1390, s. 1101-1102; Yil-
maz, 2014, s. 215)

Seyf, baki olmak isteyen insanin yok olmasi gerektiğini, insanin yok 
olmadiği sürece ebediliğe ulaşamayacağini, iki dünyadan da elini çekip 
kendini ilahi aşkta yok eden kişinin varlikla bir işinin olmadiğini söyler. 
Ayrica ilahî aşkta kendini yok eden bu kişiler için bedenin ölümünün yok-
luk olmadiğini ifade eder.

مرد باقی نشود تا بفنایی نرسد هر که در عشق نمیرد ببقایی نرسد

Aşk (yolunda) ölmeyen ebediliğe ulaşamaz.

İnsan yokluğa ulaşmadıkça baki olamaz. (8/1)

مرگِ صورت نیست نزد ما نشاِن نیستی نیستی نزدیِک درویشان ز خود وارستنست

Yokluk dervişler için kendinden kurtulmaktır. 

Bizim için bedenin ölümünde yokluk izi yoktur. (162/2)

Kişi yola yalnız çıkarsa yolu kaybeder;

Dervişler kabilesine katıl ve git. (244/10)

کز عشق سخن گوید و ز خود خبری دارد در مذهِب درویشان ِکذبست حدیِث آن

Dervişlerin mezhebinde aşk hakkında konuşan;

Fakat kendinden haberi olanın sözü yalandır. (384/8)

چه شهیداِن بی کفن داری زنده در خرقه های درویشان

Dervişlerin hırkalarında canlı

Nice kefensiz şehitlerin vardır. (468/8)

Eşik (آستان)

Atabe, asitâne ve dergâh. Eşik, zahirden batina, mecazdan hakikate 
geçilmesini sağlayan veya mürşide, o vasitayla Hakk’a ermeyi temin eden 
önemli bir yerdir. Tasavvufta ve genelde doğulu kavimlerde eşiğin bir kut-
siyeti vardir. Eşiğe baş koymak bir bağlilik ifadesidir. Eşiğe basilmaz, eşik 
öpülür. (Uludağ, 2002, s. 128.)

Seyf’e göre sevgilinin eşiği asla terk edilmemesi gereken bir yerdir. 
Kişi, başini eşiğe koyar, gerekirse başini verir; ama sevgilinin eşiğinden 
ayrilmaz. Sevgilinin eşiği dünyada değildir; onu bu dünyada aramamamiz 
gerekir. Sevgilinin eşiğinde olmak en değerli yerde olmaktir. Burada öl-
mek en yüksek mertebedir. Sevgilinin eşiğinden ayrilan insan, değersiz 
olur ve köpek gibi ona vurup itip kalkarlar. Son olarak Seyf, kendisini eşi-
ğe benzetir. Eşik sevgilinin kapisinin önünde sabittir; oradan hiç ayrilmaz. 
O da eşik gibi sevgilinin kapisinin önünden hiç ayrilmaz. 

نهاده ام سِر خدمت بر آستان چه کنم گرم ز صحبِت جانان بآستین رانند

Eğer beni sevgilinin sohbetinden kovarlarsa

Hizmet başımı eşiğe koymuşum; ne yapayım! (48/2)

باالی عرش دان دِر ایواِن عشِق یار در زیِر باِم چرخ مجوی آستاِن دوست

Sevgilinin eşiğini felek çatısının altında arama.

Sevgilinin aşkının eyvanının kapısını arşın üzerinde bil. (101/8)
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حشِو هستی را چه کار اندر میاِن نیستی جاِن عاشق فارغست از گفت و گوی هر دو َکون

Âşığın canı her iki âlemin söylentilerinden kurtulmuştur. 

Yokluğun ortasında varlık sözünün ne işi olur! (162/8)

Gönül, Kalp (دل)

Gönül, âşiğin aşkiyla ilgili her türlü gelişmenin algilandiği yerdir. Gö-
nül bir hitap yeridir. Âşik gönlüyle konuşur, dertleşir. Gönül bir kuştur. 
Gam ve kederle beslenir. Sevgilinin hayali ile mutlu olur, naziyla kendin-
den geçer. (Pala, 2009, s. 168) Sirlar hazinesi, Allah’in nazar ettiği yer, 
ilahî kemalin ve cemalin en güzel tecelli ettiği mahaldir. (Uludağ, 2002, 
s. 107)

Seyf’e göre Allah’i arzulamayan gönül, ruhsuz bir beden gibidir. Nasil 
ki ruhu olmayan beden cesetten ibaret olup hiçbir şey ifade etmiyorsa gön-
lü, Allah arzusuyla dolu olmayan kişi de ruhsuz beden gibi hiçbir şey ifade 
etmez. Sevgiliden dolayi her zaman sikinti içinde olan âşiğin gönlünü de-
nize; sikintiyi da dalgaya benzeten Seyf’e göre bu öyle bir sikinti dalgasidir 
ki deniz gibi bir gönül olmali ki o sikinti dalgasina katlanabilsin. Gönlün 
isteğinin olmasi için öncelikle gönlün yerinde olmasi gerekir. Fakat âşik 
gönlünü sevgiliye kaptirmiştir. Yani gönül âşiktan çikmiştir artik. Sevgili 
gidince gönül sevgiliyle beraber gider. Âşiğin gönlü yerinde olmadiği için 
gönlün isteğini de söyleyemez. Âşik, hem gönlü hem de sevgiliyi kaybet-
miştir. Tek bir sevgiliye bağlanan âşik, artik başkalarinin sevgisinden de 
bağini kesmiştir. Seyf “Ben yere göğe sığmadım, ancak mü’min kulumun 
kalbine sığdım.” kudsi hadisine telmîhte bulunarak Allah Teâlâ’nin ayna-
si olan gönlü başkasinin sevgisinin tatmin edemeyeceğine vurgu yapar. 
Kendine seslenerek; gönlü tamamen sevgiliye teslim etmesi gerektiğini; 
yoksa sevgilinin yaninda hiçbir değerinin olmayacağini söyler. Kendisini 
sevgiliye kaptiran gönül, cani yalniz birakmiştir. Ya cani sevgiliye sunacak 
ya da can, gönülle yollarini ayiracak. Fakat Seyf, cana biraz sabretmesini 
ve gönlün durumunun ne olacağini izlemesini tavsiye eder.

که بی هوای تو دل تن بَود ز جان خالی مباد دل ز هوای تو یک زمان خالی

Gönül senin arzundan bir an bile boş olmasın.

Çünkü senin arzun olmayınca gönül ruhsuz bir beden (gibi)dir. (1/1)

کزین سان موجِ انده را دلی باید چو دریایی بهر بادی مکن پُرچین چو روی آب پیشانی

Her rüzgârda alnını suyun yüzü gibi kırış kırış yapma;
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Çünkü böyle bir sıkıntı dalgası için deniz gibi gönül gerekir. (13/3)

کنون که دلبر و دل رفت این زمان چه کنم چو دل نباشد و دلبر بَود بدست خوشست

Gönül olmasın; sevgili elde olduğunda güzeldir.

Şimdi sevgili de gönlün de gitti ne yapayım bu zamanı. (48/3)

مهر از ما بر گرفتی دل ز ما بر داشتی ما ز ِمهِر دیگران پیوند ببریدیم و تو

Biz başkalarının sevgisinden bağı kestik.

Sen bizden sevgimizi ve gönlümüzü alıp götürdün. (80/2)

که بر کجا نهد آن دل که از تو بر گیرد کسی که دل ز تو بر گیرد اندر آن عجبم

Gönlünü senden alan kişiye şaşırırım.

Çünkü senden aldığı o gönlü nereye koyar. (180/2)

دِر دل بر کسی دگر مگشای دوست جز دل نمی پذیرد جای

Sevgili gönülden başka bir yer kabul etmiyor.

Gönlün kapısını başka kimseye açma. (566/1)

گر دل و جان ترا نزد تو مقداری هست سیف فرغانی نَبَود بَِر یارت قدری

Seyf-i Fergânî, gönlün ve canın birazcık yanında olursa

Sevgilinin yanında bir değerin olmaz. (117/11)

صبر کن تا بنگری کاحوال او چون می شود دل درین ره زد قدم جان ماند تنها گفتمش

Gönül bu yolda yürüdü; can yalnız kaldı.

Ona, onun durumunun nasıl olduğunu görmen için sabret, dedim. 
(432/9)

İki dünya, İki âlem (دو عالم ، دو جهان، دو کون)

Âlem, maddî ve mânevî, görülen ve görülemeyen, dünyada ve âhirette 
Allah Teâlâ’nin yarattiği her şeydir. Görülen, hissedilen, insan bilgisinin 
ulaşabildiği maddî varliklara “mülk ve şehâdet âlemi”, madde ötesi var-

حشِو هستی را چه کار اندر میاِن نیستی جاِن عاشق فارغست از گفت و گوی هر دو َکون

Âşığın canı her iki âlemin söylentilerinden kurtulmuştur. 

Yokluğun ortasında varlık sözünün ne işi olur! (162/8)

Gönül, Kalp (دل)

Gönül, âşiğin aşkiyla ilgili her türlü gelişmenin algilandiği yerdir. Gö-
nül bir hitap yeridir. Âşik gönlüyle konuşur, dertleşir. Gönül bir kuştur. 
Gam ve kederle beslenir. Sevgilinin hayali ile mutlu olur, naziyla kendin-
den geçer. (Pala, 2009, s. 168) Sirlar hazinesi, Allah’in nazar ettiği yer, 
ilahî kemalin ve cemalin en güzel tecelli ettiği mahaldir. (Uludağ, 2002, 
s. 107)

Seyf’e göre Allah’i arzulamayan gönül, ruhsuz bir beden gibidir. Nasil 
ki ruhu olmayan beden cesetten ibaret olup hiçbir şey ifade etmiyorsa gön-
lü, Allah arzusuyla dolu olmayan kişi de ruhsuz beden gibi hiçbir şey ifade 
etmez. Sevgiliden dolayi her zaman sikinti içinde olan âşiğin gönlünü de-
nize; sikintiyi da dalgaya benzeten Seyf’e göre bu öyle bir sikinti dalgasidir 
ki deniz gibi bir gönül olmali ki o sikinti dalgasina katlanabilsin. Gönlün 
isteğinin olmasi için öncelikle gönlün yerinde olmasi gerekir. Fakat âşik 
gönlünü sevgiliye kaptirmiştir. Yani gönül âşiktan çikmiştir artik. Sevgili 
gidince gönül sevgiliyle beraber gider. Âşiğin gönlü yerinde olmadiği için 
gönlün isteğini de söyleyemez. Âşik, hem gönlü hem de sevgiliyi kaybet-
miştir. Tek bir sevgiliye bağlanan âşik, artik başkalarinin sevgisinden de 
bağini kesmiştir. Seyf “Ben yere göğe sığmadım, ancak mü’min kulumun 
kalbine sığdım.” kudsi hadisine telmîhte bulunarak Allah Teâlâ’nin ayna-
si olan gönlü başkasinin sevgisinin tatmin edemeyeceğine vurgu yapar. 
Kendine seslenerek; gönlü tamamen sevgiliye teslim etmesi gerektiğini; 
yoksa sevgilinin yaninda hiçbir değerinin olmayacağini söyler. Kendisini 
sevgiliye kaptiran gönül, cani yalniz birakmiştir. Ya cani sevgiliye sunacak 
ya da can, gönülle yollarini ayiracak. Fakat Seyf, cana biraz sabretmesini 
ve gönlün durumunun ne olacağini izlemesini tavsiye eder.

که بی هوای تو دل تن بَود ز جان خالی مباد دل ز هوای تو یک زمان خالی

Gönül senin arzundan bir an bile boş olmasın.

Çünkü senin arzun olmayınca gönül ruhsuz bir beden (gibi)dir. (1/1)

کزین سان موجِ انده را دلی باید چو دریایی بهر بادی مکن پُرچین چو روی آب پیشانی

Her rüzgârda alnını suyun yüzü gibi kırış kırış yapma;
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liklara da “gayb ve melekût âlemi” denilir. Gayb ve melekût âleminin tek 
sahibi Allah’tir. Mülk ve şehâdet âlemi olan dünyanin ise gerçek sahibi 
Allah olmakla beraber görünürde ve mecazen başka sahipleri de olabilir. 
(Karaman vd., 2006, s.60.)

Seyf, kendisine iki dünyanin nimetleri de verilse insanin alicisinin 
sevgili olduğunu düşünür. İki dünyayi da veren kişinin henüz sevgilinin 
değerinin yarisini bile karşilayamadiğini söyler. İki dünyanin, sevgilinin 
bir bakişindan bile daha değersiz olduğunu, sevgilinin aşkini elde eden 
kişinin, iki dünyayi da elden çikarmasi gerektiğini ifade eder. İki dünyada 
da yeri olanin sevgiliyi bulamayacağini, sevgilinin aşkinin yolunda giden 
için iki dünyanin da bir hiç hükmünde olduğunu belirtir.

خویشتن را چو خریدارت اوست دل یکی کن بدو عالم مفروش

Gönlü birlik yap; kendini iki dünyaya satma. 

Çünkü senin alıcın odur. (141/5)

و ز دست برو گو دو جهان چون تو بدستی از جای برو گو دل و جان چون تو بجایی

Sen yerinde olunca gönül ve canın yerinden gitmesini söyle. 

Sen elde olunca iki dünyanın elden gitmesini söyle. (349/3)

خراجِ هر دو جهان نیمۀ بهای ترا چه خواهی ازمن درویش چون ادا نکند

Mademki her iki dünyanın haracı senin değerinin yarısını ödemiyor; 

Ben fakirden ne istiyorsun? (395/6)

راضی نیم که ملِک دو عالم مرا رسد آن کس منم که در عوِض یک نظر ز تو

Senden bir bakış karşılığında iki dünya mülkünün 

Kendisine ulaşmasına razı olmayan kişi benim. (412/9)

تا ترا در دو کون باشد جای دوست را هیچ جا نخواهی یافت

Senin iki dünyada da yerin olduğu sürece 

Sevgiliyi hiçbir yerde bulamayacaksın. (566/2)
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هر دو عالم چون دو فرسنگ آمده در رِه عشقت که منزِل جز تو نیست

Senden başka menzili olmayana 

Senin aşkının yolunda her iki âlem iki fersahlık1 yoldur. (574/7)

Kul (بنده)

Köle anlamina gelir. İnsan kullukta ilerledikçe özgürlükte de ilerler. 
Çünkü insan ya nefsinin isteklerine ya da Allah’in isteklerine kulluk yapar. 
Allah’a itaati tam yapana bütün mahlûkat itaat eder. (Cebecioğlu, 2009, s. 
382.) Kulluğun aslinda Yaradan’a yapilmasi gerektiği Kur’ân’da açikça 
ifade edilmiştir: “Cinleri ve insanlari ancak bana kulluk etsinler diye yarat-
tim.” (Zâriyât: 51/56)

Seyf’e göre kulun sevgilinin istediği şekilde onun hizmetinde bulun-
masi gerekir. Kul sevgilinin hizmetinde bulunmuyorsa bunda bizim bilme-
diğimiz ve anlayamadiğimiz bir hikmet vardir. Belki bir hikmeti şu olsa 
gerek: Sevgilinin hizmetinde bulunmayan kişi ondan uzakta olduğu için 
tahammülünde aciz kalacaği bela ve çaresiz kalacaği tehlikeden uzak dur-
muş olur. Sevgilinin kulu nasil çağirdiği önemli değildir. İster hizmetçi is-
ter köle olarak ona seslenebilir. Seyf, sevgiliye kavuşmaya bu kadar istekli 
bir kul ve onun karşisinda da bütün dualara cevap veren bir sevgili olmasi-
na rağmen kulun niçin kavuşamadiğina bir anlam veremez. Ayrica burada 
“dualara cavap veren” ibaresinde Mü’min suresi 60. ayete2 telmîh vardir. 

او در طلب ُمِجدّ و تویی در دعا ُمجیب این بنده از وصال تو محروم بهِر چیست

Bu kul sana kavuşmaktan niçin mahrumdur.

O istemede gayretli; sen duada kabul edensin. (74/10)

این بنده غالم و چاکر تست گر چاکر اگر غالم خواهی

İster hizmetçi ister köle olarak çağırırsın;

Bu kul senin hizmetçin ve kölendir. (224/4)

بنده از خدمت تو گر دورست
از بال ایمن ازخطر دورست

اندرین حال حکمتی عجبست
هر که نزدیک نیست با سلطان

Kul senin hizmetinden uzak olursa

1  Yaklaşik 5 kilometrelik bir uzaklik ölçüsü.
2  Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duaniza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine 
yediremeyenler aşağilanmiş bir hâlde cehenneme gireceklerdir.”

liklara da “gayb ve melekût âlemi” denilir. Gayb ve melekût âleminin tek 
sahibi Allah’tir. Mülk ve şehâdet âlemi olan dünyanin ise gerçek sahibi 
Allah olmakla beraber görünürde ve mecazen başka sahipleri de olabilir. 
(Karaman vd., 2006, s.60.)

Seyf, kendisine iki dünyanin nimetleri de verilse insanin alicisinin 
sevgili olduğunu düşünür. İki dünyayi da veren kişinin henüz sevgilinin 
değerinin yarisini bile karşilayamadiğini söyler. İki dünyanin, sevgilinin 
bir bakişindan bile daha değersiz olduğunu, sevgilinin aşkini elde eden 
kişinin, iki dünyayi da elden çikarmasi gerektiğini ifade eder. İki dünyada 
da yeri olanin sevgiliyi bulamayacağini, sevgilinin aşkinin yolunda giden 
için iki dünyanin da bir hiç hükmünde olduğunu belirtir.

خویشتن را چو خریدارت اوست دل یکی کن بدو عالم مفروش

Gönlü birlik yap; kendini iki dünyaya satma. 

Çünkü senin alıcın odur. (141/5)

و ز دست برو گو دو جهان چون تو بدستی از جای برو گو دل و جان چون تو بجایی

Sen yerinde olunca gönül ve canın yerinden gitmesini söyle. 

Sen elde olunca iki dünyanın elden gitmesini söyle. (349/3)

خراجِ هر دو جهان نیمۀ بهای ترا چه خواهی ازمن درویش چون ادا نکند

Mademki her iki dünyanın haracı senin değerinin yarısını ödemiyor; 

Ben fakirden ne istiyorsun? (395/6)

راضی نیم که ملِک دو عالم مرا رسد آن کس منم که در عوِض یک نظر ز تو

Senden bir bakış karşılığında iki dünya mülkünün 

Kendisine ulaşmasına razı olmayan kişi benim. (412/9)

تا ترا در دو کون باشد جای دوست را هیچ جا نخواهی یافت

Senin iki dünyada da yerin olduğu sürece 

Sevgiliyi hiçbir yerde bulamayacaksın. (566/2)
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Bu durumda bir hikmet gizlidir.

Sultana yakın olmayan kişi

Beladan güvende olur, tehlikeden uzak. (544/9-10)

Lâ-illâ (ال اال)

Bir nefiy ve isbat sözü olan “Lâ” ve “illâ” kelimeleri “yoktur ancak 
vardir” manasina gelir. Bu edatlarin tasavvufî edebiyatta önemli yerleri 
vardir. (Seccâdî, 1350 hş., s. 401; Tatci, 2006, s. 59.) “Lâ” yani nefiy, 
tasavvufun vahdet-i vücud (varlik birliği) inancina göre varliğin ancak Al-
lah varliği olduğunu bilmek bu bilgiyi görüş, görüşü de oluş haline getir-
mektir. Varliklarin var oluşlari Allah’in varliğiyladir. Allah’in varliğindan 
başka bütün varliklar izafîdir. (Gölpinarli, 2004, s 201)

Seyf, olumsuzluk edati olan  “ال” (Lâ) yi bir beyitte yalniz kullanirken 
bir başka beyitte ise “den başka, ancak” anlamlarinda olan “اال” (illâ) ile 
birlikte kullanir. 

لقمه یی ساز از آن بهر دهاِن ال را هر چه در قبضۀ االست ز اعیاِن وجود

Her şey “illâ” nın mülkündedir. “Lâ”nın ağzı için 

Vücudun ileri gelenlerinden bir lokma yap. (299/9)

گر ال مدد کند ز مکان نیز بگذریم  از ال مکان گذشتن اگرچه نه کاِر ماست

Mekânsızlıktan geçmek her ne kadar bizim işimiz olmasa da

“Lâ” yardım ederse mekândan da geçeriz. (563/5)

Maşuk/Sevgili (یار، شاهد، معشوق)

Sevgili, sevilen kişidir. Sevgilinin özellikleri arasinda aci ve istirap 
verici olmasi önde gelir. Sözünde durmaz. Âşiğin ağlayip inlemesi aci-
dan, üzüntüden ölecek duruma gelmesi onu etkilemez. Bütün bu olumsuz 
özelliklerine rağmen âşiğa düşen görev sevgiliden şikâyetçi olmamak ve 
onun eziyetlerine sabirla tahammül etmektir. Âşik için sevgilinin kendisi-
ne eziyet etmekten vazgeçmesi dahi sevgilinin ilgisinin bittiğinin işareti-
dir. Sevgilinin olmadiği yer cennet bile olsa değeri yoktur. İki cihan ona 
feda edilebilir. Sevgilinin platonik bir aşk ile seviliyor oluşu şiirde onu 
tasavvuf çerçevesinde görmeye yol açmiştir. Tasavvufta sevgili Allah’tir. 
Aşk ise ilâhî aşktir.

Seyf, sevgiliyi genelde dünyevi sevgili olarak değil de Allah Teâlâ’dan 
bahsederken kullanmiştir. Allah Teâlâ ise gözden gizlidir. Yani dünya gö-
züyle O’nu görmeye yetkimiz yoktur. Fakat O’nun isimlerinin tecellisi 
dünya üzerinde müşahede edilebilir. Seyf’e göre asil mana peşinde olanlar 
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için kâinatta Allah’i bulmak, beden için can gibidir. Nasil ki can olmayan 
beden hiçbir şey ifade etmiyorsa dünya hayatinda yaratanin izlerini bula-
mayan kişi de cansiz bir beden gibidir. Bir cihan, sevgilinin sahip olduğu 
güzellikleri anlatmaya ve onu övmeye çalişmiştir. İçlerinden hiçbirisi de 
bundan şikâyetçi olmamiştir. Bazi insanlar dünyaya dalip dünya işleriyle 
uğraşir; bazi insanlar da ahiretle uğraşir. Sevgiliye ulaşma amacinda ol-
mayanlar anlamsiz işlerle uğraşiyor demektir. Sevgili davetsiz ve aniden 
gelir; kovulsa da gitmez. Bir bakişi, kokusu vb. gibi şeyleriyle âşiğin gön-
lüne birden oturur. Artik âşiğin gönlü elinden gitmiştir. Buna bağli olarak 
sikintili dönem başlamiştir. Çünkü davetsiz olarak gelen kişi tam olarak da 
gelmemektedir. Kavuşmayi bekleyen âşik da sikinti çekmektedir. Sevgili 
iki dünyanin dişindadir. İnsanlar için dünya ve ahiret vardir; fakat âşiklar 
için sadece sevgili vardir. Sevgiliye kavuşmanin yolu ise hem bu dünya 
ve lezzetlerinden hem de diğer dünya ve lezzetlerinden vazgeçmektir. O 
zaman bunlardan kat kat daha üstün lezzete haiz olan gerçek sevgili olan 
Allah’a kavuşma hâsil olur. Âşik, sevgiliye öyle bağlanmiştir ki hiçbir za-
man sevgiliden ayrilmak istemez. Fakat vefasiz olan sevgili, her an âşiktan 
ayrilabilir. Sevgiliyi bulan âşik, kendisini unutur. Onu bulan onda yok olur 
ve kendisinden bir iz kalmaz. Onu taniyinca konuşmaya da gerek kalmaz. 
Sevgiliden başka her şey terk edilmelidir. Sevgiliden başka yönelinen her 
şey küfürdür. Dünyada her şeyi sevgili için yaptiğimizda ve her şeyi, her 
şeyin sahibi olandan istediğimizde, O’nun bizi başkalarina muhtaç etme-
yeceği temenni edilir. Sevgili güzellik unsurudur. Sevgili o kadar güzeldir 
ki güneş ve ay olmasa da onun güzel yüzü gündüz güneş gibi; gece de ay 
gibi dünyayi aydinlatir. Yani sevgiliyi gören kişi güneş ve ayi gökyüzünde 
görmese de endişelenmez. 

نا خوانده آید و چو برانم نمی رود از سیف رفت صبر و دل و هر دم اندهی

Seyf’ten sabır ve gönül gitti; her an bir sıkıntı 

Gelir davetsiz, kovulsa da gitmez. (66/11)

بی نشانم بعد ازین کز وی نشانی یافتم بی زبانم بعد ازین چون دوست را بشناختم

Bundan sonra dilsizim artık; çünkü sevgiliyi tanıdım.

Bundan sonra izsiz olurum; çünkü Ondan bir iz buldum. (119/3)

خانۀ دوست برون از دو جهان در دارد ای دِر دوست طلب کرده ز هر دیواری

Ey her duvardan sevgilinin kapısını isteyen!

Bu durumda bir hikmet gizlidir.

Sultana yakın olmayan kişi

Beladan güvende olur, tehlikeden uzak. (544/9-10)

Lâ-illâ (ال اال)

Bir nefiy ve isbat sözü olan “Lâ” ve “illâ” kelimeleri “yoktur ancak 
vardir” manasina gelir. Bu edatlarin tasavvufî edebiyatta önemli yerleri 
vardir. (Seccâdî, 1350 hş., s. 401; Tatci, 2006, s. 59.) “Lâ” yani nefiy, 
tasavvufun vahdet-i vücud (varlik birliği) inancina göre varliğin ancak Al-
lah varliği olduğunu bilmek bu bilgiyi görüş, görüşü de oluş haline getir-
mektir. Varliklarin var oluşlari Allah’in varliğiyladir. Allah’in varliğindan 
başka bütün varliklar izafîdir. (Gölpinarli, 2004, s 201)

Seyf, olumsuzluk edati olan  “ال” (Lâ) yi bir beyitte yalniz kullanirken 
bir başka beyitte ise “den başka, ancak” anlamlarinda olan “اال” (illâ) ile 
birlikte kullanir. 

لقمه یی ساز از آن بهر دهاِن ال را هر چه در قبضۀ االست ز اعیاِن وجود

Her şey “illâ” nın mülkündedir. “Lâ”nın ağzı için 

Vücudun ileri gelenlerinden bir lokma yap. (299/9)

گر ال مدد کند ز مکان نیز بگذریم  از ال مکان گذشتن اگرچه نه کاِر ماست

Mekânsızlıktan geçmek her ne kadar bizim işimiz olmasa da

“Lâ” yardım ederse mekândan da geçeriz. (563/5)

Maşuk/Sevgili (یار، شاهد، معشوق)

Sevgili, sevilen kişidir. Sevgilinin özellikleri arasinda aci ve istirap 
verici olmasi önde gelir. Sözünde durmaz. Âşiğin ağlayip inlemesi aci-
dan, üzüntüden ölecek duruma gelmesi onu etkilemez. Bütün bu olumsuz 
özelliklerine rağmen âşiğa düşen görev sevgiliden şikâyetçi olmamak ve 
onun eziyetlerine sabirla tahammül etmektir. Âşik için sevgilinin kendisi-
ne eziyet etmekten vazgeçmesi dahi sevgilinin ilgisinin bittiğinin işareti-
dir. Sevgilinin olmadiği yer cennet bile olsa değeri yoktur. İki cihan ona 
feda edilebilir. Sevgilinin platonik bir aşk ile seviliyor oluşu şiirde onu 
tasavvuf çerçevesinde görmeye yol açmiştir. Tasavvufta sevgili Allah’tir. 
Aşk ise ilâhî aşktir.

Seyf, sevgiliyi genelde dünyevi sevgili olarak değil de Allah Teâlâ’dan 
bahsederken kullanmiştir. Allah Teâlâ ise gözden gizlidir. Yani dünya gö-
züyle O’nu görmeye yetkimiz yoktur. Fakat O’nun isimlerinin tecellisi 
dünya üzerinde müşahede edilebilir. Seyf’e göre asil mana peşinde olanlar 
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Sevgilinin evinin kapısı iki dünyanın dışındadır. (182/5)

کو جز تو کسی دگر ندارد مگذار بدیگران کسی را

Senden başka kimsesi olmayan 

Kişiyi başkalarına bırakma. (226/8)

به اثر ظاهر و پیدا ز نظر پوشیده دوست در باطِن معنی طالبان چون جانست

Sevgili mana peşinde olanların içinde can gibidir.

İzi aşikâr ve bellidir; ama kendi gözden gizlidir. (285/2)

بهِر مه و خور بآسمان نگرانی هر که ترا بر زمین بدید ندارد

Yeryüzünde seni gören kişi

Gökyüzündeki ay ve güneş için endişe etmez. (414/3)

مشغولیی که با تو نباشد بََطالَتست قومی بکاِر دنیی و قومی بآخرت

Bir kavim dünya işlerinde ve bir kavim ahiretle meşguldür.

Seninle olmayan saçmalamaktadır. (431/2)

جمله کفرست ای مسلمان ترک کن اندرین ره هر چه بینی غیِر دوست

Bu yolda sevgiliden başka her ne görürsen

Hepsi küfürdür. Ey Müslüman! Terk et. (478/2)

Münzevi (معتکف)

Sözlükte ayrilmak, bir köşeye çekilmek anlamina gelen inziva, tasav-
vufta günaha girmemek ve daha çok ibadet etmek gayesiyle toplumdan 
ayrilip issiz ve kimsesiz yerlere çekilip tek başina yaşamak demektir. Bu 
şekilde yaşayan kişiye de münzevi denir. (Karagöz, 2010, s. 669.)

Seyf, kendisinin herkesten uzakta bir köşede inzivaya çekildiğini söy-
leyerek; bunun ne zamana kadar süreceğini kendisinden sormaktadir. Yine 
kendisine seslenerek; inziva köşesinden çikarak insanlarin içine girmesini 
istemektedir.

اینچنین ُمعتَِکف ُکنجِ سالمت تا چند سیف فرغانی در کوی مالمت نِه پای
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 Seyf-i Fergânî kınama mahallesine ayak bas.

Ne zamana kadar bu şekilde huzur köşesinde münzevi kalacaksın? 
(220/11)

Mürit (دیرم)

Tarikata giren ve şeyhe bağlanan, efendisi olan şeyhin emrinde olan, 
kendi şahsi iradesini şeyhinin iradesinde yok eden, iradesi olmayan, ira-
desini kullanmayan kişi. Mürit, şeyhinin emir ve iradesini yerine getirir 
ve Allah’in iradesi karşisinda kendi iradesini hiçe sayar. (Uludağ, 2002, 
s. 263.)

Seyf, âşiği müride; sevgiliyi ise şeyhe benzetir. Mürit şeyhin sözün-
den çikmaz. Hatta o kadar ki canini bile istese ona itiraz etmez; canini ona 
teslim eder. Âşiğin; eksik olsa da sevgilinin aşki sayesinde kemale erece-
ğini anlatirken müridin şeyhin dediklerini yaparak kemale ermeye namzet 
olduğu yönünden istifade eder.

کاعتراضی نکند بر سخِن پیر مرید گر بجان حکم کند دوست خالفش نکنم

Dost, cana niyet ederse ona karşı koymam;

Çünkü mürit şeyhin sözüne itiraz etmez. (360/10)

کامل شوم ار چند که ناقص چو مریدم   در عشق که از ُغّصه کند پیر جوان را

Üzüntüden genci yaşlandıran aşkta

Her ne kadar mürit gibi eksik olsam da olgunlaşırım. (456/12)

Rint (رند)

Kayitsiz, laubali, münkir gibi özellikleri olan kişiye rint denir. Rintler 
iç estetiğe önem verirler ve kalplerini her türlü pislikten temizlemeyi hedef 
edinirler. Kalendermeşrep, ehl-i dil şeklinde taninan rindlerin timsali ola-
rak Hâfiz-i Şirâzî zikredilir. (Cebecioğlu, 2009, s. 519-520.)

Seyf’te şarap, aşk şarabidir. Sevgilinin aşk şarabindan bir yudum içen 
zâhidin rint gibi olacağini, sevgilideki o sir dolu aşkin tadina varacağini ve 
zâhit olmayi birakip rint olacağini söyler. Şirin, kendisi için aşk şarabiyla 
sarhoş olanlarin coşkusunu görse kimsenin akilli kalmamasi için akillilara 
rintlerin elinden şarap içmelerini söyleyeceğini belirtir.

زاهِد پرهیزگار رند و قلندر شود از مِی عشقت چو من گر بخوَرد جرعه یی

Senin aşkının şarabından benim gibi bir yudum içse

Sevgilinin evinin kapısı iki dünyanın dışındadır. (182/5)

کو جز تو کسی دگر ندارد مگذار بدیگران کسی را

Senden başka kimsesi olmayan 

Kişiyi başkalarına bırakma. (226/8)

به اثر ظاهر و پیدا ز نظر پوشیده دوست در باطِن معنی طالبان چون جانست

Sevgili mana peşinde olanların içinde can gibidir.

İzi aşikâr ve bellidir; ama kendi gözden gizlidir. (285/2)

بهِر مه و خور بآسمان نگرانی هر که ترا بر زمین بدید ندارد

Yeryüzünde seni gören kişi

Gökyüzündeki ay ve güneş için endişe etmez. (414/3)

مشغولیی که با تو نباشد بََطالَتست قومی بکاِر دنیی و قومی بآخرت

Bir kavim dünya işlerinde ve bir kavim ahiretle meşguldür.

Seninle olmayan saçmalamaktadır. (431/2)

جمله کفرست ای مسلمان ترک کن اندرین ره هر چه بینی غیِر دوست

Bu yolda sevgiliden başka her ne görürsen

Hepsi küfürdür. Ey Müslüman! Terk et. (478/2)

Münzevi (معتکف)

Sözlükte ayrilmak, bir köşeye çekilmek anlamina gelen inziva, tasav-
vufta günaha girmemek ve daha çok ibadet etmek gayesiyle toplumdan 
ayrilip issiz ve kimsesiz yerlere çekilip tek başina yaşamak demektir. Bu 
şekilde yaşayan kişiye de münzevi denir. (Karagöz, 2010, s. 669.)

Seyf, kendisinin herkesten uzakta bir köşede inzivaya çekildiğini söy-
leyerek; bunun ne zamana kadar süreceğini kendisinden sormaktadir. Yine 
kendisine seslenerek; inziva köşesinden çikarak insanlarin içine girmesini 
istemektedir.

اینچنین ُمعتَِکف ُکنجِ سالمت تا چند سیف فرغانی در کوی مالمت نِه پای
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Sakınan zâhit, rint ve kalender olur. (136/13)

 گر تو ای شیرین ببینی شوِر َمی خواراِن
خویش حکِم هشیاران کنی کز دسِت رندان می خورند

Ey Şirin! Sen kendi şarap içenlerinin coşkusunu görsen

Akıllılara rintlerin elinden şarap içmelerini emredersin. (251/8)

Sûfi (صوفی)

Arapça yünlü, yün giyen anlamina gelen sufî, Hakk’a ulaşan, ken-
di nefsinde fani, Allah ile baki, tasavvuf ehli olan kimsedir. (Gölpinarli, 
2004, s. 276; Cebecioğlu, 2009, s.581.)

Seyf, sûfiyi hirkasi içinde oturan bazen de hirs gösteren kişi olarak ele 
alir. Aşk şarabi içen sûfinin, hirkasindan çikacağina inanir. Onlarin, korku 
ve açlik yerine karinca hirsina sahip olduklarini ifade eder.

شراِب عشق تو در صوفیاِن صاحِب حال ز خرقه ها بدر آیند چون کند تأثیر

Senin aşkının şarabı ehl-i hal sûfileri etkileyince 

Hırkalardan dışarı çıkarlar. (199/7)

صوفی که چون مگس همه حلوا طلب کند در وی بجای خوف و طمع ِحرِص مورچه است

Sinek gibi her zaman tatlı isteyen sûfide 

Korku ve açlık yerine karınca hırsı vardır. (442/7)

Sultan (سلطان، پادشاه)

Hükümdar, padişah. Sultan, methiyelerde gerçek kişiliğiyle ele ali-
nir. Fakat gazellerde sultandan bahsedildiği zaman genelde sevgili kaste-
dilmektedir. Sultanin özelliği adalettir. Âşik sevgiliden bunu ister. (Pala, 
2009, s. 368.)

Seyf sevgiliyi sultana; gönlü de onun ülkesine benzetir; ülkenin sev-
giliden başka sultaninin olmadiğini, o ülkenin yani gönlün de sevgilinin 
himayesinde olduğu için mutlu olduğunu söyler. Başka bir beyitte de yine 
sevgiliyi sultana benzetir ve güzellerin tamamimin onun emrinde oldu-
ğunu; yildizlarin onun ordusu; ayin da onun komutani olduğunu belirtir. 
Seyf’e göre sultana yani sevgiliye yakin olanlar sikinti, bela ve tehlikeden 
uzak kalamazlar. Ayrica aşkla işi olmayanin sultan da olsa hiçbir değeri 
yoktur. 
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از بال ایمن از خطر دور است هر کرا قرب نیست با سلطان

Sultanla yakın olmayan kişi

Belada güvende olup tehlikeden uzaktır. (27/10)
خّرم آن دل که در حمایت اوست
 

دوست سلطان و دل والیت اوست
 

Sevgili, sultan; gönül, onun ülkesidir.

O gönül mutludur; çünkü onun himayesindedir. (64/1)
والیت غیر تو سلطان ندارد
 

غم ما خور دمی کآنجا که ماییم
 

Bir an bizim üzüntümüzü çek; çünkü bizim olduğumuz yerde

Ülkenin senden başka sultanı yoktur. (69/5)
تو ورا هیچ مپندار که در کاری هست
 

هر کرا کار نه عشقست اگر سلطانست
 

Aşkla işi olmayan kimse, sultan da olsa

Bir işi vardır diye hiç düşünme. (117/8)
نجوِم جمله سپاهند و هست سلطان ماه
 

تو پادشاهی و خوباِن همه رعیت تو
 

Sen padişahsın ve güzellerin tamamı senin emrindedir.

Yıldızların tamamı ordu; ay komutandır. (193/4)

Zâhit (ذاهد)

Dünyada salihlerin makamlarindan şerefli bir makam olan zühd yo-
lunda giden ve sevdiği şeyden yüzünü daha sevimli bir şeye çevirene zahit 
denir. Yani ahirete yönel-mek için dünyadan yüz çevirene veya Allah’a 
yönelmek için O’ndan başkasindan yüz çevirene zahit denir. (İmam Gaz-
zâlî, 2007, s. 375-376.) Allah’in buyruklarini yerine getirmekle birlikte 
şüpheli şeylerden de kaçinan kişi. Cennete kavuşma emeli olan zâhitlerin 
ellerinden ve dillerinden tespih eksik olmaz. (Pala, 2009, s. 488.) Şairler 
dinin özüne inmeyen, kaba sofu, zahirde dindar geçinip kati ve taş yürekli, 
gafil, cahil ve riyakâr, münafik ve sözde dindarlari zâhit tipi altinda tenkit 
etmişler, buna karşilik rindlik ve âriflik vasfi taşiyan âşik tipini övmüşler-
dir. (Şerîfî, 1390 hş., s. 757; Ceyhan, 2013, 532.)
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Seyf’e göre zâhit cenneti kazanmaya çalişir ve onun için dünyayi terk 
eder. Cennet için bu dünyayi terk eden zâhit, sevgilinin âşiği olamamiş 
demektir. Zâhitler cennet için bu dünyayi terk edip ahirete çaliştiklari için 
onlara cennet mubahtir. Cennete gitmek her iman eden kişinin arzusudur. 
Bunu istemekte bir sakinca yoktur; ancak asil olan cennetten de geçerek 
sevgiliyi yani Allah’i arzulamaktir. Zâhitler cennet arzusunda olduklari 
için sevgiliye ulaşmayi amaçlayan ve onun için âlemi terk eden âşiklardan 
uzak durur. Seyf, insanin mertebesinin arzuladiği şeye göre belirlendiğini 
düşünür. Aslinda zâhitlerin yaptiği cenneti arzulama çok yüksek bir mer-
tebedir; fakat Allah’in cemalini görmeyi arzulamanin yaninda çok düşük 
bir mertebe olarak kalir.

زاهدان از بهِر جنت ترِک دنیی کرده اند عشقان از بهِر جانان ترِک عالم گفته اند

Âşıklar sevgili için dünyayı terk etmişler.

Zâhitler cennet için dünyayı terk etmişler. (97/4)

جنت پرست عاشِق دیدار ما نبود زاهد نخواست دنیی و عقبی امید داشت

Zâhit dünya ve ahiretten ümitli olmak istemedi.

Cenneti arzulayan bizim yüzümüzün aşığı değildi. (273/6)

ولی دوست مر عاشقان را بَود ُمباحست مر زاهدان را بهشت

Zâhitler için cennet mubahtır.

Fakat sevgili âşıklar içindir. (410/10)

مرد نازل مرتبه از هّمِت دون می شود زاهدان از عاشقان دورند از بهِر بهشت

Zâhitler cennet için âşıklardan uzaktırlar.

Kişi aşağılık arzudan dolayı düşük mertebede olur. (432/7)

Zikir (ذکر)

Anmak, hatirlamak, yâd etmek anlamlarina gelen zikir, kendinden 
geçip Hakk’i buluş hali, sevgi alameti ve eseridir. Tarikat ehlinin ve sûfi 
cemaatlerin bir yerde toplanip şeyh ya da halifesinin gözetiminde belli iba-
releri söylemeleridir. (Uludağ, 2009, s. 393.)

Seyf, sevgilinin zikriyle meşgul olmayan dili kesmeyi tercih eder. 
Sevgiliyi zikretmeyecekse ağizda dilin olmamasinin daha iyi olacağini dü-
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şünür. Kendini baliğa; gönlünü de kuşa benzeterek “balik gibi istediğimi 
dilimle söyleyemesem de kuşun ötüşü gibi gönlüm her an sevgilinin zik-
riyle meşguldür” der. İçinde sevgilinin zikrinin olmadiği bütün sözlerin 
sihir olduğunu ifade eder.

ببُّرمش که ازو بِه بَود دهان خالی زبان که نیست بذکر تو در دهان گردان

Senin zikrini ağzında dolaştırmayan dili keserim.

Çünkü ağzın boş olması ondan daha iyidir. (2/3)
چو ماهی ارچه بود کامم از زبان خالی
 

صفیِر مرغِ دلم ذکر تست در همه حال
 

Her ne kadar bir balık gibi isteğimi dilimle söyleyemesem de

Gönül kuşum öterek her an seni zikretmektedir. (1/9)

حدیِث جمله فسونست و شغِل جمله بََطالَت چو نیست ذکر تو عادت چو نیست کاِر تو پیشه

Senin zikrini adet, senin işini alışkanlık edinmediği için 

Bütün sözler efsun, bütün işler saçmalamadır. (21/13)

در زر و سیم سّکۀ شاهان اثر کند
اشعاِر سیف جمله بذکرت مرّصعست

Seyf-i Fergânî’nin şiirlerinin tamamı senin zikrinle altın işlemelidir.

Padişahların sikkesi altın ve gümüş üzerine işlenir. (223/13)

Seyf’e göre zâhit cenneti kazanmaya çalişir ve onun için dünyayi terk 
eder. Cennet için bu dünyayi terk eden zâhit, sevgilinin âşiği olamamiş 
demektir. Zâhitler cennet için bu dünyayi terk edip ahirete çaliştiklari için 
onlara cennet mubahtir. Cennete gitmek her iman eden kişinin arzusudur. 
Bunu istemekte bir sakinca yoktur; ancak asil olan cennetten de geçerek 
sevgiliyi yani Allah’i arzulamaktir. Zâhitler cennet arzusunda olduklari 
için sevgiliye ulaşmayi amaçlayan ve onun için âlemi terk eden âşiklardan 
uzak durur. Seyf, insanin mertebesinin arzuladiği şeye göre belirlendiğini 
düşünür. Aslinda zâhitlerin yaptiği cenneti arzulama çok yüksek bir mer-
tebedir; fakat Allah’in cemalini görmeyi arzulamanin yaninda çok düşük 
bir mertebe olarak kalir.

زاهدان از بهِر جنت ترِک دنیی کرده اند عشقان از بهِر جانان ترِک عالم گفته اند

Âşıklar sevgili için dünyayı terk etmişler.

Zâhitler cennet için dünyayı terk etmişler. (97/4)

جنت پرست عاشِق دیدار ما نبود زاهد نخواست دنیی و عقبی امید داشت

Zâhit dünya ve ahiretten ümitli olmak istemedi.

Cenneti arzulayan bizim yüzümüzün aşığı değildi. (273/6)

ولی دوست مر عاشقان را بَود ُمباحست مر زاهدان را بهشت

Zâhitler için cennet mubahtır.

Fakat sevgili âşıklar içindir. (410/10)

مرد نازل مرتبه از هّمِت دون می شود زاهدان از عاشقان دورند از بهِر بهشت

Zâhitler cennet için âşıklardan uzaktırlar.

Kişi aşağılık arzudan dolayı düşük mertebede olur. (432/7)

Zikir (ذکر)

Anmak, hatirlamak, yâd etmek anlamlarina gelen zikir, kendinden 
geçip Hakk’i buluş hali, sevgi alameti ve eseridir. Tarikat ehlinin ve sûfi 
cemaatlerin bir yerde toplanip şeyh ya da halifesinin gözetiminde belli iba-
releri söylemeleridir. (Uludağ, 2009, s. 393.)

Seyf, sevgilinin zikriyle meşgul olmayan dili kesmeyi tercih eder. 
Sevgiliyi zikretmeyecekse ağizda dilin olmamasinin daha iyi olacağini dü-
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SONUÇ
Seyf-i Fergânî, tasavvufî konulara hâkim sufî bir şairdir. Ayet ve ha-

dislerden yapmiş olduğu iktibaslar, ayet ve hadislerle peygamber kissa-
larina ve onlarin hayat hikâyelerine yapmiş olduğu telmihler vb. işlemiş 
olduğu birçok konu onun bu alandaki vukufiyetinin göstergesidir.

Seyf, gazellerinde insana ait unsurlar, insan tipleri, meslekler ve ün-
vanlar, şahsiyetler, musiki, oyun vb. gibi birçok konuyu işlemiştir. Ancak 
daha çok aşk konusunu işlemiştir; ancak buradaki aşk, mecazî aşk değil 
ilahî aşktir. Kendisini âşik olarak tanitan Seyf’e göre bu dünyanin yaninda 
diğer dünyayi da terk etmek gerekir. Gerçek sevgili Allah’a, ancak ilahî 
aşkla kavuşulabilir.

Seyf’e göre sevgiliye kavuşma yoluna baş koyan âşiğa iki dünya bir 
lokma şeklinde sunulsa da o buna meyletmez. Âşiğin tek arzusu sevgiliye 
kavuşmaktir. Sevgiliye kavuşmada asil engelin kendisi olduğunu anlayan 
âşik, kendisini kendisinden uzak tutmaya çalişir. Çünkü bu haliyle sevgili-
ye kavuşamayacaktir. Her ne kadar görünüşte ayrilik olsa da varlikta birlik 
(vahdet-i vücut) esastir. Senlik benlik vb. ayirimlar bize göredir, Allah’a 
nispetle hepsi birdir. Kendi benliğini bir kenara koyan sevgilide yok olabi-
lir. Âşik kendi varliğini unutup her şeyiyle maşukta yok olduğunda ben ve 
sen diye bir şey kalmaz. Artik tamamen maşuk olmuştur. Yani sevgilinin 
kendisi olmuştur. 

Seyf’e göre Allah Teâlâ gözden gizlidir. Yani dünya gözüyle O’nu 
görmeye yetkimiz yoktur. Fakat O’nun isimlerinin tecellisi dünya üzerinde 
müşahede edilebilir. Seyf’e göre asil mana peşinde olanlar için kâinatta 
Allah’i bulmak, beden için can gibidir. Nasil ki can olmayan beden bir 
şey ifade etmiyorsa dünya hayatinda yaratanin izlerini bulamayan kişi de 
cansiz bir beden gibidir. Sevgiliye ulaşma amacinda olmayanlar anlamsiz 
işlerle uğraşiyor demektir. Sevgiliye kavuşmanin yolu ise hem bu dünya 
hem de diğer dünyadan vazgeçmektir.
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1. GİRİŞ

II. Dünya Savaşi 1939 yilinda başladiğinda dünya henüz I. Dünya Sa-
vaşi’nin etkisini üzerinden atabilmiş değildi. Zira, I. Dünya Savaşi sonun-
da galip devletlerin mağlup devletler üzerinde kurduklari baski çok ağirdi. 
Bunun yani sira 1929 Büyük Buhrani da bu ülkelerin bulunduğu şartlarin 
daha da ağirlaşmasina neden olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti ise, savaştan 
mağlup çikmiş Osmanli Devleti’nin ardindan, Türk Milleti’nin galip dev-
letlere karşi verdiği Milli Mücadele ile, kendisi için bir bakima bitmemiş 
olan savaştan galip çikmayi başarmasiyla bağimsizliğini kazanmiş bir dev-
let olarak ortaya çikmişti.

Birinci Dünya Savaşi gibi II. Dünya Savaşi’nin da başlangiç tarihini 
tam olarak belirlemek olanakli değildir. Zira, I. Dünya Savaşi İngiltere için 
4 Ağustos 1914’de, Fransa ve Almanya için bundan 24 saat öncesinde, 
Almanya ve Rusya için ise İngiltere’nin savaşa başlama tarihinden üç gün 
öncesine kadar uzatilabilir. Osmanli Devleti bakimindan savaş fiili olarak 
29 Ekim 1914’de Rus limanlarinin bombalanmasiyla başlamiştir (Taylor, 
2015: 7 ; Bodur, 2005: 119,121,124). II. Dünya Savaşi’nin başlangiç tarihi 
ise Habeşistan için Ekim 1935, Çinliler için Kasim 1937, Ruslar için 22 
Haziran 1941, Amerikalilar için 7 Aralik 1941 olarak söylenebilir (Taylor, 
2015: 7 ; Bodur, 2005: 314,378,381 ). 

II. Dünya savaşi kimi tarihçilere göre dünyanin en büyük olayidir. Bu 
savaş, yedi kitanin altisinda, okyanuslarin tamaminda yaşanmiş olup elli 
milyon insanin ölümüne ve yüz milyonlarca insanin da bedenen ve zihnen 
yaralanmasina neden olmuştur. Bu savaş uygarlik merkezlerinin çoğunu 
yikima uğratirken Bati, Doğu, Pasifik ana alanlari üzerinde yoğun olarak 
1939-1945 yillari arasinda yaşanmiştir (Keegan, 2016: 7). 

Savaş, temelde Almanya’nin I. Dünya Savaşi’ndan kalan olumsuzluk-
lara karşi bir itirazindan kaynakli olarak gözükse de, Alman-Japon-İtal-
yan yakinlaşmasiyla bu durum farkli bir boyuta taşinmişti. Birinci Dünya 
Savaşi galibi ülkelerin getirdiği yeni düzen, asil olarak Avrupa düzenini 
beğenmeyen Almanya ile Uzak Doğu düzenini beğenmeyen Japonya ara-
sindaki bir ittifak ve işbirliği sağlamişti. Habeş savaşiyla yakinlaşmanin 
başladiği ve İspanyol iç savaşiyla devam eden Almanya-İtalya yakinlaş-
masi İtalya’nin da bu pakta girmesini sağlamişti. Birinci Dünya Savaşi’nin 
sonunda bütün düzenlemelerin asil olarak İngiltere, Fransa ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin isteklerine göre oluşmuş olmasi böyle bir sürecin 
yaşanmasinin gerekçeleri arasinda görülmüştür. Birinci Dünya Savaşi’nin, 
Paris Bariş Düzenlemeleri çerçevesinde imzalatilan anlaşmalari önemli so-
nuçlari bakimindan etkili olmuştur. Alman’ya ile Versailles, Avusturya ile 
St. Germain, Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan ile Trianon ve Osmanli 
Devleti ile Sevr imzalanmiş, bu antlaşmalarda mağlup devletler hem çok 
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fazla toprak kaybetmiş, hem de ciddi askeri kisitlamalar ve savaş tazmina-
tina mahkum edilmiştir ( (Keegan, 2016: 11 ; Bodur, 2005: 332 ; Roberts, 
2017: 456 ; Akyilmaz, 2015: 633).

II. Dünya Savaşi ise bilinen yönüyle 3 Eylül 1939’da Almanya’ya kar-
şi İngiltere ve Fransa’nin savaş ilaniyla başlamiş, bunun yani sira 1 Eylül 
1939 tarihi -ki Almanya’nin Polonya’ya saldiri tarihidir- de birçok otorite 
tarafindan savaşin başlama günü olarak kabul edilmiştir. Savaşin bölgesel 
bir savaş olmaktan çikip tüm dünya coğrafyasini etkileyen bir dünya sava-
şi haline dönüşmesi ise zaman almiştir. Almanya’nin Polonya’ya saldirisi 
sorasi Fransa ve İngiltere, Almanya’nin askeri operasyonunu derhal dur-
durmasini istemiş, İtalya da sulh teklif etmişti. Polonya ise sinirlarini değil 
varliklarini korumak üzere müdafaada bulunduklarini belirterek bütün me-
buslarini cepheye göndermişti. İngiltere ve Fransa, Almanya’ya verdikleri 
sürenin bittiğini ve savaş halinin saat 11 itibariyle başladiğini açiklayarak 
II. Dünya Savaşi’nin genişleyici etkisinin ilk işaretini de vermişlerdi. Al-
manya ile yakin temasta olan İtalya’nin ise bu süreçte tarafsizliğini mu-
hafaza etmeye çaliştiği fakat bu tarafsizliğa ilişkin endişelerin olduğu da 
muhakkakti (Akşam, 3 Eylül 1939: 1 ; Cumhuriyet, 3 Eylül 1939: 1).

Almanya’nin savaş yanlisi hükümetine karşin, savaşin olmasi ihti-
maline karşi halkin derin bir endişe içinde olduğu ve manevi kuvvetinin 
sarsildiğini gözlemlenmişti. 1918’deki gibi bir akibetle karşilaşilacaği 
endişesi vardi. Alman halkinin genel endişesine rağmen, Almanya’nin ve 
dolayisiyla devlet lideri Adolf Hitler’in amacinin “Danzig” veya “Kori-
dor”1 olmadiği anlaşilmişti. Zira, onlarin I. Dünya Savaşi’nda kendilerine 
verilmesi halinde bile bunun Almanya’yi en az yirmi beş yil tutabileceğini, 
onun asil isteğinin sömürgeler ve/veya Avrupa’da daha geniş bir hegemon-
ya olduğu muhakkakti (Almanya’da halkin kuvvei maneviyesi şimdiden 
sarsilmiş bulunuyor”, Anadolu, 1 Eylül 1939: 3 ; “Harpten değil harbin 
mesuliyetinden korku”, Anadolu, 1 Eylül 1939: 6).

Almanya genel tutumunu çok net bir şekilde belirlenmiş ve buna göre 
bir hareket tarzi oluşturmaya başlamişti. Zira I. Dünya Savaşi ile II. Dünya 
Savaşi arasinda önemli gelişmeler söz konusu olmuştu. I. Dünya Savaşi 
bittiğinde, ardinda önemli bir yikim ve dengesi bozulmuş bir uluslar arasi 
sistem birakmişti. Savaş fiili olarak bitmişti fakat savaşin getirdiği etki-
lere bağli olarak oluşan sorunlar 28 Haziran 1919’da imzalanan Versay 
Bariş Antlaşmasi’ndan sonra devletlerin iç hesaplaşma dönemine girme-
leri açisindan bir milat olmuştu (Bodur, 2005: 177 ; Keegan, 2016: 38 ; 
Roberts, 2017: 456). Savaşin çikiş noktasi olan Avrupa’da savaş sonrasi 
yaşanan iç hesaplaşmada en etkili hareketler milliyetçi hareketlerdi. Faşist 

1  Danzig veya Dantzig olarak kullanilmaktadir. Birinci Dünya Savaşi sonrasi Versailles 
Antlaşmasi ile serbest şehir haline dönüştürülen, daha sonra Almanya ve Polonya arasinda 
ihtilafa konu olan bölge ve bu bölgede yapilmasi talep edilen geçiş yolu (Armaoğlu, 2005: 147). 
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yaklaşimla yapilan bu hareketlerden ilki ise 28-30 Ekim 1922’de, Benito 
Mussolini’nin Roma üzerine yürümesiyle İtalya’da görülmüştü. Bu yürü-
yüş sonrasi İtalya’da yönetim faşistlerin eline geçmişti (Bodur, 2005: 221 
; Jacobsen, 1989: 1 ; Keegan, 2016: 354).

İlk Dünya savaşindan sonra bütün dünyayi etkileyen ikinci büyük ge-
lişme 1929-1932 tarihleri arasinda yaşanan ve Dünya’da önemli bir buhran 
oluşturan ekonomik krizdi. 1929 Dünya Ekonomik Buhrani bütün ülkeleri 
kendi kendine yetecek şekilde hareket etme politikasina götürmüştü. Ulus-
lararasi ticaret kapali ekonomi biçimine dönüşmüş, içe kapanmişti (Ar-
maoğlu, 2005: 251).  24 Ekim’de New York Borsasi’nin çökmesi, ABD 
ekonomisinin ve dolayisiyla dünya ekonomisinin büyük bir krize girmesi-
ne neden olmuştu (Bodur, 2005: 269). Bu krizin ortaya çikardiği etki tüm 
dünyada önemli gelişmeleri tetiklemişti. Bu gelişmelerden biri olan ve II. 
Dünya Savaşi’nin meydana gelmesinde en büyük etkiye sahip unsur olarak 
kabul edilen olay Almanya’nin yönetiminde oluşan değişimdi. 30 Ocak 
1933’de Adolf Hitler nasyonal sosyalistlerden ve Alman milliyetçilerden 
oluşan bir “milli hükümet”in başbakani olarak iktidara gelmişti. (Milliyet, 
31 Kanunusani 1933: 1). 

Adolf Hitler’in iktidar döneminin başlamasina kadar Almanya’da We-
imar Cumhuriyeti egemendi.  Hitler 3 Şubat 1933’de Alman komutanlara 
yaptiği ilk konuşmada, Doğu’da hayat alani sağlamaktan bahsederek diş 
politikasinin hedefini açiklamişti. 2 Ağustos 1934’de ise devlet başkanliği 
ve başbakanlik makami, Führer ve Başbakan olarak adlandirilan Hitler’in 
elinde toplanmişti. Hitler artik Almanya için mutlak hakim durumuna gel-
mişti (Bodur, 2005: 293 ; Jacobsen, 1989: 1,3 ; “Hitler Hakimi Mutlak”, 
Milliyet, 4 Ağustos 1934: 1).

Diğer taraftan, 3 Ekim 1933 itibariyle İtalyanlar Habeşistan’a girme-
ye başlamişti. Habeşistan istilasi 1936’da tamamlanmiş ve bunu takiben, 
Almanya’nin İtalya’nin Habeşistan’i ilhakini tanimasiyla 25 Ekim’de Ber-
lin-Roma mihveri kurulmuştu. Diğer taraftan, geç de olsa, Habeşistan’da 
bazi vekillerin ülkenin tümüyle İtalyan egemenliğinde olmadiği ve bir kar-
şi müdafaanin başladiğini belirtmeleri ile önemli mücadelelerin verilece-
ğinin işaretleri de ortaya çikmaya başlamişti (Jacobsen, 1989: 4 ; Ulus, 25 
İlkteşrin 1936: 1 ; Ulus, 26 İlkteşrin 1936: 1,6 ; Cumhuriyet, 1 İkincikanun 
1939: 1 ; Jacobsen, 1989: 4). “Habeş Davasi Canlaniyor”, Cumhuriyet, 1 
İkincikanun 1939: 1). 

 1936’da atilan bir diğer önemli adim da Almanya ve Japonya arasin-
da Antikomintern Pakt’in (Komünist Enternasyonal’in faaliyetlerine karşi 
alinacak önlemler) imzalanmasi olmuştu. 25 Kasim’da imzalanan bu an-
laşmanin bir gün öncesinde, gazete haberlerine göre, Japon yetkililer hem 
Almanya hem de İtalya ile görüşmeler olduğunu yalanlasalar da,  anlaşma 
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sağlanmişti. Böylece komünizme karşi bir cephe oluşturulmuş, Almanya 
ve Japonya komünizme karşi siki tedbirler uygulamak karari almişlardi 
(Ulus, 25 Sonteşrin 1936: 3  ; Ulus, 26 Sonteşrin 1936: 1 ; Tan, 26 2nciteş-
rin 1936: 1,3 ; Jacobsen, 1989: 4). Kisa bir süre sonra, 7 Temmuz 1937’de 
Japonlar Lukoutschiao’ya baskin düzenlemiş, bunu takiben Çin-Japon Sa-
vaşi başlamişti. İtalya da 6 Kasim 1937’de Antikomintern Pakt’a katilarak 
safini belirlemiştir. Bu aslinda bir Alman ittifakiydi. Bu anlaşma komünist 
enternasyonal karşiti bir ittifak olarak hayat bulmuştu (Ulus, 7 Sonteşrin 
1937: 3 ; Tan, 7 İkinci Teşrin 1937: 1,8 ; Jacobsen, 1989: 5 ; Bodur, 2005: 
332 ; Keegan, 2016: 46). 1938 başinda, 13 Mart 1938’de ise Almanya, 
Avusturya’yi ilhak ederek Büyük Almanya’yi oluşturmuştu. Avusturya 
Cumhurreisi istifa etmiş ve ilhak için bir kanun yayinlanmişti. Artik Hitler 
Avusturya’nin da Cumhurreisi olmuştu (Ulus, 14 Mart 1938: 1,8 ; Jacob-
sen, 1989: 6 ; Bodur, 2005: 333 ; Keegan, 2016: 46).

15-16 Mart 1939’da Bohemya ve Moravya’nin Alman Devleti’nin 
himayesine girmesi ve buna bağli olarak Alman birliklerinin ilerlemesi, 
Macaristan’in Karpat Ukraynasi’ni topraklarina katmasi sonucu Münih 
Antlaşmasi’ni ihlali söz konusu olmuş, bu da savaşa doğru kesin adim-
lar atilmasi olarak görülmüştü (İkdam, 15 Mart 1939: 1 ; İkdam, 16 Mart 
1939: 1). Bu gelişmeler ve Polonya sinir sorunlarina ilişkin öneri ve retler 
koşullarin ağirlaşmaya başlamasi olarak algilaninca İngiltere, Fransa ve 
Rusya arasinda Moskova’da gizli görüşmeler yapilmiştir. 14 Mart’ta Slo-
vakya, Hitler’in baskisi sonucu bağimsizlik ilan edince Çekoslovakya’nin 
parçalanma süreci de başlamiştir. Diğer taraftan 17 Temmuz 1936’da İs-
panyada general Franco’nun önderliğinde bir askeri ihtilal sonrasi başlayan 
iç savaş sonrasi ülke nasyonalistler ve cumhuriyetçiler olarak bölünmüş ve 
uzun süredir devam eden İspanya iç savaşi 28 Mart 1939’da sona ermişti. 
General Franco, Madrid’e gelerek hakimiyetini ilan etmişti. Bu gelişme-
den sonra Franko, İspanya’yi Antikomintern Pakti’na katarak önemli bir 
cepheleşmenin parçasi olarak ortaya çikmişti (Jacobsen, 1989: 7 ; Bodur, 
2005: 319,342 ; Akşam, 29 Mart 1939: 1 ; İkdam, 29 Mart 1939: 1,3).

İngiltere ve Fransa ise, Polonya ile ilgili olarak 31 Mart’ta, “Dantzig 
ve Koridor” garantisi olarak da bilinen bir garanti açiklamasi yayinlaya-
rak Almanlarin muhtemel amaçlari konusunda tedbir almaya çalişmişlardi.
(Tan, 1Nisan 1939: 1,8,9). Benzer bir güvence 13 Nisan 1939’da Romanya 
ve Yunanistan için de verilmişti (Jacobsen, 1989: 7 ; Bodur, 2005: 344,345 
; Keegan, 2016: 49 ; Tan, 14 Nisan 1939: 1,10). Dantzig ve Koridor mese-
lesi savaşin henüz başlangicindaki asil konu gibi olsa da, Alman davasinin 
esasi çok daha farkli olarak oluşturulmuştu.  Dönemin önemli diplomati, 
Almanya’nin Ankara büyükelçisi ve ayni zamanda Hitler için önemli bir 
kişi olan Franz Von Papen yaptiği bir konuşmada “Almanya için mevzu-
bahs olunan mesele ne Danzig veya Koridor işi değildir; belki İngiliz İm-
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paratorluğunun yani başinda Almanya’nin hayat hakkina malik olup ol-
madiğinin tayinidir” diyerek Almanya’nin yeni anlayişinin hedefini ifade 
etmiş oluyordu (Us, 1939/Vakit, 1 Eylül 1939: 1).

Avrupa’nin güney ucunda hareketli bir devlet olarak ortaya çikan 
İtalya ise, 7 Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgal emişti. İtalya’nin Arnavut-
luk’u işgali Balkanlarin sikişmasina ve tereddüt içine girmesine neden olan 
önemli bir gelişmeydi. Bu teşebbüs tüm Balkan ülkelerini olduğu gibi Tür-
kiye’yi de endişelendirmişti. Yeni durumda, Almanya Romanya’yi, İtalya 
da Yunanistan’i hedefe koymuştu. Bu Avrupa buhraninin önemli bir işa-
retiydi (Bodur, 2005: 346). Bu gelişmeler ve Almanlarin bir kisim illeri 
harekatlari ile 1 Eylül’den itibaren Polonya’ya taarruzun muhtemel oldu-
ğuna ilişkin direktifleri söz konusu olmaya başlayinca Amerika Birleşik 
Devletleri başkani Roosevelt, 14 Nisan 1939’da bir konferans önerisi ile 
Hitler ve Mussolini’yi zor kullanma hareketlerinde bulunmamaya davet 
etmişti. Buna rağmen Hitler 31 Ağustos 1939’da saat 12.40’da taarruz için 
direktifini vermiş ve 1 Eylül 1939’da saat 04.45’i Polonya taarruzunun 
zamani olarak kararlaştirilmişti (Jacobsen, 1989: 7-8,170 ; Bodur, 2005: 
345). Hitler’in, önceleri sulh taraftari olarak, birçok girişimle ve savaşsiz 
olarak kazanimlar elde etmesi, onun savaş yanlisi olmadiğina dair görüşle-
rin oluşmasina neden olsa da, nihayetinde belli bir amaci olan ve bu uğurda 
Alman milletinin iktisadi buhrandan çikmasini sağlamak isteyen bir mil-
liyetçi olduğu görülmüştür. Uzu bir planlama çerçevesinde Hitler, Versay 
zincirini kirarak Almanlarin gönlünde yer edinmek gibi sonuçlari olan bi-
rikimleriyle savaş yanlisi anlayişini fiil teşebbüse geçirmiştir. Almanya, 
Versay Anlaşmasi’nin önemli hükümlerini tek tarafli olarak feshetmişti. 
Bu da Avrupa’da tedirginlik yaratmişti (Armaoğlu, 2005: 246 ; Us: 1939/ 
Vakit, 31 Ağustos: 1-3).

Almanya’nin Polonya’ya karşi başlattiği taarruzdan bir gün sonra 
İtalya arabuluculuk girişiminde bulunmuş ve kendisini de “savaşçil olma-
yan devlet” ilan etmişti. Savaştan 2 gün sonra 3 Eylül 1939’da Fransa ve 
İngiltere, Almanya’ya savaş ilan etti (Jacobsen, 1989: 12 ; Bodur, 2005: 
353). Polonya’nin yalnizliği ve 17 Eylül’de Almanya’nin Varşova’ya ulaş-
masi sonucu Polonya haritadan silinmişti. Bu firsati değerlendiren Ruslar 
da Polonya’ya girmişti. Polonya büyük bir yikim yaşamiş fakat savaştan 
kurtulan askerler Fransa’nin Almanya ile savaşinda piyadelerle ve İngil-
tere’ye siğinarak hava savunmasinda pilot olarak tüm savaş boyunca mü-
cadele etmişti. 5 Eylül’de ABD tarafsizliğini ilan ettikten bir süre sonra 
17 Eylül’de Sovyetler Birliği Doğu Polonya’ya girerek Polonya’yi teslime 
zorlamiş bunun üzerine 27 Eylül’de Polonya teslim olmuştu. Bir gün sonra 
Alman-Sovyet sinir anlaşmasi, bir diğer deyişle Polonya’nin bu iki ülke 
arasindaki paylaşim anlaşmasi imzalanmişti (Bodur, 2005: 354 ; Keegan, 
2016: 52).
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Avrupa’nin doğusunda bunlar yaşanirken, 19 Ekim 1939’da İngi-
liz-Fransiz-Türk Yardimlaşma Pakti oluşturulmuştu. Bu anlaşma Türkiye, 
İngiltere ve Fransa arasinda Ankara’da karşilikli yardim anlaşmasi olarak 
kayit altina alinmişti. Anlaşma, Türkiye’nin bati sinirlarindan kendisine bir 
saldiri olmasi durumunda buna karşi koyabilecek etkinliğe ulaşmasi esasi 
temelinde İngiltere ve Fransa ile ortak hareket etme karariydi (Jacobsen, 
1989: 12 ; Bodur, 2005: 355,356). Bu pakt  (karşilikli yardim anlaşmasi) 
hiçbir devlet aleyhine yapilmayarak sadece herhangi bir ülkeye saldiri ol-
masi durumunda söz verilen yardimlarin yapilmasi esasina dayaniyordu.
(Vakit, 20 Birinciteşrin 1939: 1,3). 

Amerika Birleşik Devletleri savaş dişinda kalmaya karar vermiş olsa 
da silah satişi için “öde ve götür” uygulamasiyla isteyen devletlere silah 
satişini serbest birakmişti.  Bu özellikle İngilizlerin elinin rahatlamasini 
sağlamişti. Böylece ABD dolayli yoldan da olsa Avrupa’daki savaşa mü-
dahil olmuştu (Bodur, 2005: 357). 1939 yili Ekim ayi biterken İtalya’da 
kabine değişikliği gerçekleşmişti. Tam da o günlerde, 3 Kasim 1939’da, 
ABD tarafsizlik durumunu İngiltere lehine bozdu. Hollanda ve Belçika 7 
Kasim’da, Romanya Krali Carol ise 13 Kasim’da savaş yanlisi devletlere 
aracilik teklif etmişler fakat bu teklife olumlu bir cevap alamamişlardi. 
Hitler’e 8 Kasim’da Münih’de yapilan suikast girişimi sonrasi ortam biraz 
daha gerildi. 30 Kasim’da ise Sovyet-Fin savaşi patlak vermişti. Kiş sava-
şi da denilen bu gelişme sonrasi Milletler Cemiyeti, Sovyetler Birliği’ni 
saldirganlikla suçlayarak Cemiyet’ten çikarmaya karar vermişti (Jacobsen, 
1989: 13 ; Bodur, 2005: 357 ; Keegan, 2016: 54).

18 Mart 1940’da gerçekleşen Brenner buluşmasi ile Mussolini savaşa 
girmeye hazir olduğunu bildirmişti . 9 Nisan’da Alman güçleri Norveç ve 
Danimarka’yi işgal harekati başlatmişti. Bir dizi çarpişma sonrasi Norveç 
ve Danimarka işgal edildi. Bu gelişme sonrasi İngiltere’de hükümet de-
ğişti ve Winston Churchill hükümeti kuruldu. 10 Haziran’da İtalya bati 
devletlerine savaş ilani yapmişti. Fakat İspanya “savaşçil olmayan devlet” 
olarak kalmayi sürdürme karari almişti. İtalya 5-19 Ağustos tarihlerinde 
İngiliz sömürgesi olan Somali’yi işgal etmiş, ayni zamanda 13 Ağustos 
1940’da Misir’a karşi taarruza başlamişti. Japonlar 22 Ağustos 1940’da 
Hindiçini’ye girdikten bir süre sonra, 27 Ağustos 1940’da Almanya, İtalya 
ve Japonya arasinda Üç Devlet Pakti imzalanmişti (Jacobsen, 1989: 14-15 
; Bodur, 2005: 360). Bir taraftan da batiya doğru seferler planlari hazirlan-
miş ve 10 Mayis 1940’da bati Alman taarruzu savaş ilani yapilmaksizin 
başlatilmişti. Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa güçlerine karşi başla-
tilan taarruz 15 Mayis’ta Hollanda’nin, 28 Mayis’ta Belçika’nin teslimiyle 
sonuçlanmişti. 5 Haziran 1940’da Weygand Hatti’na Alman taarruzu taki-
ben 14 Haziran’da Paris savaşmaksizin teslim olmuştu. 30 Haziran’da ise 
İngiltere’ye ait Manş Denizi Adalari’nin işgali gerçekleşmişti. Bu gelişme-
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lerden sonra, 1940 Haziran’inda  Alman-Fransiz ve İtalyan-Fransiz ateş-
kesleri ardi ardina gelmişti. 22 Haziran’da ilki, 24 Haziran’da ise ikincisi 
yapilmişti. Ardindan İngiltere’ye yönelen Alman ordusu Rusya ile de bir 
cephe açmişti (Jacobsen, 1989: 22,23 ; Bodur, 2005: 360,364).  

Birinci Dünya Savaşi sonrasi yapilan bariş anlaşmalarinda oluştuğu 
düşünülen kabul edilemez durumlar dünyayi bu savaştan 19 yil sonra ye-
niden bir savaşin eşiğine getirmişti. II. Dünya Savaşi’nin ana gerekçeleri 
bunlar üzerine oturtulmuştu. Zira, Birinci Dünya Savaşi  sonunda Paris’in 
muhtelif varoşlarinda mağlup devletlere zorla imza ettirilen sulh muahe-
deleri önemli anlaşmazliklarin nedeni olmuş ve bu anlaşmazliklar zamanla 
birçok başka etkenin de etkisiyle yeni bir savaşin da kapisini aralamişti. 
(Togay, “Dünya’da Geçen Bir Yilin Tarihi”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 
1939: 5) Yaklaşmakta olduğu birçok açidan hissedilen bu büyük savaş 
dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri birçok alanda etkisini göste-
rerek önemli değişimleri tetiklemiştir. Türkiye’nin, II. Dünya Savaşi’nin 
yaklaştiğinin hissedildiği 1938-1939 tarihlerinde, içinde bulunduğu durum 
bu savaşa karşi tutunacaği tavrin belirleyicisi olmuştur.

2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNDE DÖNÜM NOK-
TASI: 1938

1938 Dünya tarihinde önemli bir eşikti. 20 Şubat 1938’de, Hitler’in 
Çekoslovakya ve Avusturya Almanlarinin kendi geleceklerini belirleme 
hakkina sahip olmalari gerektiğine dönük talebinin ardindan 11 Mart’ta 
Avusturya şansölyesi Schusschnigg istifa ederek yerine Nazi yanlisi olarak 
bilinen Seyssinquart geçmişti. Onun daveti ile Alman ordusu Avusturya’ya 
girdi (Bodur: 2005, 334). Bu gelişmeyi takip eden Nisan ayinda halk yüzde 
99.75 gibi dikkat çekici bir oy oraniyla Avusturya’nin Almanya’ya katil-
masini onaylamişti. Diğer taraftan Çekoslovakya Cumhurbaşkani Beneş 
de Südet Almanlarina özerk yönetim önermişti. 8 Eylül’de ise Çekoslo-
vakya Südet Almanlari tarafindan Almanya ile birleşme isteğine dönük bir 
büyük miting düzenlenmiş, böylece dikkatleri üzerlerine çekmeyi başara-
rak önemli bir mesaj vermişlerdi. Bunu takiben 1 Ekim’de Alman ordusu 
Südet bölgesini işgal etmişti. Oysa daha 30 Eylül 1938’de yapilan Münih 
Konferansi sonrasi Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya başbakanlarinin 
bulunduğu bir platformda Çekoslovakya’ya savaş açilmayacaği konusun-
da anlaşmaya varilmişti.

6 Aralik 1938’de Avrupa’nin ana güç merkezinde Almanya ve Fran-
sa arasinda sinir ihlallerinin yapilmamasina dönük anlaşmaya varildiğinda 
birçok açidan rahatlama söz konusu olmuştu. Bu, gergin Avrupa kitasinin 
bir süre de olsa rahatlamasini sağlayacakti. Öbür taraftan İtalya’da Nazi 
yanlisi politika önemli bir çoğunluğun düşüncesi haline gelmişti. Uzak 
Doğu’da da önemli gelişmeler söz konusuydu. Bunlar içinde en önemlisi 8 
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Haziran’da Japonya’nin Çin’in Kanton şehrini bombalamasiydi. Bu bom-
bardimanda ölü sayisinin belirlenemeyecek kadar fazla olduğu bildirilmiş-
ti. Hemen ardindan, 21 Ekim’de Çin Kanton şehri Japonlarca işgal edildi.

Türkiye ise milletlerarasi işbirliği kapsaminda ve dünya barişi esasi 
üzerinden politika üretiyordu. Daha 1928’de, yapilan silahsizlanma kon-
feransi hazirlik çalişmalarina davet edilmiş olmasi, Türkiye’nin milletlera-
rasi işbirliğine yakin duruşunun bir sonucuydu. Türkiye 1932’de de Mil-
letler Cemiyeti’ne üye olarak önemli bir adim atmişti (Armaoğlu, 2005: 
335). Bu girişimleri takiben bölgesel işbirliği ve güvenlik sağlayici etkisi 
bakimindan daha sonraki dönemlerde daha iyi anlaşilacak olan 1934 Bal-
kan Antanti’nin önemli bir ortaği olmuştu. 20 Temmuz 1936 ise Montreux 
Sözleşmesi’nin imzalanmasiyla Boğazlar ve Adalar silahli hale getirilerek 
ülke genel bütünlüğü ve Boğazlar’in korunmasi bakimindan önemli so-
nuçlari olacak bir kazanim elde edilmişti. Türkiye bunu 22  Haziran 
1936’da İsviçre’de yapilan toplantida sunduğu 13 maddelik tezinde dile 
getirmişti. Dönemin en önemli gelişmelerinden biri de Saadabad Pakti’nin 
imzalanmasiydi. Bu Pakt, 8 Temmuz 1937’de Türkiye, Afgnistan, Irak ve  
İran arasinda yapilmişti (Armaoğlu, 2005: 337,344,347 ; Uçarol, 2010: 
761,766).

1938 yili Türkiye için zor bir yil olmuştu. Bu yilin önemli olaylari-
nin başinda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefati vardir. Bu yil içindeki 
önemli bir gelişme de Hatay davasinin büyük bir oranda başarilmasi ol-
muştu.  Türkiye Cumhuriyeti tarihi açisindan bakildiğinda 1938, Hatay da-
vasinin başarilmasi bakimindan sevinçli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefati dolayisiyla aci ve kederli bir yildi (“Bir Yilda Memlekette Neler 
Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 6).

1938’de Türkiye’nin yüzleştiği genel dünya durumu ise şu şekildeydi: 
Bir tarafta İspanya iç savaşi sürerken diğer tarafta Alman devleti Avustur-
ya’yi ilhak etmişti. Alman ordularinin Avusturya’ya davet edilmesi sonrasi 
10 Nisan’da Avusturya devleti Almanya ile birleşmiş oldu. Birleşme isteği 
Hitler’den gelmiş, oylama yapilmasini teklif etmiş, önce kabul edilen oyla-
ma isteğinden daha sonra vazgeçilince Naziler bir ayaklanmayla “çengelli 
haçi” 11 Mart tarihinde Viyana’da asmişti. (Togay, “Dünya’da Geçen Bir 
Yilin Tarihi”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 5). Benzer bir durum da 
Çekoslovakya için geçerliydi. Bu ülkenin Almanya sinirindaki Südet hava-
lisi üç buçuk milyon Alman barindiriyordu. Fakat, bu bölge Çekoslovakya 
sinirlarindaydi. Bu bölge halkinin girişimleri ve Almanya’nin desteği ile 
bölgede fiili bir durum oluşturularak Çekoslovakya’dan ilhaki sağlanmişti. 
Lehler de bir kisim araziyi almişti. Bu Çek cumhurbaşkaninin istifasi sağ-
lanmişti (Togay, “Dünya’da Geçen Bir Yilin Tarihi”, Cumhuriyet, 1 İkin-
cikanun 1939: 5).
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 İtalya’nin Akdeniz’de egemenlik kurma çalişmalari ve Habeşistan 
işgali sonrasi Kizildeniz, Arap Yarimadasi, Afrika ve Hint Okyanusu teh-
didi veya işgali İngilizleri tedirgin etmiş, bu ayni zamanda Avrupa sulhü-
nü zorlaştirmişti. Bu nedenlerle endişe eden İngiltere ile İtalya, İspanya 
iç savaşindaki İtalyan gönüllüleri çekmesi sonrasinda, anlaşabilmişlerdi. 
Fakat Fransa ile İtalya arasinda anlaşmazlik oldukça derindi. Bu nedenle-
dir ki, İngiliz-İtalyan anlaşmasina rağmen Akdeniz tam bir sorun yumaği 
olmaktan çikmamişti. İspanya’da süren iç savaşta gönüllü İtalyanlarin İn-
giltere-İtalyan anlaşmasi ile geri çekilmesi savaşi bir ölçüde vahametin-
den uzaklaştirmiş fakat General Franko’nun İngiliz ve Fransizlarca kabul 
edilmemesi, sorunu yeniden Almanlar ve İtalyanlar nezdinde problemli 
kilmişti. Çok önemli bir iç savaşin yaşandiği İspanya ayni zamanda Avru-
pa’nin geri kalan kismini da etkilemekteydi. General Franko kuvvetleri bir 
şehrin zaptedilmesi için 54 kez saldiri düzenlemiş, bu da yaşanan savaşin 
ne kadar yipratici ve yikici olduğunu göstermiştir (Togay, “Dünya’da Ge-
çen Bir Yilin Tarihi”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 5 ; “İspanyada çok 
şiddetli sokak muharebesi oldu”, Cumhuriyet, 3 İkincikanun 1939: 1,3).

Türkiye’nin batiya açilan kapisi ve Avrupa anakarasinin önemli bir 
parçasi olan Balkanlar’da ise tam bir sükunet hakimdi. Aralarinda Türki-
ye’nin de bulunduğu Balkan ülkeleri arasinda tam bir uyum, iyi anlaşma 
ve dayanişma anlayişi mevcuttu. (Togay, “Dünya’da Geçen Bir Yilin Tari-
hi”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 5). Türkiye’nin önem verdiği ve de-
vamliliğinda önemli katkilarinin olduğu Balkan İtilafi kuvvetini muhafaza 
ediyordu. Askeri yöneticilerin ve dişişleri bakanlarinin toplantilari düzenli 
bir şekilde yapilmaktaydi. Yugoslavya ve Bulgaristan ebedi dostluk anlaş-
masi yapmişti. Bulgar ve Yunan ihtilaflari sonlanmiş, bundan Türkiye de 
faydalanarak ihtilafli bölgelere Türk askerinin girmesi sağlanmişti (Togay, 
“Dünya’da Geçen Bir Yilin Tarihi”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 5).  
Ülke, diş siyasi gelişmeler ve buna bağli olarak atilan adimlarla meşgul-
ken, içinde bulunulan siyasi, sosyal ve ekonomik şartlarin getirdiği ağirliği 
en hafif şekilde atlatmanin çarelerini de aramaktaydi. 

2.1. 1938’de Siyasi Durum

1938’in genel diş politika açisindan en önemli konusu şüphesiz yaklaş-
tiğini hissettiren bir Avrupa savaşiydi. Bu, bölgedeki tüm ülkeleri olduğu 
gibi Türkiye’yi de yakindan ilgilendiriyordu. Fakat ülkenin iç meseleleri 
de önemli bir ağirlik taşimaktaydi. 1938 yilina gelmeden önce Türkiye’nin 
siyasi durumuna ilişkin bazi önemli gelişmeler olmuştu. Dersim isya-
ni bunlardan biriydi. Bu isyan 1930’lu yillar boyunca ülkenin gündemi-
ni önemli ölçüde meşgul etmişti. Çeşitli safhalar şeklinde olsa da isyanin 
bastirilmasi ve bölgede güvenliğin ülke bütünlüğü açisindan sağlanmasi 
mümkün olmuş fakat bu uzun bir süre almişti (Keskin, 2018: 153). Diğer 
sorun ise Hatay (Sancak) meselesiydi. Hatay meselesi, başta Fransa olmak 
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üzere, diş siyasetin müdahil olduğu bir konuydu.

1938 yilinin hemen başinda, daha önceden önemli kriz aşamalari 
yaşanmiş olan Hatay meselesine ilişkin Fransizlarla görüşmeler başlatil-
mişti. 26 Ocak’ta Cenevre’de yapilmaya başlanan bu yeni aşama görüş-
meleri bazi yeni siyasi tavirlari da beraberinde getirmişti. Ülkenin genel 
siyasi tavri ve buna bağli olarak oluşturulan politikalarda Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün büyük bir etkisi vardi. Onun Hatay meselesine yakla-
şimi, “şahsi meselem” diyecek kadar öncelikli ve hassasti. Bu bakimdan 
bu meselenin çözümü sürecine sürekli müdahil olmuş ve önemli kriz an-
larinda sonucu etkileyecek kararlar almişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
1929 ekonomik buhrani çerçevesinde, devletçilik anlayişina uyan ekono-
mik kararlara etki eden yönlendirmeler yaptiği gibi, 1930 Serbest Firka 
denemesinde Türk siyasi hayatina yön verici teşebbüslerde de bulunmuştu.  
Bunun yani sira tüm Milli Mücadele süreci boyunca birlikte hareket etti-
ği askeri ve siyasi liderlerle de zaman zaman farkli hareket tarzlari tercih 
ettiği, hatta İsmet İnönü gibi çok yakin çalişma birliği içinde bulunduğu 
siyasetçilerle yollarini ayirdiği zamanlar da olmuştu. Bütün farkli siyasi 
davranişlara rağmen 1938 yilina gelindiğinde ülkenin ortak hedefleri ve 
milli meseleler konusundaki yaklaşimlari ittifakla karar altina alinarak 
çözülmeye çalişilmaktaydi. Bu temel milli meselelerin başinda şüphesiz 
Hatay gelmekteydi. Hatay halki da kendi içinde bulunduklari durumun 
çözümü için Türkiye’den büyük bir beklenti içine girmişlerdi. Bölgedeki 
çeşitli kesimlerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e talepler gelmekteydi. 
1938 Mart ayinda Gazi Mustafa Kemal’in sağliğina ilişkin bazi haberlerin 
çikmasi Hatay Meselesi’nin çözümü aşamasinda halki da tedirgin etmişti. 
Bu ayda sağlik durumuna yönelik verilen sihhat raporu bazi tedirginlikle-
ri de beraberinde getirmişti. Gazi Mustafa Kemal’in sihhatine ilişkin ya-
pilan haberlerden şikayetçi olan halk Mersin’e gelerek o siralarda güney 
gezisinde olan lideri ziyaret etmek istemişti (“Bir Yilda Memlekette Neler 
Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: s. 6 ; “Menfur İşaalardan Müte-
essir Olan Hatay Halkinin Atatürk’e Tazimleri”, Ulus, 24 Mayis 1938: 1).

Gazi Mustafa Kemal özellikle Hatay bölgesinde yaşanan gelişmelere 
dikkat çekmek ve durumu ciddiyetle ele aldiklarini göstermek bakimin-
dan 1938 Mayis’inda Mersin, Adana ve Silifke’yi kapsayan incelemelerde 
bulunmak üzere güney bölgesine gitmişti. 24 Mayis’ta Mersin’ e uğramiş 
ve ardindan Adana’ya geçmişti (“Büyük şef dün Adana’dan Ankara’ya ha-
reket ettiler”, Akşam: 25 Mayis 1938, 1). Gazi Mustafa Kemal bu geziyle 
Hatay konusunda halki  teskin ve durumu tespit için bölgeye ziyarette bu-
lunmuştu. Ulusal basinin yani sira yabanci basinin da ilgisini çeken Hatay 
meselesine ilişkin bazi yabanci gazeteler de Atatürk’ün Hatay meselesi ile 
yakindan ilgilenişini ve bu gezinin önemini dile getirmişlerdir. Hatta “Ha-
tay İşi Atatürk’ü şahsen alakadar eden bir meseledir” diyerek bir makale 
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yazan Samo Prova gazetesi (Belgrad); “Atatürk Hataylilari kurtaracağini 
vaat etmişti. Aradan on sene geçti. Atatürk gibi millet mevzubahis olunca 
hiçbir tereddüt bilmeyen bir adam için bu çok uzun bir devredir” diyerek 
konunun çözümünün yaklaştiğini ima etmişti (“Hatay İşi Atatürk’ü şahsen 
Alakadar eden bir meseledir”, Akşam, 25 Mayis 1938: 1, 13).

Gazi Mustafa Kemal, Hatay meselesi konusunda yaşanan son geliş-
melerden dolayi Bakanlar Kurulu’nun İstanbul’da acilen toplanmasini is-
teyerek, bu toplantida ayrica Genelkurmay Başkani Fevzi Çakmak’in da 
bulunmasini bildirmişti. Zira durum kritik bir aşamaya gelmiş ve sorunun 
çözümsüz bir noktaya doğru gittiği, Hatay’da elde edilen kazanimlarin 
kaybedilme riskinin oluştuğu görülmüştü. Gazi Mustafa Kemal’in başkan-
liğinda Savarona’da toplanan Bakanlar Kurulu, yaklaşik dört buçuk saat 
süren toplantida önemli kararlar almişti. Bu toplantinin belki de en önemli 
sonucu yakin zamanda Türk ordusunun Hatay’a girmesi yönünde alinan 
karardi. Başvekil Celal Bayar, toplanti sonrasi yaptiği açiklamada Hatay 
meselesinin on güne kadar hallolacağini bildirmişti (“Vekiller heyeti Ata-
türk’ün başkanliğinda bu gün fevkalade ictima edecek”, Akşam, 20 Ha-
ziran 1938: 1 ; Akşam, 21 Haziran 1938: 1,13 ;  Keskin, 2018: 186-187 ; 
“Atatürk Kabineye Riyaset Etti”, Ulus, 21 Haziran 1938: 1).

Hatay’da yaşanan olağanüstü gelişmeler bazi kararlar almayi zorunlu 
kiliyordu. Zira, bu sirada Hatay’da Türk evleri işgal ediliyor ve mallari 
yağmalaniyordu. Bu konuda Başvekil Celal Bayar her türlü tedbir için yet-
ki isteneceğini de belirtmişti. Bu gelişmeden sonra 21 Haziran 1938’da 
Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne nota vererek Hatay’daki Milletler Cemiye-
ti Komisyonu ile ilişkileri kestiğini açiklamişti. Orgeneral Asim Gündüz 
ve beraberindeki heyet de Hatay’a gönderilmişti. 29 Haziran’da Başvekil 
Celal Bayar TBMM’de ülkenin genel durumuna ilişkin yaptiği bir konuş-
mada “bu milli dava ancak Hatay’i Türk ekseriyeti içerisinde bir hükümet 
kurmuş ve Türk kültürü ile idare olmuş bir halde görmekle hallolunabilir” 
diyerek meselenin çözümünde hedeflenen nihai amaci göstermişti (“Mil-
letler Cemiyeti komisyonunu tanimiyoruz”, Akşam, 22 Haziran 1938, 1 ; 
Akşam, 30 Haziran 1938, 1 ; “Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cum-
huriyet, 1 İkincikanun 1939: s. 6 ; “Komisyon İle Münasebeti Kestik”, 
Ulus, 22 Haziran 1938: 1 ; TBMM Zabit Ceridesi, Devre 5, Cilt 26, İctima 
3, 83. Birleşim, 29/6/1938: 508 ).

Bu kararli tutumdan sonra 1938 Temmuz ayinda önemli gelişmeler 
yaşanmaya başlamişti. Hatay sorunu bu ayda kökünden halledilerek, Ha-
tay’a giden heyetle Fransa arasinda bir itilafname imzalanmişti. 3 Tem-
muz’da imzalanan bu anlaşma önemli kazanimlar sağlamişti. Bunu takiben 
Türk askeri Hatay’a girmişti (“Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cum-
huriyet, 1 İkincikanun 1939: 6). Anlaşma Cenevre ve Londra’da da olumlu 
karşilanmişti. Başlangiçta önemli bir sorun olarak Türkiye ve Fransa ara-
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sinda gerginliklere ve anlaşmazliklara neden olan Hatay meselesi gelinen 
noktada Türk-Fransiz dostluğunun oluşmasinda önemli bir etki yaratmişti. 
Fransizlarla yapilan bu anlaşma Hatay’da askeri işbirliğine de temel oluş-
turarak, Hatay’in geleceğine yönelik görüşmelerin ivedilikle başlamasini 
da sağlamişti (Akşam, 4 Temmuz 1938: 1). Yapilan görüşmeler sonrasin-
da, 4 Temmuz 1938’de Ankara’da  Türk-Fransiz Dostluk Anlaşmasi im-
zalanmiş ve Türk öncü birlikleri Hatay’a girmişti. Türk-Fransiz anlaşmasi 
münasebetiyle Fransiz gazetelerinde de bazi makaleler yayinlanmiş, Paris 
Soir gazetesi “yakin şarkin en kuvvetli ve en disiplinli ülkesi ile bu kadar 
siki bir anlaşmadan dolayi sevinebiliriz” diyerek yapilan anlaşmanin ve 
bunun sağlayacaği işbirliğinin önemini dile getirmişti ( Akşam, 9 Temmuz 
1938, 1). Ayni günlerde Fransiz Hariciye Naziri Bonnet “anlaşma yalniz 
Hatay meselesini halletmekle kalmiyor, şarki Akdeniz’de hatta umum Av-
rupa vaziyeti üzerinde tesir yapacaktir” diyordu (“Fransiz kabinesinin bir 
toplantisi”, Akşam, 9 Temmuz 1938: 2).

İkinci Dünya Savaşi’nin yaklaştiği bu günlerde Türkiye’nin siyasi 
hamleleri ve kabiliyeti Almanya’nin da dikkatini çekmekteydi.  Alman di-
şişleri bakani Riddentrop Türkiye’nin Montreux ve Hatay meselelerinde 
izlediği politikalar ile revizyonist bir devlet olduğunu, bu nedenle de ken-
dileriyle yani revizyonist devletlerle birlikte hareket etmesinin daha doğru 
olacağini belirtmiş, buna ilişkin önerilerde de bulunmuştu. Dönemin Di-
şişleri Bakani N. Menemencioğlu buna Türkiye’nin komşulari ile ilişkileri 
çerçevesinde bu tür ilişkiler geliştirdiğini, bunun başka türlü anlaşilmama-
si gerektiğini söyleyerek bu teklifi reddetmişti (Bodur, 2005: 336).

Gazi Mustafa Kemal rahatsizliğinin da zaman zaman nüksettiği bu sü-
reçte son Bakanlar Kurulu toplantisini yine Savarona’da yapmişti. Yakla-
şik üç saat süren bu toplantida da önemli görüşmeler yapilmiş ve memleket 
meselelerinin yani sira Hatay konusunda gelinen durum değerlendirilmişti 
(“Kabine Atatürk’ün riyasetinde toplandi”, Akşam, 10 Temmuz 1938: 1). 

Türk-Fransiz anlaşmasi çerçevesinde ve Milletler Cemiyeti’nin gö-
zetiminde Hatay’da seçimler yapilarak Hatay’in yeni statüsü için adimlar 
atilmaya devam edilmişti. 2 Ağustos’ta yapilan seçimlerin sonucuna göre 
Meclis’e 22 Türk mebus girmiş ve böylece çoğunluğu sağlamişlardi. Ha-
tay Millet Meclisi 2 Eylül’de açilarak faaliyetlerine başlamişti. Bağimsiz 
bir yönetim biçimi olarak yeni siyasi yapisina kavuşan Hatay’in devlet 
başkanliğina Tayfur Sökmen seçilmişti (“Hatay Meclisinde 22 Türk mebu-
su bulunacak”, Akşam, 3 Ağustos 1938: 1 ; “Yaşasin müstakil Hatay”, Ak-
şam, 3 Eylül 1938: 1 ; “Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 
1 İkincikanun 1939: 6 ; Uçarol, 2010: 772).

Türkiye bir taraftan ulusal meselelerle ilgilenirken diğer taraftan da, 
dünyanin içinde bulunduğu hassas dengeler açisindan askeri gücünü zinde 
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tutmak için çalişmaktaydi. Zaman zaman farkli bölgelerde yapilan askeri 
manevralar bu bakimdan önemliydi. Temmuz 1938’den itibaren planlanan 
ve doğu illerinde yapilan büyük askeri manevralarla bunu sağlamaya ve 
ordusunu hazir halde tutmaya özen gösteriyordu. 24-27 Ağustos 1938’de 
gerçekleştirilen Elaziğ Palu bölgesinde gerçekleşen ve oldukça önem veri-
len Doğu Manevralari’ni Başvekil Celal Bayar’da yerinden takip etmişti. 
Tatbikatlar Genelkurmay Başkani Mareşal Fevzi Çakmak’in kontrolünde 
başarili bir şekilde tamamlanmişti. Siyasi gücün önemli bir unsuru da ülke-
nin askeri kabiliyeti olarak görüldüğünden Elaziğ merkezli bu tatbikatlara 
büyük önem veriliyordu. Bu askeri manevralardan sonra 8 Eylül’de Güney 
Manevralari başlatilmiş ve Gaziantep’te gerçekleştirile bu manevralar yine 
Mareşal Fevzi Çakmak gözetiminde yapilmişti  (“Bir Yilda Memlekette 
Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 6 ; “Doğu manevralari 
tam bir muvaffakiyetle devam ediyor”, Akşam, 27 Ağustos 1938: 1). 

Dönemin siyasi karakteri, ülke güvenliğini sağlamanin yani sira, ön-
celikle bölgesel işbirliğini oluşturmak ve buna bağli olarak genel dünya si-
yaseti içinde kendine yer edinmek anlayişindan geçiyordu. Bu çerçevede, 
8 Temmuz 1937’de Türkiye-Irak-İran ve Afganistan arasinda imzalanan 
Saadabad Pakti’nin 14 Ocak 1938’de TBMM’de onaylanmasi sağlanmişti. 
Yine Mart 1938’de Türkiye-Misir Dostluk Muahedesi iki ülke bakanlari 
arasinda teati edilmişti. Türk Hariciye Naziri Tevfik Rüştü Aras ve Mi-
sir Hariciye Vekili arasinda mutabakati sağlanan bu dostluk ve işbirliği 
anlaşmasi bölge barişi ve güvenliği açisindan da önemliydi (“Şark Pakti 
Dün Tahran’da İmzalandi”, Akşam, 9 Temmuz 1937: 2 ; Cumhuriyet, 1 
İkincikanun 1939: 6 ; “Asya Paktinin İmzasi”, Ulus, 9 Temmuz 1937: 1,4 ; 
TBMM Zabit Ceridesi, Devre 5, Cilt 22, İctima 3, 28. Birleşim, 14/1/1938: 
101-102).

Diğer taraftan Türkiye, Balkan Antanti çerçevesinde çalişmalarini 
sürdürmekteydi. 25 Şubat 1938’de, Yunanistan, Yugoslavya ve Roman-
ya Başvekilleri ve Hariciye vekillerinin de hazir bulunmasiyla Ankara’da 
toplanan Balkan Konseyi, Habeşistan’in İtalya’ya ilhakinin taninmasi ve 
General Franko hükümeti nezdinde ajanlar gönderilmesi konularini ele al-
mişti. Bunun yani sira Türk-Yunan dostluğu çerçevesinde 27 Nisan-2 Ma-
yis tarihleri arasinda Başvekil Celal Bayar Yunanistan’a gitmiş ve iki ülke 
ilişkileri açisindan pekiştirici gelişmeler yaşanmişti. Ayrica Türk-Yunan 
mumzam pakti imzalanmişti. Bu anlaşma 30 Teşrinievvel 1930 ve 14 Eylül 
1932 muahedelerine ilave olarak Ankara’da parafe edilmiş olan anlaşma-
nin tamamlanmasina yönelik bir çalişmaydi. Türkiye ile Yunanistan ara-
sinda Atina’da dostluk ve tarafsizlik anlaşmasi 27 Nisan’da imza edilmişti. 
Anlaşma 15 Temmuz 1938’de yürürlüğe girmişti. Türkiye ile Yunanis-
tan’in yakinlaşmasinda ana neden İtalya’nin Balkanlar üzerindeki tehdidi 
ve Bulgar siyasetinin etkisiydi. Mayis 1938’de yine Başvekil Celal Bayar 
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Romanya ve Bulgaristan’a giderek önemli görüşmeler yapmişti. (Bodur, 
2005: 335 ; “Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkinci-
kanun 1939: 6 ;  “Başvekilimiz 11 de Atina’ya Vasil Oluyor”, Akşam, 27 
Nisan 1938: 1,4 ; “Balkan Antanti Konseyi bu gün Ankara’da toplaniyor”, 
Ulus, 25 Şubat 1938: 1,8).

Balkan Konferansi sonrasi Balkan ülkeleriyle ilişkiler hizla gelişmeye 
başlamişti. Başvekil Celal Bayar 9-14 Mayis tarihleri arasinda Yugoslav-
ya’yi ziyaret etmişti. Yugoslav gazetelerinden yapilan alintilara göre ilişki-
lerin geliştirilmesinin öneminin özellikle vurgulandiği ve bu yönde çaliş-
malarin yapilmasi gerektiği belirtilmekteydi. 19 Haziran’da ise Romanya 
Krali Karol Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkani Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Savarona yatinda misafiri olmuştu (“Başvekilimiz bu gece 
Belgrad’da Parlak Tezahüratla Karşilanacak”, Akşam, 9 Mayis 1938: 1,5 ; 
Akşam, 21 Haziran 1938: 1,13 ; “Dost ve Müttefik Romanya’nin Krali ile 
Büyük Şefimiz Atatürk İstanbul’da Hususi Görüştüler”, Ulus, 21 Haziran 
1938: 1).

Balkan Antanti’na bağli ülkeleri 31 Temmuz 1938 Balkan Antanti 
ile Bulgaristan arasinda bir anlaşma yaparak kendi aralarindaki sorunlari 
çözmede kuvvete başvurmayacaklarina dair kararla bölge güvenliğine çok 
önemli bir katki sağlamişti. Selanik’te yapilan anlaşma ile Lozan Anlaş-
masi esasi çerçevesinde hudutta bulunan gayri askeri alana Türk askerinin 
girmesi mümkün olmuştu. Montreux ile Boğazlar’da sağlanan gelişme Se-
lanik’te yapilan anlaşma ile bu sefer Edirne’de hayata geçirilmişti. Ülke-
lerin kendi ara sinirlarinda ve özellikle de Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan 
sinirlarinda var olan 30 kilometrelik silahsizlandirilmiş sinir alanlarinin 
durumu değiştirilerek bu ara alanlar silahlandirilmişti. Bu, ülke sinirlarina 
dahil olmasina rağmen, bağimsiz ülke anlayişina uymayan “hakim oluna-
mayan sahalarin” varliğini ortadan kaldirmasini sağlamiş, böylece bu ül-
keler tam toprak hakimiyetlerini sağlayabilmişlerdi. Bunu takiben önemli 
bir gelişme de 16 Eylül tarihi itibariyle Bulgaristan’daki Türk okullarinda 
öğretimin Türk harfleriyleyapilmasinin kabulünün sağlanmasiydi. (“Kah-
raman ordumuz yarin sabah Edirne’ye giriyor”, Akşam, 19 Ağustos 1938: 
1,4 ; Bodur, 2005: 336-337).  

1938 yili gerek Hatay Meselesi’nin çözümü gerekse diş ilişkiler ve 
özellikle Balkan ülkeleriyle oluşturulan dayanişma ve dostluk temaslari 
bakimindan olumlu sonuçlar alinan bir yil olmuştu. Fakat bu yil ayni za-
manda Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir dönemin bitişi olarak da 
tarihe geçmişti. Ekim ayindan başlayarak, Gazi Mustafa Kemal’in sihhi 
durumunda ani kötüleşmeler başlamişti. 18 Ekim’de verilen ilk raporda 
durumun ciddiyeti belirtilmiş, ayin 23’üne kadar her gün raporlaştirma ya-
pilarak duyurulmuştu. 23 Ekim’de kismi iyileşme olmuş ve durumu bir 
süre böyle devam etmişti. 9 Kasim’da ise sihhi durumun normal seyrinden 
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çiktiği rapor edilmiş, 10 Kasim 1938’de öğle vakti verilen raporda ise Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ayni gün saat 9.05’de vefat ettiği bildirilmişti. 1 
Kasim 1938’de TBMM başkanliğina Abdulhalik Renda’nin yeniden seçil-
mesinden sadece on gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat etmişti 
(Resmi Gazete, Sayi: 4059, 10 Teşrinisani 1938: 10847 ; “Bütün memleket 
matem içinde”, Akşam, 10 Teşrinisani 1938, 1 ; “Türk Milleti! Kurtaricini 
ve en büyük evladini kaybettin. Sen sağ ol. Mukaddes vazifen onun eserini 
yaşatmak ve devam ettirmektir”, Akşam, 11 Kasim 1938: 1 ; “Bir Yilda 
Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 6). Bu ve-
fat ülkeyi derinden üzüntüye boğmuştu. Milli Mücadele’nin lideri ve yeni 
cumhuriyetin kurusu Gazi Mustafa Kemal bir süredir önemli bir hastalikla 
mücadele etmekteydi. Gazi Mustafa Kemal’in ölümü sadece yurt içinde 
değil, yabanci ülkelerde de üzüntüyle karşilanmişti. Yabanci gazetelerde 
onun büyüklüğüne değinilerek, tarihe mal olan liderliği vurgulanmaktaydi 
(Akşam, 12 Teşrinisani 1938: 2). Dolmabahçe Sarayi önünde halkin ziya-
retleri ve naşinin Ankara’ya gönderilecek olmasindan dolayi veda etmek 
isteyenler tarafindan oluşturulan kalabalikta zaman zaman izdihamlar ya-
şanmiş ve bu izdihamlarda onbir kişi hayatini kaybetmişti (Haber. Dol-
mabahçe Önündeki Müessif Hadise Hakkinda Resmi Tebliğ”, Akşam, 19 
Teşrinisani 1938: 3).

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatindan bir süre önce İsmet İnönü 
ile bazi sorunlar yaşamiş ve onun hükümetinin istifasiyla da hükümeti kur-
ma görevi Celal Bayar’a verilmişti. Celal Bayar da hükümeti kurarak Baş-
vekalet görevine başlamişti. Gazi Mustafa Kemal Dolmabahçe’de vefat 
ettiğinde Celal Bayar Başvekildi. Fakat, çok kisa bir süre içinde Cumhur-
başkani seçimi yapmak üzere toplanildiğinda namzed olarak İsmet İnönü 
gösterilmiş ve 11 Kasim’da yapilan seçimde 348 oyla ve ittifakla Cum-
hurbaşkani olmuştu. Ayni gün Celal Bayar hükümeti istifa etmiş, yeni hü-
kümeti kurmakla yeniden Celal Bayar görevlendirilmişti. Celal Bayar’in 
kurduğu kabine ayni gün açiklanmişti. Yeni Kabinede, Gazi Mustafa Ke-
mal döneminin dahiliye ve hariciye vekilleri olan Şükrü Kaya ve Tevfik 
Rüştü Aras yer almamişlardi.  Dahiye Bakanliğina Refik Saydam, Hariciye 
Bakanliğina ise Şükrü Saraçoğlu atanmişti (“Bir Yilda Memlekette Neler 
Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 6 ; “Parti Grubu toplandi. İsmet 
İnönü Reisicumhur namzedi seçildi”, Akşam, 11 Kasim 1938: 1 ; “Meclis 
dün İsmet İnönü’yü ittifakla Reisicumhur seçti”, Akşam, 12 Kasim 1938: 1 
; Resmi Gazete, Sayi: 4061, 12 Teşrinisani 1938: 10855,10856).

İsmet İnönü Gazi Mustafa Kemal sonrasi yeni dönemde geçmişte mu-
halif saflarda olan ve bu nedenle bir süredir siyasetten uzak bulunan Milli 
Mücadele komutanlarini ve taninan simalarini yeniden siyasi yaşamin içi-
ne davet etmişti. Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi’nin lideri olan Kazim 
Karabekir bunlardan biriydi. İsmet İnönü onunla 18 Aralik 1938’de Çan-
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kaya’da görüşerek siyasete girmesine yönelik tavsiyelerde bulunmuştu. 31 
Aralik’ta yapilan ara seçimlerde eski mualiflerden Kazim Karabekir, Fethi 
Okyar ve Hüseyin Cahit Yalçin milletvekili seçilmişti (Akşam, 1 Kanunu-
sani 1939: 1,13 ; ”Kazim Karabekir’in Beyanati”, Akşam, 19 Kanunuev-
vel 1938, 1). Milli Mücadel yillarinda “yüzellilikler” olarak nitelenen ve 
ülkede faaliyetlerine yasak getirilenler de Haziran 1938’de hazirlanan bir 
af kanunu çerçevesinde affedilmişlerdi. Onlar arasinda yurda dönenlerden 
bazilari da siyasete girerek ülkeye hizmet etmek üzere girişimlerde bu-
lunmuşlardi (“Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkin-
cikanun 1939: 6 ; TBMM Zabit Ceridesi, Devre 5, Cilt 26, İctima 3, 83. 
Birleşim, 29/6/1938: 482-484).

İsmet İnönü tüm gücü elinde toplarken ayni zamanda geçmişte muha-
lif olarak siyaset yapanlari da CHP çatisi altina alarak daha kontrol edile-
bilir bir siyasi ortam oluşturmaya çalişmaktaydi. Zaten, 26 Aralik’ta Anka-
ra’da toplanan CHP olağanüstü kurultayinda Gazi Mustafa Kemal “ebedi 
reis/ebedi şef”  İsmet İnönü de “değişmez umumi reis/milli şef” olarak 
belirtilmişti  (“Büyük kurultay bu gün Ankarada toplaniyor”, Akşam, 26 
Kanunuevvel 1938: 1,7).

2.2. Sosyal Yaşamda Öncelikli Konular

Milli Mücadele’den zaferle çikan Türk milleti, Gazi Mustafa Ke-
mal’in rehberliğinde yeni bir yola girmişti. Hizla yapilan devrimler ve bu 
devrimlerin oluşturduğu yeni düzen birçok temel sorunu çözerken bazi so-
runlari da beraberinde getirmişti. Geçmişi sinirli olarak benimseyen veya 
tamamen reddeden anlayişlarin varliği toplumun yeni döneme uyumunu 
zorlaştiriyordu. Buna rağmen önemli bir aşama kaydedilmiş ve toplumsal 
uyum ve birliktelik birçok alanda sağlanabilmişti. 1930’lu yillara gelindi-
ğinde, 1929 yilinin ekonomik buhraninin da etkisiyle önemli bir toplumsal 
gerginlik söz konusuydu. Bunu fark eden Gazi Mustafa Kemal, Serbest 
Cumhuriyet Firkasi marifetiyle toplumsal gerginliği minimize etmek üzere 
hareket ettiyse de yaşanan gelişmeler bu amaca ulaşilmasina mani oldu. 
Serbest Cumhuriyet Firkasi tecrübesi yaşanirken ortaya çikan Menemen 
Olayi ciddi ve siki toplumsal politikalari uygulama gerekçesi oluşturdu. 
Bir süredir devam eden ve sonradan adi genel olarak Dersim Meselesi ola-
rak söylenen isyan hareketi ülkede ciddi krizlerin oluşmasina neden ol-
muştu.

Dersim’de ortaya çikan isyan hareketi askeri tedbirlerle bastirilmişti. 
Bölgede halkin isyancilar tarafindan etki altina alinmasiyla baş gösteren 
hareket 1930’lu yillar boyunca, değişik isimler altinda önemli süreçlerden 
geçmişti. Sonunda devlet bölgede hakimiyet kurarak sosyal, iktisadi ve 
hukuki zemini bölge halki ve ülke menfaatleri çerçevesinde iyileştirmeye 
başlamişti (“Dersimde toplu şekavetin vukuu bertaraf edilmiştir”, Akşam, 
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30 Ağustos 1938: 1,8 ; Keskin, 2018: 151-158). Başvekil Celal Bayar da 
bölgeye giderek bölgenin imar ve iskaniyla yakindan ilgilenmişti. Doğu 
Anadolu’da yapilan askeri manevralar bu hareketin sona erdirilmesi sü-
recine önemli bir katki sağlamiş, 24 Ağustos’ta başlayan manevralar 3 
gün sürdükten sonra 26 Ağustos’da saat onsekizde bitirilmişti. Bu 16 yil 
önce, 26 Ağustos 1922 tarihine bir atif olarak düşünülmüştü. Manevralari 
yöneten Genelkurmay Başkani Mareşal Fevzi Çakmak Gazi Mustafa Ke-
mal’e bir telgraf çekerek ordunun başarili harekatini bildirmişti (Akşam, 
29 Ağustos 1938: 1,4).

Batili güçlerin Avrupa anakarasinda önemli bir gerginlik içinde bulun-
duklari bu dönemde Türkiye bir taraftan diş diğer taraftan da iç sorunlar-
la uğraşmaktaydi. 1930’lu yillarda sosyal hayati etkileyen önemli olaylar 
meydana gelirken toplumun genel sükunetini bozan etmenlerden bazilari 
da deprem, sel gibi önemli doğa olaylariydi. 19 Nisan 1938’de Kirşehir ve 
çevresinde deprem olmuş ve 200’e yakin kişi hayatini kaybetmişti. 3143 
evin yikildiği bu büyük afet Ankara’da bazi binalarin bacalarinin da yi-
kilmasina neden olmuştu (“Dünkü zelzelede 10 köyde 200 köylü öldü”, 
Akşam, 20 Nisan 1938: 1,10) 1938’de ülke genelinde zelzeleler zaman 
zaman tekrarliyordu. Diyarbakir’in bazi kazalari, Kirşehir, Ankara, Eski-
şehir zelzelenin meydana geldiği şehirlerdi. Ardindan yeniden Kirşehir ve 
Yozgat şehirleri ile Ankara vilayetinin Keskin kazasinda oluşan depremler 
önemli hasarlar oluşturmuştu. Yaşanan zelzelelerden ölenler olduğu gibi 
binalarin zarar görmesi sonucu elli bin kişi de açikta kalmişti (Akşam, 15 
Mayis 1938: 1,13 ; “Son zelzelede 6 köy tamamen harap oldu”, Akşam, 18 
Mayis 1938: 2 ; “Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkin-
cikanun 1939: 6). 1938 ayni zamanda su taşkinlarinin da yoğun olduğu bir 
yildi. Toplumunun büyük bir orani çiftçilikle geçinen ülkede bu taşkinlarin 
toplum hayatina birçok yönden etkisi vardi. Ege’de Gediz ve Menderes 
irmaklarinda su taşkinlari meydana gelmişti (“Bir Yilda Memlekette Ne-
ler Oldu?”Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 6). Kasim ayinda da Urfa’da 
büyük bir sel 44 kişinin ölümüne neden olmuştu. Cezire bölgesinde 9 Ara-
lik’ta Firat Nehri’nin taşmasi sonucu birçok yer sular altinda kalmiş ve 9 
vatandaş ölmüş, 40 kişi de kaybolmuştu.

Bu yil içinde ülke sinirlari dahilinde var olan sosyal sorunlarin yani 
sira Hatay’da bulunan Türklerin temel sorunlari ile de yakindan ilgilenil-
mekteydi. Hatay’da Mayis ayi içinde vuku bulduğu konusunda bazi şika-
yetlerin olduğu ve oluşan basiklara dair Alevilerin Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e şikayetlerde bulunduklari, seçim serbestisi konusunda haksizli-
ğa uğradiklari, hükümet baskisina maruz aldiklari, bu nedenle bu baskinin 
ortadan kaldirilmasini ve iptal edilen intihap serbestisinin temin edilmesini 
istemişlerdi. Gazi Mustafa Kemal bu konularla oldukça yakindan ilgilen-
mişti (“Hatay’daki Alevilerden Atatürk’e telgraf”, Akşam, 15 Mayis 1938: 
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1). Bir taraftan da Başvekil Celal Bayar bölgede yaşayan halka, hakkin-
dan davasindan emin insanlarin davranişi olan itidal ile intizar edilmesini 
tavsiye etmişti (“Parti grubunda Hatay davasi: son safhanin icap ettirdiği 
tedbirler aliniyor”, Akşam, 18 Mayis 1938: 1,6).

1938 yilinin önemli toplumsal meselelerinden biri de komünist ilişki-
ler nedeniyle ülke içinde oluşan siyasi kamplaşmalarin etkinliğini ortadan 
kaldiracak çalişmalarin yapilmasina ilişkindi. Komünist ideolojiye yakin-
liği ile bilinen veya bu ideoloji çevresinde faaliyet gösterdiğine kanaat 
getirilenlere karşi önemli kovuşturmalar yapilmaktaydi. Özellikle askeri 
faaliyetler çerçevesinde yapilan çeşitli girişimler yine asker mahkemeleri 
tarafindan cezalandirilmaktaydi. Bu konuda önemli mahkumiyetler veril-
mişti. Türkiye’nin sonraki dönemlerinde oldukça bilinen bir simasi olacak 
olan Nazim Hikmet’de bu mahkumiyet alanlar arasinda bulunuyordu. Do-
nanma Komutanliği’na bağli bulunan askeri mahkemenin verdiği mahku-
miyet karari hem siyasi hem sosyal alanda önemli sonuçlar doğurmuştu. 
Fakat yine 1938 Haziran ayinda, daha önceden İstiklal Mahkemeleri karari 
ile mahkum olan 150’likler olarak bilinen çoğu siyasi birçok kişi bir af 
kanunu kapsaminda affedilmişti. Bu kanun savunulurken  dönemin Adliye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu’nun “büyük milletler ve büyük şefler cezalarinda 
ve aflarinda daima büyük hamleler yaparlar. Türk milleti, onun şefi çok bü-
yüktür. Affi da eserleri gibi büyük olacaktir” sözleri kanunun ne derece sa-
hiplenildiğini ve Milli Mücadele döneminde alinan bazi kararlarin değişen 
süreçte sosyal bariş anlayişi çerçevesinde nasil tersine bir kararla hayata 
geçirildiğini göstermesi bakimindan önemliydi. Kanuna çok önemli eleş-
tiriler yapilmiş ve karşi görüşler belirtilmişti. Fakat kanun yine de kabul 
edilmişti (“Af Kanunu layihasi mecliste hararetli münakaşalardan sonra 
ittifakla kabul edildi”, Akşam, 30 Haziran 1938: 1,8,10).

Bu tür sosyal bütünleşme ve toplumsal bariş çalişmalarinin yapildiği 
1938 yilinin şüphesiz en önemli gelişmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatiydi. Onun vefati Türkiye’de toplumsal yapida önemli derecede etki 
yapmişti. Tan Gazetesi yazari Ahmet Emin Yalman’in Gazi Mustafa Ke-
mal’in sağliğina ilişkin yazisi dolayisiyla üç ay süreyle kapatilmasi, ülkede 
bu kurucu lidere karşi gösterilen hassasiyetin en bariz örneklerinden bi-
riydi.  Görünen haliyle Gazi Mustafa Kemal toplumun birleştirici unsuru 
görünümündeydi. 26 Eylül 1938’de Dolmabahçe Sarayi’nda ilk komasini 
atlatana kadar önemli bir sağlik sorunu yaşamamiş olan Gazi Mustafa Ke-
mal 17-19 Ekim tarihleri arasinda ağir bir komaya girmişti. Girilen koma-
ya ilişkin yayinlanan bir resmi tebliğde genel gelişme ve muayenelerden 
bahsedilerek vaziyetin tüm tedavilere rağmen ciddiyetini muhafaza ettiği 
belirtilmişti (“Atatürk’ün sihhi vaziyeti hakkinda resmi tebliğ”, Akşam, 17 
Teşrinievvel 1938: 1). Genel sağlik durumu hizlica ve gitgide ağirlaşan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasim TBMM açiş konuşmasini başba-
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kan Celal Bayar okumuştu: “Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlen-
dirmek, her sahada her türlü ihtimallere karşi koyabilecek bir halde bulun-
durmak ve dünya hadisatinin bütün safahatini büyük bir teyakkuzla takip 
etmek sulh sever siyasetimizin dayandiği esaslarin başlicasidir” sözleriyle 
Gazi Mustafa Kemal, Başbakan Celal Bayar’in ağzindan halka hitabetmiş-
ti (“Meclis bugün Atatürk namina Başvekil’in nutku ile açiliyor”, Akşam, 
1 Teşrinisani 1938: 1 ; TBMM Zabit Ceridesi, Devre 5, Cilt 27, İctima 4, 
1. Birleşim, 1/11/1938: 3-7).

Gazi Mustafa Kemal 8 Kasim’da ikinci ağir komaya girmişti. O günün 
gazeteleri vaziyetin ciddi olduğunu ve endişe verici bulunduğunu belirt-
mişlerdi. Artik arka araya her gün genel sihhi durum tebliğleri yayinlanma-
ya başlanmiş ve bu gelinen son durum kamuoyuyla paylaşilmişti (Akşam, 
9 Teşrinisani 1938: 1). Tarihler 10 Kasim’i gösterdiğinde Dolmabahçe Sa-
rayi’ndan tüm memlekete aci bir haber paylaşilmiş, ülkenin kurucu lideri 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği bildirilmişti. Hükümet resmi 
tebliğlerle bu aci haberi bütün ülkeye duyurmuştu (“Bütün memleket ma-
tem içinde”, Akşam, 10 Teşrinisani 1938: 1 ; “Kemal Atatürk Türkün tari-
hinde ve gönlünde daima yaşayacaktir”, Akşam, 10 Teşrinisani 1938: 1). 
Gazi Mustafa Kemal’in naaşi 19 Kasim 1938’de İstanbul’dan Ankara’ya, 
ebedi istirahatgahina defnedilmek üzere yola çikarilmişti (Akşam, 19,20 
Teşrinisani 1938:1).  

2.3.  Ekonomik Durum, Ticari İlişkiler ve Yatırımlar

1929 yilinda başlayan ve tüm dünyayi olduğu gibi Türkiye’yi de et-
kileyen ekonomik daralma ülkeyi yeni arayişlara ve mevcut durağanlik-
tan çikmaya itmişti. Dünya buhraninin Türkiye üzerinde olumsuz etkileri 
birçok alanda kendini göstermeye başlamişti. Cari bütçe açiği ve döviz 
sikintisi ağirlaşmişti. Dünya bunaliminin ortaya çiktiği dönemde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ekonomisi parlak bir durumda değildi Liberal politikalar 
olumlu sonuç vermemişti. 1930-32 yillari bir bakima buhrandan çikiş için 
önemli kararlarin ve bir bakima arayişlarin yillari oldu. Bu dönemde Celal 
Bey (Bayar) İktisat Vekili olarak özel girişimcileri destekleyen yumuşak 
bir devletçilik anlayişini sürdürmekteydi (Tezel, 2015: 252 ; Çavdar, 2003: 
294).

Buhrani getirdiği yeni durum, ülkede belirli oranda uygulanmaya ça-
lişilan liberal ekonomik anlayişin birakilmasini ve yerine devletçilik poli-
tikalarinin uygulanmasini zorunlu kilmişti. Bu dönem tam tanimlamayla 
devletçi endüstrileşme dönemiydi. Batili demokrasilerin ve liberal piyasa-
nin çöküşü bu tercihin en önde gelen nedenlerinden biriydi. Bu da ekono-
mik anlamda Türkiye’yi Sovyet ekonomik programlarina yaklaştirmişti. 
Daha 1934 yilinda, pamuklu mensucat fabrikalarinin Ruslar yardimiyla 
kurulmasina ilişkin sanayi programindaki çalişmalarin devam ettiği ve 
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gerekli adimlarin atildiği görülmeye başlanmişti. Kayseri’de, Nazilli’de 
ve Konya’da girişimler yapilmaktaydi. İzmit’te kağit fabrikasi temeli ati-
lirken, Kütahya’da porselen fabrikasinin ve ayrica İstanbul’da Paşabahçe 
Şişe ve Cam Fabrikasi’nin kurulmasina dönük çalişmalar yoğunlaşmiş, 
bazi temel atma törenleri de gerçekleştirilmişti. Bu törenlere  Başvekil 
İsmet Paşa (İnönü) ve dönemin İktisat vekili Celal Bey (Bayar) de katil-
mişlardi. Dönemin genel görünümü korumacilik ve kamu kesimi ağirlikli 
endüstrileşme politikalari esasi üzerine inşa edilmiş bir durum arz ediyor-
du (Milliyet, 3 Ağustos 1934: 1 ; Milliyet, 4 Ağustos 1934: 1-2 ; Parasiz, 
2004: 60,66).

1938’e gelindiğinde hem iç hem de diş ticaret alaninda önemli faali-
yetler yapilmaktaydi. Henüz 1938 yili Ocak ayinda Türk-Rumen Ticaret 
Anlaşmasi imzalanmişti. Denizbank kurulmuş, bunun yani sira devletleş-
tirme çalişmalari çerçevesinde İzmir Telefon Şirketi 24 Ocak’ta devlet bün-
yesine alinmişti. Şubat ayinda ise Merinos Fabrikasi ve Gemlik Sun’i İpek 
Fabrikasi açilmişti. 10 Temmuz’da ise İzmit’te Klor Fabrikasi’nin temeli 
atilmişti. Ayrica selüloz fabrikasinin işletmesinin açilmasi da planlanmişti. 
Makine montajlarinin tamamlanmasi için yoğun çalişmalar yapilarak fab-
rikanin hizmete sunulmasi için önemli bir süreç yürütülmüştü (“Selüloz 
Fabrikasi Ağustosta İşletilecek”, Akşam, 20 Kanunuevvel 1938, s. 2. ; “Bir 
Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 6 ; “İz-
mit Klor fabrikasinin temeli bu gün atiliyor”, Akşam, 10 Temmuz 1938: 
1,6 ;  Akşam: 20 Kanunuevvel 1938: 2).

Dönemin önemli ekonomik unsurlarindan biri de altindi. Bu dönemde 
altin ticaretine dair yeni kararlar alinmişti. Daha sonraki zamanlarda da al-
tin ticaretinin serbest birakilmasina ilişkin yeni kararlar alinacakti. Bunun 
yani sira 13 Mart’ta İstanbul Borsasi üç sene için kapatilarak Ankara’ya 
nakledilmiş, Ankara Borsasi da 1 Nisan’da Maliye Bakani Fuat Ağrali ta-
rafindan açilmişti. Bunu takiben 5 Eylül’de, küçük esnafin her türlü ihtiya-
cina cevap vermek üzere Ankara’da Halk Bankasi açilarak hizmete sunul-
muştu. Halk Bankasi ile birlikte Halk Sandiği da açilmişti (Resmi Gazete, 
Sayi: 4217, 27 Mayis 1939: 11820-11821 ; Ankara’da Halk Bankasi ve 
halk sandiği açildi”, Akşam, 6 Eylül 1938: 4).

1938 yilinda önemli devletleştirme çalişmalari yapilmişti. Bu yil için-
de yapilan önemli devletleştirmelerinden birisi de Mayis ayinda gerçek-
leştirilen İstanbul Elektrik Şirketi satin almasiydi. Hükümet devletleştirme 
politikalari çerçevesinde bu satin almayi 23 Mayis’ta gerçekleştirmişti. 
Dönemin Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Meclis bütçe görüşmelerinde üç 
ecnebi şirketin daha satin alinacağini açiklamişti. Satin almayi bizzat Ali 
Çetinkaya imzalamişti. Eylül ayinda ise İstanbul Tramvay şirketini almak 
üzere harekete geçilmişti (TBMM Zabit Ceridesi, Devre 5, Cilt 25, İctima 
3, 67. Birleşim, 26/5/1938: 27-28 ; “İstanbul Elektrik Şirketi tamamen hü-
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kümete geçti”, Akşam, 24  Mayis 1938: 1,4. ; “Mecliste Bütçe Müzakere-
leri”, Akşam, 27 Mayis 1938: 1,11 ; “Tramvay şirketi de nafia vekaletine 
geçiyor”, Akşam 6 Eylül 1938: 2 ; “İstanbul Elektrik Şirketi Satin Alma 
Mukavelesi Nafia Vekaletinde İmzalandi”, Ulus, 24 Mayis 1938: 1).

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darlik Haziran ayinda İngil-
tere’den 16 milyon sterlin kredi alinmasini zorunlu kilmişti. Alinan bu 
kredi ülke ekonomisinin acil sorunlari için kullanilmak üzere ekonomi-
ye kazandirilmişti. 27 Mayis’ta imzalanan Türk-İngiliz İstikraz anlaşmasi 
TBMM’de onaylanarak yürürlüğe girmişti. 26 Temmuz’da bir yilliğina im-
zalanan Türk-Alman Ticaret Muahedesini takiben Ekim ayinda Türkiye’yi 
ziyaret eden Alman İktisat Naziri doktor Walther Funk beraberindeki he-
yetle 6-11 Ekim tarihleri arasinda bazi görüşmelerde bulunmuştu. Bu gö-
rüşmeler neticesinde bir iktisadi anlaşma gerçekleştirilmiş ve bu çerçevede 
150 milyon liralik kredi açilmasi kararlaştirilmişti. Kredi sanayi, askeri ve 
bayindirlik alanlarinda kullanilacakti. Bunu takiben de Türk- İtalyan Tica-
ret Anlaşmasi, 30 Haziran 1940’a kadar geçerli olmak üzere imzalanmişti. 
Aralik ayinda ise Türk-Amerikan Ticaret Muahedesi imzalanarak önemli 
bir diş ticaret ilişkisi sağlanmişti (“Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, 
Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 7 ; Akşam, 18 Mayis 1938: 1,6 ; Akşam, 
29 Haziran 1938: 1 ; “Yeni Türk-Alman ticaret muahedesi imzalandi”, Ak-
şam, 26 Temmuz 1938: 2 ; “Almanya Türkiye’ye kredi açiyor”, Akşam, 
8 Teşrinievvel 1938: 1,5 ; “Türk-İtalyan ticaret anlaşmasi dün merasimle  
Ankara’da imza edildi”, Akşam 16 Teşrinievvel 1938: 2 ; “ Türk-Amerikan 
ticaret anlaşmasi parafe edildi”,  Akşam, 19 Kanunuevvel 1938: 1). Yine 
yakin tarihlerde Türkiye-İsveç arasinda ticaret müzakereleri başlatilmişti 
(Cumhuriyet, 3 İkincikanun 1939: 3). 

Bir taraftan da Balkan Matbuat ve İktisat Konseyi İstanbul’da Yildiz 
Sarayi’nda toplanarak önemli görüşmeler yapilmiş, ileriye yönelik karar-
lar alinmişti. Balkan Matbuat Birliği Kongresi ve Balkan Pakti Ekono-
mik Konseyi olarak da adlandirilan bu oluşum çalişmalarina 7 Nisan’da 
başlamişti (“Balkan İktisad Konseyi ile Matbuat Kongresi bu gün Yildiz 
Sarayinda açiliyor”, Akşam, 7 Nisan 1938: 1,4). Bu yil içinde önemli alt 
yapi çalişmalari yapilmiş ve devam etmekte olan ulaşim seferberliğinde 
ciddi mesafeler kat edilmişti. 18 Şubat’ta Balkan memleketleri demiryolu 
konferansi İstanbul’da toplanmişti. Bu bölgesel ulaşim ve altyapi işbirliği 
açisindan önemli bir gelişmeydi. Ülke içinde ise ulaşim yatirimlari devam 
etmekteydi. 8 Ekim’de Ankara-Erzurum demiryolu Erzincan’a ulaşmişti. 
Aralik ayinda Sivas-Erzincan demiryolu hatti açilarak hizmete sunulmuş-
tur (“İlk tren dün tezahürat içinde Erzincan’a girdi”, Akşam, 9 Teşrinievvel 
1938: 1,13 ; Akşam, 20 Kanunuevvel 1938: 1 ; “Bir Yilda Memlekette 
Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 7).
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Bir tarim ülkesi olan Türkiye’de ziraata verilen önem yapilan çaliş-
malarla ortaya konulmaya çalişiliyordu. Büyük Ziraat ve Köy Kalkinma 
Kongresi 27-30 Aralik tarihleri arasinda Ankara’da toplanarak önemli ka-
rarlar alinmişti. Kongreye katilimin yoğun olmasi dolayisiyla Halkevin-
de planlanan faaliyet TBMM’de yapilmişti. Kongrede bir konuşma yapan 
Başvekil Celal Bayar “Köy ve Ziraat Kalkinma davasi büyük milli davala-
rimizin en başinda gelir. Kongre bu istikamette milli seferberliğe mesned 
olmalidir. Türk köylüsü büyük Türk tarihinin, daima büyük kalmiş adsiz 
kahramanidir” diyerek konunun önemine işaret etmişti. Ziraat Kongresi’n-
de verilen kararlarda köy kalkinmasi için memleket on mintikaya ayril-
miş ve planli bir şekilde bölgesel kalkinma planlamasi kararlaştirilmişti.  
(“Bir Yilda Memlekette Neler Oldu?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 
6,7 ; “Ankara Halkevindeki Müsamere”, Cumhuriyet, 2 İkincikanun 1939: 
1,7 ; “Ziraat Kongresi Ayin 27’sinde toplaniyor”, Akşam, 18 Kanunuevvel 
1938: 2 ; “Birinci köy ve ziraat kalkinma kongresi yarin açiliyor”, Akşam, 
26 Kanunuevvel 1938: 1 ; “Ziraat kongresi başvekilin mühim bir nutku 
ile açildi”, Akşam, 28 Kanunuevvel 1938: 1 ; Cumhuriyet, 4 İkincikanun 
1939: 1,7). Tarimsal faliyetlere destek bakimindan önemli bir açiği kapat-
mak amaciyla 24 Haziran 1938’de Toprak Mahsülleri Ofisi’nin kurulma-
sina dair kanun TBMM’de kabul edilmişti (“Toprak mahsulleri ofisi”, Ak-
şam, 24 Haziran 1938: 2 ; TBMM Zabit Ceridesi, Devre 5, Cilt 26, İctima 
3, 80. Birleşim, 24/6/1938: 309-318).

17 Mayis’ta ülke ekonomisi için büyük önemi olan ve ağir sanayi-
de ihtiyaç duyulan Divriği demir madenleri işletmeye açilmişti. 13 Tem-
muz’da İstanbul’da yapilan ve Türk sanayisi ve teknolojisi için oldukça 
değerli görülen ilk Türk uçaği İstanbul’dan Ankara’ya uçuşu sirasinda 
İnönü mevkiinde düşmüştü. Bu bir tecrübe olmasi bakimindan önemli bir 
girişim olarak milli sanayi için bir milad olmuştu. 

İkinci Dünya Savaşinin yaklaşmasi ile siyasal gerginlikler artmişti. 
Bu silahlanma yarişini hizlandirinca Türkiye de önemli oranda savunma 
harcamasi yapmak durumunda kalmişti. Silah ithalati ticaret dengesi açi-
ğini tetikleyen unsurlardan biri olarak önemli daralmalara neden olmuştu. 
Türkiye ekonomisi 1939 yilina girerken önemli ölçüde devletçi politikalar 
ekseninde hareket etmişti. Bu bir bakima bazi kontrolleri sağlasa da genel 
olarak dünyanin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerin 
çözümünde tek başina yeterli sonuç elde edemiyordu  (Tezel, 2015: 254).

3. SAVAŞ YILI: 1939

Bir gazete köşe yazisinda, İngiltere başvekilinin bir makalesine atifla, 
yeni yilda bir harp tehlikesinin ihtimal dahilinde olmadiğina, savaş olma 
ihtimali durumunda güçlenen İngiltere’nin geliştirdiği sanayisiyle önemli 
ölçüde savaşa hazir bulunduğuna, Fransa gibi müttefiklerin kendi sinir-
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larina yakin olmasi dolayisiyla onu müdafaaya zorunlu olduğuna, buna 
rağmen Avrupa’daki devletlerin çeşitli görüşmeler neticesi birçok sorunu 
belli anlaşmalarla stabil hale getirdiklerine değinilmekte ve bu durumda 
Avrupa’da bir savaşin ortaya çikma olasiliğinin oldukça düşük olduğunun 
gözüktüğü ifade edilmekteydi (Togay, Siyasi İcmal: “1939 Senesine Nasil 
Giriyoruz”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 2).

Basinda bu tür görüşler olsa da farkli bakiş açilariyla kaleme alin-
miş başka önemli yaklaşimlar da mevcuttu. Bu görüşlerden birine göre 
İkinci Dünya Savaşi’nin çikmasina neden olan asil sürecin başlangici Al-
manya’nin Avusturya’yi ilhakiydi. Fakat bu ilhaktan sonra olaylar dura-
ğanlaşmiş ve bir bakima sükunetin hakim olduğu Avrupa’daki karşilikli 
durum stabil hale gelmişti. Yine de İkinci Dünya Savaşi’nin başlamasina 
neden olan asil unsurlar bu gelişmeden sonra olgunlaşmaya başlamişti. 
1939 yili başinda Türk basininda yayinlanan bir makale bu konuyu özetler 
mahiyetteydi: “Almanya bundan sonra yazın manevra bahanesile ordu-
sunu seferber ettikten sonra, Çekoslovakya ile kozunu paylaşmak istedi. 
Evvela, Südetler için yalnız muhtariyet talep eden Almanya, İngiltere ile 
Fransa’nın zaafını anlayınca, Südet mıntıkasını Almanya’ya ilhak etmek 
arzusunu gösterdi. Çekoslavakya’nın iki büyük müttefiki vardı: Fransa ile 
Sovyet Rusya ve iki küçük müttefiki vardı: Yugoslavya ile Romanya. Buna 
mukabil dört de düşmanı vardı: Almanya, İtalya, Lehistan ve Macaristan. 
İtalya’nın Çeklerle düşmanlığı dolayısile idi. İtalya, dostumuzun düşmanı 
bizim de düşmanımızdır diyerek bu davada Almanya’nın tarafını iltizam 
etti. Çekoslovakya ile sınırdaş olan Almanya, Lehistan, Macaristan bu 
ülkeyi taksime kalkıştılar. Ne Çekoslavakya müttefikimizdir, ona taarruz 
edilirse harbederiz diyen Fransa’nın lafta kalan yardımı, ne de Çekoslo-
vakya ile olan ittifakı, ancak Fransa harekete gelince işleyecek olan Sovyet 
Rusya’nın dostluğu ve ne de Çekleri kurtarmak için harbetmek istemeyen 
İngiltere’nin muzahereti Çekoslovakya’yı kurtaramadı. Çekoslovakya me-
selesinin bu şekilde halli Avrupa’nın bilhassa sevkulceyşi ve askeri mü-
vazenesini hem maddeten hem manen bozdu ki 1939’da harb olursa bu 
yüzden olacaktır.” (Daver, Tahminler : “1939’da Harb Olacak mi ?”, Cum-
huriyet, 1 İkincikanun 1939: 3). Avrupa için 1939 yilinin henüz başinda 
bu tür düşünceler söz konusu iken Uzakdoğu’da durum biraz daha farkliy-
di. Japonya’da Prens Konoye kabinesi istifa etmişti. Yerine Hiranuma’nin 
yeni kabineyi kurmasi bekleniyordu. 4 Ocak 1939’da Japonya’da faşist 
Hiranuma başbakan olarak iş başina geldiğinde yeni yönetimin izleyeceği 
politika tedirginliğe neden olmuştu (“Japonya’da Buhran”, Akşam, 4 Ka-
nunusani 1939: 2). Dönemin demokrasi öncüsü olarak kabul edilen ABD 
diktatörlüklere ve aşiri otoriter rejimlere yönelik önemli uyarilar yaparak 
dünya siyasetinde denge unsuru rolüne soyunmuştu. ABD Başkani Roose-
velt: “Diktatörlük çocuklarimizin serbest ve liyakatli insan gibi yetişme-
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lerine mani olmakta, onlari bir makineye esir edilmiş dama taşlari haline 
getirmektedir” diyerek endişesini paylaşmişti. Silahlanma yarişi ve herke-
sin meselesini masada değil silahla çözme niyetinde olmasinin sakincali 
olduğuna ilişkin bir yaklaşim söz konusuydu (“Amerika Cumhurreisi dik-
tatörlükler aleyhine bir nutuk neşretti: Mesaj İtalya’da endişe Almanya’da 
da şiddetli infial uyandirdi”, Akşam, 6 Kanunusani 1939: 1,10). 

Bir taraftan bu düşünceler paylaşilirken diğer taraftan emperyalist 
amaçlar uğruna önemli bir silahlanma yarişi tüm dünyada hakim olmaya 
başlamişti. Avrupa’nin o dönemde en hareketli ve aykiri politikalar üreten 
ülkesi olan Almanya 14 Şubat’ta 35 bin tonluk, adina Bismarck denilen 
savaş gemisi denize indirmişti. Törende Almanya’nin lideri Hitler de bu-
lunmuş ve yaklaşik elli bin kişilik bir topluluk törene katilmişti (“35 bin 
tonluk ilk alman zirhlisi denize indirildi”, Akşam, 15 Şubat 1939: 5).

1939 yili başinda oluşan bazi iyimser düşüncelerin aksine öncelikle Av-
rupa’da olmak üzere önemli siyasi çalkantilar ve bölgesel savaşlar kendini 
göstermeye başlamişti. 1 Nisan’da İspanya milliyetçileri İspanya iç sava-
şini resmen bitirseler de yeni dönemde Avrupa’da oluşmaya başlayan itti-
faklara uzak kalmasi mümkün olamayacakti. Nihayetinde 7 Mayis’ta İspan-
ya Milletler Cemiyeti’nden ayrilma karari aldi. Yeni ittifaklarin ana ülkesi 
Almanya’ydi. Almanya hizla güç kazanan ve bu güce orantili olarak kendi 
çevresindeki ülkeleri tehdit etmeye başlayan dizginlenemez bir ülke olma-
ya başlamişti. 22 Mayis’ta Almanya ve İtalya arasinda Berlin’de politik ve 
askeri ittifak içerikli çelik pakti imzalanmişti. 7 maddelik, mütekabil esaslar 
üzerinden ve on senelik bir pakt olarak belirlenmişti. Alman gazetelerine 
göre Alman-İtalyan ittifaki harp tehlikesine karşi oluşturulmuştu. Bu gaze-
telere göre demokrasiler Alman-İtalyan zirhina hücum eden arilar gibidirler 
Almanya barişçi ve savaş karşiti görüntüsünde güven vermek niyetiyle 30 
Mayis’ta Danimarka ile saldirmazlik anlaşmasi imzalamişti (“Alman-İtalyan 
İttifak paktinin esas maddeleri”, Akşam, 22 Mayis 1939: 2).

6 Nisan’da Paris’te buluşan Fransiz ve İngiliz yetkililer Almanya’nin 
tehdidine maruz kalan Polonya’ya destek olmak amaciyla bir karara var-
mişlardi. İngiltere, Fransa ve Polonya, herhangi bir yabanci saldiri duru-
munda karşilikli yardimlaşma antlaşmasi imzalayarak bir bakima yeni bir 
müttefiklik oluşturmuşlardi. Bundan iki gün sonra, 8 Nisan’da İtalya Arna-
vutluk’a girerek Tiran’i işgal etmişti. Almanya ve İtalya’nin tehditkar poli-
tikalarini gören Rusya 30 Nisan’da İngiltere ve Fransa’ya karşilikli yardim 
ittifaki önermişti. 23 Ağustos 1939’da ise Almanya-Rusya saldirmazlik 
pakti imzalanmişti. Bu pakt her iki ülkenin birbirlerine karşi güven, diş te-
cavüzlerde tarafsizlik, karşilikli saldirida ise diğerinin serbest olmasi esasi 
üzerinden kayda alinmişti (“Alman-Sovyet paktinin üç hükmü vardir”, Ak-
şam, 23 Ağustos 1939: 1). Bu karişik siyasi ilişki sarmali Avrupa’da henüz 
bir dengenin oturmadiğinin açik kaniti niteliğindeydi
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Öte yandan Türkiye de bu gelişmeleri yakindan takip ediyordu. 30 
Mayis 1930’da Türk basininda yayinlanan bir makale, Türkiye’nin itti-
faklari, ordusunun hazir bulunuşu ve özellikle Türkiye’nin savaş merkezi 
Avrupa’ya göre coğrafi konumunun korunakli olmasina önemli atiflar ya-
parak ülkeyi kalkindirmak, memleketin inşasini arttirmak, nüfusu çoğalt-
maya ve kuvvetlenmeye devam etmek gerektiği üzerinde durmuştu (Yaz-
man, “Dünya Buhrani Müvacehesinde biz niçin  korkmayiz?”, Akşam, 30 
Mayis 1939: 4).

1939 Ocak ayinda yayinlanan bir makalede dünyada bir savaş olup 
olmayacağina dair yapilan analiz birçok konunun anlaşilmasi bakimindan 
önemli ipuçlari vermişti. Makalede: “1939 senesi milletlerin ve dünyanin 
siyasi hayatinda, dört mevsime ayrilmiş mücerred ve alelade bir yil de-
ğildir” denilmekteydi. Makaleye göre 1939’da savaş olup olmayacağinin 
tabi bir meseleyi araştiri gibi cevaplanamaz. Makale, siyasi hayatin se-
nelerinin birbirine bağlantili olduğu, takvim seneleriyle benzerlik göster-
mediği bu bakimdan içinde bulunulan yilda yaşanacak olaylarin bir, iki 
veya birkaç on yil öncesindeki gelişmelerle doğrudan ilişkili olabileceğini 
belirtir. Makale’de “1938’de, hatta 1937’de, 1936’da veya 1919’da ce-
reyan eden siyasi hadiseler, bir zincir halkaları gibi birbirine bağlıdır ve 
harb bu zincirin veya kablonun bir ucundan başlayarak bütün halkalardan 
geçer ve öteki ucundaki barut fıçısını patlatabilir” denilmektedir. Asya ve 
Avrupa’da devam eden savaşlarin genel dünya savaşi niteliği taşimadiği, 
Avrupa uzak garbinda ve Asya uzak şarkindaki savaşlarin yillardir sürüp 
giden bir miras niteliği aldiği, Almanya’nin çok da ses çikarilmayan Avus-
turya ilhakinin bu anlamda bir Dünya Savaşi niteliğinde görülemeyeceği 
bu yazida belirtilerek, bunlarin şüphesiz 1939’daki yeni gelişmelere etkisi 
olacaği belirtilmiştir. Asil olarak 1939’da bir dünya savaşinin patlak verip 
vermeyeceğinin daha geniş bir etkileşim sonucunda ortaya çikabileceğini, 
bu kanli miraslarin yeni bir savaşa etkisinin olacağini belirtir (Daver, Tah-
minler : “1939’da Harb Olacak mi ?”, Cumhuriyet, 1 İkincikanun 1939: 3).

Tarih 29 Ağustos 1939’u gösterdiğinde Avrupa’da birçok açidan cep-
heler kurulmuştu. Kendine, Birinci Dünya Savaşi sonrasi imzalatilan Ver-
say Bariş Anlaşmasi’nda haksizlik yapildiğina inanan ve bu anlaşmayla 
kaybettiklerini yeniden kazanmayi planlayan Almanya  29 Ağustos’ta Po-
lonya’ya  “Danzig” ve “Koridor”a ilişkin bir ültimatom vermişti. Danzig 
ve koridor meselesi, Hitlerin isteğiyle Danzig’in Almanya’ya ilhakini ve 
Polonya’nin deniz yolu olarak bilinen koridorun üzerinde doğu Prusya ile 
asil Almanya’yi birbirine karada doğrudan doğruya bağlayacak otomobil 
hattinin Almanya tarafindan yapilmasini istemesi olarak bilinir. Bu talep 
Polonya’yi seferberliğe itmişti. İngiltere ile Polonya arasinda daha önce-
den varilan karşilikli teminat esasli anlaşmanin gereği olarak konuya İngil-
tere’nin kayitsiz kalmamasi nedeni ile Avrupa genel politikasinda seviyesi 
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hizla artan bir gerginlik oluşmaya başlamişti (“Politika: Danzig ve koridor 
meselesi”, Akşam, 30 Mayis 1939: 4).

Bu gergin ortama rağmen, ilk aşamada İngiltere ile Almanya arasinda 
bir müzakere olmasi ihtimali doğmuş fakat ardindan bu gerçekleşmeyince 
1 Eylül’de Alman askerleri Polonya’ya girmişti. 3 Eylül’de ise İngiltere 
ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan etmişti. Bu ciddi çatişma riski ve dün-
ya savaşina dönüşebilecek gerginlik aşamasinda ABD başkani Roosevelt 
ülkesinin tarafsizliğini ilan etmişti. ABD’nin 5 Eylül’de tarafsizliğini ilan 
etmesinden 12 gün sonra, 17 Eylül’de Sovyet askerleri de Polonya’ya gir-
meye başlamişti (“Harp tehlikesi azaldi”, Akşam, 30 Ağustos 1939: 1 ; 
“Hitler İngiltre’ye Cevap Verdi”, Vakit, 30 Ağustos 1939: 1,10 ; “Polon-
ya’da Umumi Seferberlik Yapildi”, Vakit, 30 Ağustos 1939: 1,10 ; “Bugün-
kü Vaziyet: Amerika, İspanya ile Yugoslavya, Belçika Bitaraf Kaliyorlar”, 
Tan, 6 Eylül 1939: 1 ; “Sovyet Ordulari Polonya’da İleri Hareketine Başla-
dilar” Tan, 18 Eylül 1939: 1).

3.1.  1939’da Siyasi Durum

1938 yilinda Türkiye’de şüphesiz en önemli olay, devletin kurucusu 
ve ilk Cumhurbaşkani olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüydü. 
Ülkenin kurucu liderinin ölümünün getirdiği sarsici durum birçok siyasi 
unsurun yeni döneme uyumunu da zorlaştirmişti. 1939 yilinin 1938’den 
devreden birçok sorunu mevcuttu ve bu sorunlarin seçilecek yeni Cumhur-
başkaninin yönetim anlayişiyla çözüme kavuşturulacakti. Yeni Cumhur-
başkaninin seçimi kisa bir süre içinde gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal’in 
son yillarinda, bazi nedenlerle görevden ayrilmiş olan İsmet İnönü oybir-
liğiyle seçilerek görevine başlamişti. Cumhurbaşkani her ne kadar ittifakla 
seçilmiş olsa da şüphesiz gizli kalan birçok anlaşmazliklar da mevcuttu. 
İkinci Cumhurbaşkani İsmet İnönü, Gazi Mustafa Kemal’in sağliğinin son 
birkaç yilinda ondan ve siyasetten uzak kalmişti. Şüphesiz bu durum, geç-
mişte anlaşmazliklara kaynaklik eden ana meselelerin çözümüne ilişkin 
olarak temel yaklaşimlar konusunda yeni dönemde daha farkli bir siyasi, 
sosyal ve ekonomik tutumun sergileneceğinin de habercisiydi.

İsmet İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde bazi anlaşmaz-
liklar nedeniyle Başbakanlik görevinden ayrilmişti. Yerine Celal Bayar hü-
kümeti kurmakla görevlendirilmişti. Gazi Mustafa Kemal’in ölümünden 
sonra ilk değişim de Celal Bayar ile yaşandi. Bayar Hükümeti 25 Ocak’ta 
istifa etmiş, yerine Refik Saydam hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. 
Refik Saydam, Celal Bayar Hükümeti’nde İçişleri Bakaniydi. Ayni zaman-
da parti genel sekreterliği görevini de yürütüyordu. Celal Bayar’in istifa-
sina ilişkin teklifi de o vermişti “Celal Bayar Kabinesi Bu gün İstifa etti”, 
Akşam, 25 Kanunusani 1939: 1 ; Goloğlu, 2013: 16-18). 
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Diğer taraftan daha Ocak ayinin 10’unda bağimsiz milletvekilleri Ali 
Fuat Cebesoy ve Refet Bele CHP Meclis Grubu’na katilmişlardi. Bu İsmet 
İnönü’nün muhalif siyasileri CHP içine alma planinin önemli basamakla-
rindan biriydi. Yeni yönetim bir taraftan iç siyasi birlik oluşturmaya yöne-
lik girişimlerde bulunurken diğer taraftan da bu birliğin içinde ülke yöneti-
minde etkin olacak belirli bir kadroyu da bir araya topluyordu. İnönü’nün 
genel tavri siyasi muhalif unsurlari kendi yanina çekmek ve kendine sadik 
siyasetçileri de ülke yönetiminde etkin kilmakti. Böylece muhalifleri kendi 
partisi içinde kontrolünün daha kolay olacağini düşünüyordu. 5 Temmuz 
tarihinde Enver Paşa’nin çocuk ve torunlarinin yurda alinmalarina ve Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşliğina geri dönmelerine izin verilmesi de yeni 
bir siyasi yaklaşim olarak dikkat çekmekteydi. Fakat bir taraftan da dün-
yada önemli gelişmeler yaşanmaktaydi. Yavaş yavaş bir savaş beklentisi 
oluşmaya başlamişti. Türkiye’nin de bu gerilim sürecinde önemli kararlar 
almasi gerekiyordu.

Türkiye, 21 Şubat’ta İspanya’daki Franco rejimini resmen tanimişti. 
Bu tanima Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nin Balkan An-
tanti çerçevesinde ittifakla kararlaştirdiklari bir tutumdu (“Balkan Antanti 
Konseyi resmi tebliğ neşretti”, Akşam, 23 Şubat 1939: 1,10). 12 Mayis’ta 
ise Türk-İngiliz Ortak Bildirisi imzalanmişti. Bu bildiri ile Türkiye sulh 
cephesinde yer alacağina karar vermiş oldu. Bu bir deklarasyondu ve kar-
şilikli yardimi öngörüyordu. Türkiye barişi kurtaran bir siyasetle, önce-
likle Balkan ülkeleriyle bu birliği oluşturma politikasi güdüyordu. Ayni 
görüşmeleri Fransa ile de yapilmasina yönelik çalişmalar başlatilmişti. Bu 
çalişmalar sonucu 23 Haziran’da Türk-Fransiz ortak bildirisi imzalandi 
(Bodur, 2005: 347 ; “Türkiye bütün kuvvetile sulh cephesine iltihak etti”, 
“İngiltere ile karşilikli yardim ve müzaheret için anlaştik”, “Fransa ile de 
görüşmelerin yakinda iyi bir netice vermesi bekleniyor”, Akşam, 13 Mayis 
1939: 1,9,11 ; “Tür-İngiliz Anlaşmasi”, Cumhuriyet, 13 Mayis 1939: 1).

Avrupa’da oluşan ittifaklar ve bu çerçevede Türkiye’nin bulunduğu 
konum onu kendi saflarinda görmek isteyen ülkelerin sayisini arttirmiş-
ti. Türkiye dengeli bir şekilde Balkan Antanti çalişmalarini sürdürüyordu. 
Fakat İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya arasinda oluşturulan paktin içine 
Türkiye ve Polonya’nin da dahil olmasi istenmekteydi. İngiltere her ne ka-
dar bu yaklaşimi onaylamayip paktta yer ala ülke sayisinin üçte kalmasin-
dan yana olsa da bu yönde bazi taleplerin oluştuğu açikti. İngiltere de bunu 
tamamen dişlamiyordu “Üçler pakti Türkiye ve Lehistanin da iştirakiyle 
beşler paktina çevrilmesi isteniyor”, Akşam, 7 Temmuz 1939: 1,10). 

Türkiye’nin kendi saflarinda bulunmasinin önemini bir süre sonra 
daha net olarak fark eden İngiltere ve Fransa’nin Türkiye ile olan siyasi 
ilişkilerinde de yeni bir yaklaşim içine girdikleri gözüküyordu. Türkiye ile 
Fransa önemli adimlar atarak bir anlaşma imzalamişlar ve bu çerçevede 
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Türkiye’nin çok önem verdiği Hatay davasinin nihayete ermesi konusunda 
anlaşmişlardi. Bu yeni anlaşma Hatay’in Türkiye’ye iltihakini sağlayarak 
sorunun tam olarak çözülmesine imkan vermişti. 23 Haziran’da Türkiye 
ile Fransa arasinda, Türkiye-Suriye arasindaki toprak sorunlarinin da ta-
mamen sona ermesini sağlayan bu anlaşma, büyük oranda Gazi Mustafa 
Kemal döneminde kat edilmiş büyük gelişmelerden sonra Türk diş siyaseti 
açisindan çok büyük bir kazanim olmuştu. Bu anlaşma sonrasi 29 Hazi-
ran’da Hatay Meclisi Türkiye’ye katilma karari almiş ve hemen ardinda 
tüm kurumlara Türk bayraği asilmişti (“Türk –Fransiz anlaşmasi dün Pa-
riste imzalandi”, Akşam, 24 Haziran 1939: 1 ; “Hatay devleti dünden iti-
baren tarihe mal oldu”, Akşam, 30 Haziran 1939: 1,8 ; Bodur, 2005: 349 ; 
Resmi Gazete, Sayi: 4249, 4 Temmuz 1939: 12108-12111). Bu gelişmeden 
kisa bir süre sonra, 7 Temmuz’da, Hatay vilayetinin kurulmasina ilişkin 
yasa çikarilarak kanuni süreç de tamamlanmişti. Hatay Sorunu ile oldukça 
yakindan ilgilenen ve tüm süreç boyunca bölgede önemli ve kritik çaliş-
malar yürüten Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer Hatay valiliğine 
atandi (“Hatay vilayetine dair kanunlar Mecliste alkişlarla kabul edildi”, 
Akşam, 8 Temmuz 1939: 1,7 ; “Hatay valiliği: B.Şükrünün tayini yüksek 
tasdike iktiran etti”, Akşam, 13 Temmuz 1939: 2 ; BCA 030-18-01-02-87-
68-6 ; BCA 030-10-0-0-225-515-23).

Diş siyasette önemli başarilar elde eden Türkiye Cumhuriyeti iç siyasi 
denge açisindan tipik Tek Parti anlayişi ile hareket ediyordu. 3 Haziran’da 
Tek Parti sistemi içinde Meclis’te yeni bir yaklaşimla Müstakil Grup üye 
seçimi yapilmişti. 7 Haziran’da ise CHP Tek Parti yönetimi devlet ve parti 
yönetimini yeniden ayirma karari alarak önemli bir siyasi hamle yapmişti. 
5 Temmuz’da da valilerin CHP il başkanliği görevlerine son verilmişti. 
(“Valiler parti başkanliklarindan ayriliyorlar”, Akşam, 6 Temmuz 1939: 
1,13).

Türkiye’nin diş ve iç siyasetindeki gelişmeler sürerken Avrupa’nin 
yeni bir savaşin eşiğinde olduğu çok net bir şekilde hissedilmeye başlan-
mişti. Türkiye bu savaşin dişinda kalmak konusunda oldukça dikkatli bir 
siyaset uygulama niyetindeydi. 2 Ağustos 1939’da İngiliz savaş gemisi 
Malaya, İzmir limanina, Wars Pite ve dört destroyer de İstanbul’a geldi-
ğinde bazi önemli gelişmelerin yaşanacaği gayet açikça görülmeye baş-
lanmişti. Donanma kumandani önce İstanbul’a gelmiş ardindan Cumhur-
başkani ile görüşmek üzere Ankara’ya hareket etmişti (“Kiymetli bir mi-
safir: İngiliz Akdeniz kuvvetleri başkumandani istanbula geldi”, Akşam, 2 
Ağustos 1939: 1,11). Bu gelişmeleri yaşandiği dönemde Türkiye de askeri 
manevralarla ordusunun kabiliyetlerini göstermek ve zindeliğini muhafaza 
etmek üzere harekatlar yapmaktaydi. 15 Ağustos’ta başlayan Trakya ma-
nevralari 21 Ağustos’ta sona ermişti. Bu manevralar çerçevesinde Kirk-
lareli mintikasinda şiddetli muharebeler yaşanmişti. Askeri donanimi ve 
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unsurlari arttirici faaliyetlerine hiz veren Türkiye 28 Ağustos’ta Yildiray 
Denizaltisi İstanbul’da suya indirilmişti. 31 Ağustos’ta Batiray Denizal-
tisi Almanya’nin Kiel limaninda denize indirilerek Türk ordusuna önemli 
bir güç daha katilmiş oldu (“Milli Şef Manevra sahasinda harekati takip 
ettiler”, Akşam, 16 Ağustos 1939, s. 1,9. ; “Yildiray dün Haliçte Denize 
İndirildi”, Akşam, 29 Ağustos 1939: 1). 

İkinci Dünya Savaşi’nin başlamasina müteakip Türkiye’de 8 Eylül’de 
ihtiyat erleri talim-terbiye amaçli olarak askere çağrilmasina ilişkin bir 
tebliğ yayinlanmişti. Başvekalet bu tebliğe ilişkin olarak, tebliğin mem-
leketin her tarafina mahsus olmadiğini kismi olduğunu belirtse de bu tür 
tedbirler Avrupa’da yaşanan savaştan bağimsiz olarak düşünülmemiştir. 
Zira ülkenin bazi mintikalarinda ihtiyat erleri bir buçuk aylik bir süre için 
silah altina çağrilsa da bunun bir tedbir amaci güttüğü de oldukça açik 
olarak görülmüştür. 11 Eylül’de TBMM’de bir açiklama yapan Başbakan 
Refik Saydam: “biz bu günkü harbin haricindeyiz. Aldiğimiz askeri ted-
birler ihtiyati tedbirlerdir” demişti. Saydam, muharip taraflarla münasebe-
tin normal olduğunu, harbin dişinda bulunulduğunu, bu harbin Türkiye’ye 
sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin alinmaya çalişildiğini belirtmişti 
(“İngiltere ve Fransa Almanya’ya harb ilan ettiler. Japonya bitarafliliğini 
ilan etti”, Akşam, 4 Eylül 1939: 1,10 ; “Başvekaletin tebliği: askere da-
vet memleketin her tarafina mahsus değildir”, Akşam, 9 Eylül 1939: 2 ; 
“Meclis Dün Açildi: Başvekil vaziyet hakkinda mühim bir nutuk söyledi” 
; “Memleketimizin bazi yerlerinde aldiğimiz askeri tedbirler ancak ihtiyat 
tedbirleridir”, Akşam, 12 Eylül 1939: 1,8 ; TBMM Zabit Ceridesi, Devre 
6, Cilt 5, İctima F, 39. Birleşim, 11/9/1939: 3).

Avrupa’da başlayan ve 3 Eylül ile birlikte genişleyen savaşin etkisi 
kisa sürede Türkiye’de birçok alanda kendini göstermeye başlamişti. Bun-
lardan en önemlisi ve dişariyla etkileşimi bakimindan en kritik olani liman-
larin kapatilmasi ve buna bağli olarak kömür, petrol ve birçok maddenin 
ithalat ve ihracati ile Türk gemilerinin yabanci limanlara çikiş yasağinin 
uygulanmaya başlanmasiydi. 3 Eylül’de başlayan bu uygulamalarin ardin-
dan 4 Eylül’de ise tüm gida maddelerine ihraç yasaği konmuştu. Bu gerek 
siyasi gerekse ekonomik açidan önemli sorunlari da beraberinde getirmişti 
(“Başvekaletin tebliği: Hükümetçe alinan tedbirler ne bugün ve ne de yarin 
gida sikintisi olmasina imkan birakmayacak niteliktedir”, Akşam, 8 Eylül 
1939: 1,8 ; “Türkiye’den ihraci men olunan maddeler”, Akşam, 8 Eylül 
1939: 2 ; “Akdeniz’de seferde bulunan vapurlar”, Akşam, 3 Eylül 1939: 2).

3.2. Sosyal Hayata Etki Eden Başlıca Konular

1939 yili, Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal yaşami etkileyen birçok 
gelişmenin ardarda gelmesiyle başlamişti. Ocak ayinin hemen başinda 
Millet Vapuru’nun Ereğli yakinlarinda çarpişma sonrasi batmasi ve 18 ki-
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şinin vefat etmesi günün en önemli konusu olmuştu. 2 Ocak’ta gerçekle-
şen bu olayda on kadar vapur da karaya oturmuştu. Bu vapurlar kömür 
nakliyatinda kullaniliyordu. Bu nedenle kiş ortasinda gelişen bu olayin 
toplumsal arka planda önemli etkilerinin olmasi kaçinilmazdi. Bu gelişme 
ülkede bir kömür buhrani oluşturabilecek seviyede önemli bir kriz özelliği 
de taşimaktaydi. Zira kömür nakliyatinin sekteye uğramasi gibi önemli bir 
durum söz konusuydu (“Millet vapuru batti. On vapur da karaya oturdu”, 
Akşam, 3 Kanunusani 1939: 1,4 ; “Kömür buhrani korkusu artiyor”, Ak-
şam, 6 Kanunusani 1939: 1,8).

Bu yil içinde Karadeniz ve Ege’de çok şiddetli firtinalar olmuştu. 
Özellikle Ege’de meydana gelen depremler ile 27 Ocak’ta Erzurum ve 
Amasya’da oluşan şiddetli depremde önemli hasarlar oluşmuştu. Bir köyde 
yirmi kadar ev çökmüş, büyük şehirlerin merkezinde önemli bir sorun ya-
şanmamişti (“Erzurum’da ve Amasya’da Zelzele”, Akşam, 28 Kanunusani 
1939: 2). Bu gelişmelerin hemen ardindan, Zonguldak Kozlu’da 27 Şubat 
1939’da maden kazasi meydana geldi. Kozlu Kömür Madeni kazasinda 23 
(26) kişi vefat etmişti. Ocak içinde dinamit patlatilmasi yöntemiyle çalişi-
lan bu işyerinde ölen işçiler zehirlenme sonucu yaşamlarini yitirmişlerdi. 
1939 en önemli sosyal travmasi ise şüphesiz ki Erzincan Depremi olmuş-
tu. İkinci Dünya Savaşi başladiktan yaklaşik dört ay sonra gerçekleşen ve 
45000 evin yikilmasina, yaklaşik 33000 vatandaşin ölümüne neden olan 
bu büyük felaket toplumun hafizasinda yillarca geçmeyecek büyük izler 
birakmişti (“Kozluda bir madende feci bir kaza oldu”, Akşam, 28 Şubat 
1939: 2 ; “Bütün Felaketli Anlarda Büyük Yardimci: Kizilay”, Ulus, 5 II. 
Teşrin 1940: 1-2).

Diğer taraftan toplumun sosyal yaşamini etkileyen ve vatandaşlik hak-
lari açisindan mahrumiyet oluşturan gelişmeler yaşanmaktaydi. Toplumun 
henüz denge oluşturamamiş geçmiş ve bugün birlikteliği anlayişi, kurulan 
cumhuriyetin devrimlerinin anlaşilmasina göre fay hatlari oluşturuyordu. 
Adalet Bakanliği’nin Arap harfleri ile ders verenlerin cezalandirilmasina 
yönelik 14 Mart’ta yayinlanan genelgesi bu toplumsal sorunu daha açik 
olarak ortay çikarmaktaydi. Zaten daha önce, 25 Ocak 1939’da Başvekil 
olan Refik Saydam ilk basin toplantisinda Arap harflerinin ve din dersle-
rinin yeniden geri getirileceğine dair söylentileri de yalanlamişti. Diğer 
taraftan halkevleri anlayişi toplumsal bir çati yaklaşimiyla toplumun bir 
arada tutulmasi amaciyla önemli bir unsur olarak ortaya çikmişti. Dönemin 
Başbakani Refik Saydam da halkevi kavramina ve onun toplumdaki yerine 
işaret ederken, bütün Türkiye’nin yillardir büyük bir halkevi manzarasi arz 
ettiğini belirtmişti. 19 Şubat 1939’da 158 halkevinin açilişi yapilarak bu 
konuda hizla mesafe alinmakta olduğu hissettiriliyordu (“Başvekil Anka-
ra’da halkevinde mühim bir nutuk söyledi”, Akşam, 20 Şubat 1939: 1,6).
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1939 yilinda, önemli eğitim çalişmalari çerçevesinde Maarif Şurasi 
toplanmişti. Maarif Şurasi’nda yapilan toplantilarda ülkenin eğitim gele-
ceği için önemli kararlar alinmaktaydi. Bu kararlardan biri de temel eğitim 
süresinin üç yildan beş yila çikarilmasiydi. 17 Temmuz 1939’da 1. Maa-
rif Şurasi Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tarafindan açilmişti.  Yüz yirmi 
eğitimcinin katildiği şura İsmetpaşa Kiz Enstitüsü’nde gerçekleştirilmiş-
ti (“Maarif Şurasi”, Akşam, 17 Temmuz 1939: 2 ; “Maarif şurasi toplan-
di”, Akşam, 18 Temmuz 1939: 1,13). Türkiye’de bu tür çalişmalar devam 
ederken Avrupa’da yaşanan savaş nedeniyle 8 Eylül’den itibaren Avrupa 
ülkelerinde bulunan Türk öğrenciler ülkeye geri çağrilmaya başlanmişti. 
Bu siralarda basin hayatina ilişkin önemli düzenlemelerin yapildiği da gö-
rülmekteydi. Basina yönelik bazi kisitlamalarin uygulanmaya başladiği 
açikça görülürken Matbuat Kanunu’nda yapilacak bir değişiklikle ülkenin 
genel siyasetine zarar verecek, milli hisleri inciten ve milli tarihi yanliş 
gösteren yayinlarin yasaklanmasina dönük bir karar alinmasi söz konusu 
olmuştu (“Matbuat Kanununda İki Madde Değiştiriliyor”, Ulus, 10 Ağus-
tos 1939: 2).

Türkiye’de uzun süredir toplumsal bir sorun olarak devam eden bir 
konu olan Dersim İsyani 21 Mart 1937’den itibaren önemli safhalardan 
geçtikten sonra 1939’a gelindiğinde tamamen çözülmüştü. Yakin zamana 
kadar hükümet güçlerinin nüfuz edemediği ve bölge halkinin önemli bir 
karmaşa içinde yaşadiği bölgede hem devlet hakimiyeti sağlanmiş hem de 
bölgede yaşayan halkin güvenli bir ortamda yaşamini sürdürmesi temin 
edilmişti. Dönemin Dahiliye Vekili Faik Öztrak verdiği bir beyanatta Tun-
celi (Dersim) vilayetinde geçmişte yaşananlari, bu bölgedeki başkaldirinin 
ülke üzerine getirdiği maliyeti ve sonuçta varilan noktayi ayrintili olarak 
ele almişti.  7 Temmuz’da çikarilan Tunceli Vilayetinin idaresi hakkindaki 
kanun hükmünün 31 Aralik 1942’ye kadar uzatilarak bölge kalkinmasi için 
gerekli sürecin devam ettirilmesi kararlaştirilmişti (“Tunceli Vilayeti”, Ak-
şam, 8 Temmuz 1939: 1,13).

3.3. Ekonomik Durum ve Savaş Hazırlıkları

Ekonomik açidan devletçilik politikasinin çok ileri derecede uygulan-
diği 1938 yilinin ardindan bu yaklaşim 1939 yilinda da devam etmiştir. 28 
Ocak’ta İstanbul Tramvay Şirketi, 30 Ocak’ta ise Tünel Şirketi (Galata-Be-
yoğlu) satin alinmişti. Bu iki şirket satin alma işleminden sonra 7 Şubat’ta 
devletleştirilmişti. Havagazi Şirketi’nin de alinmasi planlanmişti (“Tram-
vay şirketi 1 milyon 575 bin liraya aliniyor”, Akşam, 29 Kanunusani 1939: 
1 ; “Havagazi şirketi ile de anlaşma oldu: Tünel, tramvay ve havagazi şir-
ketlerinin mukaveleleri bu gün imzalaniyor”, Akşam, 8 Şubat 1939: 1).

Bunlarin yani sira 11 Şubat’ta İzmit Selüloz ve Kaolin  fabrikalari 
inşaati sona ermişti. 1 Nisan’da ise Ergani Bakir Madeni hizmete girmiş-
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ti. 12 Mayis’ta da İzmit Gölcük’te liman ve tersane inşasina ilişkin bir 
Alman grubu ile sözleşme imzalanmişti. 19 Mayis 1939’da Kirşehir’de 
elektrik santrali açilarak önemli bir enerji kuruluşu hayata geçirilmişti. 
Hemen ardindan, 22 Haziran’da Ankara’da elektrik ve gaz işletmelerinin, 
Adana’da ise elektrik işletmelerinin devletleştirilmesine ilişkin sözleşme 
imzalanmişti (“Ankara ve Adana elektrik ve havagazi şirketleri”, Akşam, 
23 Haziran 1939: 2). 17 Mart’ta Fethiye’de inşa edilen elektrik santralinin 
ardindan, 7 Temmuz 1939’da İskenderun limani devlet limanlari idaresine, 
Payas-İskenderun demir yolu Devlet Demiryolu İdaresi’ne devredilmişti. 
26 Haziran’da ise Yalova Kaplicalari’nin Sağlik Bakanliği tarafindan iş-
letilmesine ilişkin yasa çikarak hükümetin önemli devletleştirmelerinden 
biri daha gerçekleştirilmişti. Türkiye yer üstü zenginliklerini değerlendi-
rirken ayni zamanda sanayi için önemli hammadde kaynaği olan yer alti 
kaynaklarina da yönelmeye başlamişti. Bu çerçevede 27 Temmuz 1939’da 
Karabük’te kok kömürü üretimine başlandi. İlk Türk demiri de yine Kara-
bük’te Karabük Demir Çelik Fabrikasi’nin birinci firininin ateşlenmesiy-
le üretim sürecine girmişti (“Karabükte kok fabrikasi çalişmağa başladi”, 
Akşam,  29 Temmuz 1939: 2 ; “İlk Türk demiri”, Akşam, 9 Eylül 1939: 2 ; 
Resmi Gazete, Sayi: 4249, 4 Temmuz 1939: 12108-12109). 

1939 yilinda Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi açisindan önemli tica-
ret anlaşmalarinin yapildiği bir yil olmuştu. Bu anlaşmalar İsveç, Amerika 
Birleşik Devletleri, Fransa, Polonya ile yapilmiştir. 24 Mart’ta İsveç’le ya-
pilan ticaret anlaşmasindan bir hafta sonra 1 Nisan 1939 tarihinde Türki-
ye ile ABD arasinda yapilan ticaret anlaşmasinda ABD’nin durumunu ve 
gücünü ifade eden bir yaklaşim görülmüştür. Polonya ile yapilan ticaret 
anlaşmasi ise 30 Haziran’da imzalanmiştir. 3 Eylül’de yürürlüğe girmek 
üzere imzalanan Türk-Fransiz Ticaret Anlaşmasi ise Türk ekonomisi ve 
ticareti için önemli görülmüştür (Akşam, 3 Eylül 1939: 2 ; Cumhuriyet, 1 
İkincikanun 1939: 3 ; Bodur, 2005: 344).

Bir diğer ekonomik gelişme de Hatay konusunda olmuştu. 1939 yilin-
da Türkiye siyasi anlamda uzun süredir mücadele ettiği Hatay Sorunu’nu 
bir sonuca ulaştirmişti. Hatay Sorunu’na ilişkin siyasi başari Hatay Mec-
lisi’ni Türk parasini resmi parasi olarak kabul etmesiyle siyasi-ekonomik 
bir başari da elde etmişti. 14 Mart’ta gerçekleşen bu adimdan sonra, 21 Ni-
san’da Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil edilerek önemli bir ekonomik 
entegrasyon sağlanmişti. 

Türkiye ile İngiltere arasinda 27 Mayis 1938’de imzalanan Londra 
Kredi Anlaşmasi’nin onay belgeleri 17 Mayis 1939’da karşilikli teatiler-
le teyit edilmişti. Bu piyasalarda faaliyetin artmasini sağlayan önemli bir 
gelişme olmuştu. Zira her yilin bu dönemlerinde canlanan piyasanin sa-
vaş durumu etkisi nedeniyle yavaşladiği, durağanlaştiği görülmüştü. Bu 
anlaşma hareketliliğin yeniden sağlanmasina olanak verdi. Sunday Times 
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gazetesine göre Türkiye mükemmel bir orduya sahiptir. Türkiye’nin stra-
tejik mevkiini ise oldukça mühimdi. Bu bakimdan Türkiye ile İngiltere 
arasinda gerçekleşen ve Türkiye’nin de sulh cephesine dahil olduğu şek-
linde algilanan siyasi anlaşmanin önemli olduğu dile getirilmiştir (Hüseyin 
Avni, “Haftalik piyasa: Türk-İngiliz anlaşmasindan sonra piyasada faaliyet 
artti”, Akşam, 18 Mayis 1939: 6 ; “Türk-İngiliz Anlaşmasi”, Akşam, 18 
Mayis 1939: 4).

1939 yilinin, tüm savaş ve kriz dönemlerinde olduğu gibi, en büyük 
ekonomik tedirginliği ülkede oluşabilecek gida ve temel ihtiyaç darliği 
veya yokluğu meselesiydi. Bu kendini yavaş yavaş hissettirmeye de başla-
mişti. Ulusal gazetelerden birinde yayinlanan bir makalede, artmaya baş-
layan zahire fiyatlarindan ve bunun anlamsiz olduğundan bahsedilmiştir. 
1914’de başlayan Birinci Dünya Savaşi döneminde Şeker Fabrikasi’nin 
bulunmadiği, şimdi ise fabrikalarin ihtiyacin yarisini karşiladiğini ifade 
etmiştir. Şeker, pamuklu bez, demiryolu ve bunun gibi imkanlarin geçmiş 
dönemde olmadiği, Cumhuriyet döneminde ise bunlarin önemli oranda 
gelişme gösterdiği belirtilerek, yeni dönemde bir bolluğun var olduğu ve 
bu nedenle de endişe etmemek ve savaş bahanesiyle telaşa düşmemek ge-
rektiği belirtilmiştir. Buna rağmen savaşin etkisinin toplumsal davranişta 
ne gibi bir hareket tarzi oluşturabileceğine dair kesin bir yargiya varmak 
mümkün değildir. (Hüseyin Avni, “İktisadi Meseleler : 914 Türkiyesi, Bu 
günkü Türkiye”, Akşam, 9 Eylül 1939: 5). 

4. SONUÇ

Birinci Dünya Savaşi’ndan mağlup olarak ayrilmiş Osmanli Devle-
ti’nin ardindan, Türk milletinin Anadolu’da başlattiği Milli Mücadele zafe-
re ulaşmiş, TBMM çatisi altinda oluşan siyasi birlik Türkiye Cumhuriyeti 
olarak yeni bir devlet kimliğiyle uluslararasi arenada yerini almişti. Türki-
ye Cumhuriyeti, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere yap-
tiği reformlarla ülkenin temel sorunlarini gidermek, gelişmesini sağlamak 
ve uluslararasi sahada söz sahibi olabilmek için yoğun bir çalişma süreci-
ne girmişti. 1930 yilina girerken gelişen “Dünya Ekonomik Buhrani” tüm 
dünyayi olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemiş buna bağli olarak dünyada 
oluşan siyasi ve ekonomik krizler birçok dengenin bozulmasina neden ol-
muştu. 

Birinci Dünya Savaşi’nin galip güçleri mağlup devletler üzerinde ağir 
ve önemli yaptirimlarla baski uygulayarak onlarin siyasi, sosyal ve ekono-
mik düzenlerini sinirlamişlardi. Bu 1920’den başlayarak, mağlup devletle-
rin farkli bir arayişa girmelerine dünyada yeni bir krizin oluşmasina zemin 
hazirlamişti. Hem Avrupa’da hem de Uzakdoğu’da başlayan bu hareketle-
rin ortak dayanak noktasi Birinci Dünya Savaşi sonucunda kendi üzerlerine 
uygulanan baskinin ağirliğini kirma ve diğer devletler gibi dünya siyaseti 
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ve ekonomik kaynaklari üzerinde hak sahibi olmakti. Başta Almanya ve 
İtalya olmak üzere yeni oluşturulan blok, zamanla kendilerine Japonya’nin 
da katilmasiyla önemli bir cephe haline gelmişti. 1938 yilinin sonuna ge-
lindiğinde ise artik karşilikli yeni cephelerin unsurlari belirlenmiş ve buna 
göre yeni ittifaklar oluşturulmaya başlanmişti. Türkiye ise bu ittifaklar ara-
sinda sulh cephesinde bulunmak, fakat ayni zamanda kendi güvenliğini ve 
geleceğini de düşünerek pozisyon almak durumunda kalmişti.

1938-1939 yillari Türkiye Cumhuriyeti için, II. Dünya Savaşi’nin baş-
lamasindan önceki en önemli tarihlerdir. Bu tarihler içinde ülkenin kurucu 
lideri ölmüş, fakat diğer taraftan yeni siyasi yönetim mevcut politikalari 
yürütmek üzere hem Almanya ve bağlantili ülkelerle hem de İngiltere ve 
yaninda yer alan devletlerle ikili ilişkilerini sürdürmüştür. II. Dünya Sava-
şi’na giden süreçte hem savaşin dişinda kalmak hem de savaşin getireceği 
etkileri en az kayipla atlatmak üzere geliştirilen politikalarla Türkiye bir-
çok sikintili dönemi yönetmeye çalişmişti. Türkiye 1930’lu yillarda önem-
li gelişmeler yaşamiş, Dersim’de büyük bir iç isyanla uğraşarak sonuçlan-
dirmaya çalişmiş, önemli orandaki gücünü buraya yönlendirmişti. Bunun 
yani sira Hatay Meselesi Türkiye’nin çok önem verdiği bir konu olmuş 
ve bunun başarili bir şekilde nihayete ermesi için olağanüstü gayret sarf 
etmişti. Avrupa’da ve Dünya’nin geri kalaninda yaşanan gerginliklerin bir 
kenarinda kendi varlik mücadelesini veren Türkiye’nin bu mücadeleden 
başarili çikmak için oldukça önemli siyasi, sosyal ve ekonomik girişimleri 
olmuştu. Fakat diğer taraftan ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal 
1938 Kasim’inda vefat etmiş, bu büyük aci ile yüzleşen toplum önemli 
bir yara almişti. Gerek 1938’de ülkenin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümü, gerekse bundan sonra uygulanan siyasi ve ekonomik 
yönetim anlayişi ülkede birçok sikintili dönemin yaşanmasina neden ol-
muş, fakat ayni zamanda bloklaşan dünyada güçler arasi dengeyi kurmak 
konusunda oluşan zorluklar önemli sorunlari da beraberinde getirmişti.

İkinci Dünya Savaşi’nin başlamasindan önce Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu durum, 1939 da başlayan ve 6 yil süren savaşta Türkiye’nin aldiği 
pozisyonu doğrudan etkilemiştir. 1938’e gelene kadar yaşanan gelişmeler 
ve dünyada oluşan olaylar ülkeleri daha temkinli ve sürdürülebilir bir yö-
netim içinde bulunmaya zorunlu kilmişti. Bu bakimdan Türkiye’nin de II. 
Dünya Savaşi öncesi içinde bulunduğu konum, ülkenin siyasi, sosyal ve 
ekonomik alanlardaki kazanimlari ve buna bağli olarak geldiği seviye onu 
yaklaşan savaşa karşi temkinli ve mesafeli durmaya itmişti.

Bu dönemi anlamak ve derinlemesine analiz edebilmek için dönemin 
basinin konuya yaklaşimi, analizleri ve gündemde öne çikardiği konular 
tarihsel bakişi yansitmasi bakimindan önemli olmuştur. Söz konusu tarih-
lerde Türk basinin ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik durumuna ilişkin 
değerlendirmeleri yaptiği, gündemi takip ettiği, hem ulusal hem de ulus-
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lararasi gelişmeleri öne çikardiği ve buna bağli olarak da özellikle 1938-
1939 yillarinda hem ülkenin hem de dünyanin geri kalan kisminin içinde 
bulunduğu durumu kamuoyuyla paylaştiği açiktir. Bu bakimdan dönemin 
basinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihini anlamak ve o dönemde yaşanan ge-
lişmeleri takip edebilmek bakimindan önemli veriler sunduğu ve tüm bu 
gelişmeleri yaklaşan savaş ihtimali esasi üzerinden değerlendirmeye tabi 
tuttuğu görülmüştür.
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1. GİRİŞ

Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yanisira kentleşme yapisinin deği-
şimine bağli olarak yaşam şartlarinin güçleşmesi ve bunun sonucunda olu-
şan baskilar sonucunda insanlar, boş zamanlarini değerlendirmek, merak 
duygularini giderebilmek ve macera yaşamak amaciyla daha farkli etkin-
likler yapmaya başlamiş ve bu amaçla farkli ortamlara seyahat etmişlerdir 
(Özdemir vd., 2004). Bu ortaya çikan seyahat etme olgusunun gelişmesi 
sonucu dinlenme, eğlenme, merak giderme,  macera yaşama, sportif faali-
yetlerde bulunma, bilgi edinme gibi amaçlar doğrultusunda doğal, tarihi ve 
kültürel kaynaklarla iç içe olan, gürültüden uzak, sakin ve doğal çekicilik-
lere sahip alanlara doğru yönelim artmiştir (Doğanay ve Zaman, 2001;Ko-
day ve Çelikoğlu, 2009; Kaymaz ve Özşahin, 2013). 

Kentsel mekanlarin olumsuz koşullari, kent dişi açik hava sportif rek-
reasyonel aktivitelere yönelimlere neden olmuş bu yönelim sonucu sahip 
olduklari sira dişi ve cezbedici nitelikteki doğal alanlar turistik ve rekreas-
yonel seyahatler için cazibe merkezleri halini almiştir. Ziyaretçileri doğal 
kaynak değerleri yönünden zengin olan rekreasyon merkezlerine çeken 
önemli unsurlar içerisinde sağlikli ve temiz havada fiziksel hareketler yap-
mak, zihinsel olarak yenilenmek gelmektedir (Hansen-Moller ve Oustrup, 
2004; Eriksson vd., 2013). Bu sayede doğal alanlar açik hava sportif rek-
reasyon aktiviteleri açisindan farkli birçok alternatif etkinliklere kaynak 
oluşturmuş ve bu doğal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin gelişmesine 
katki sağlanmiştir (Soykan, 2004; Koday vd., 2018). Doğal alanlarin sa-
hip olduklari flora ve fauna zenginliği, o alanlari ziyaret edenler için çok 
önemli unsurlarin başinda gelmektedir. Ayni zamanda, bu kaynaklarin 
kullanimlarinin devam edebilmesi için ziyaretçiler üzerinde korunmalari-
na yönelik bilinç ve alginin oluşmasinda da olumlu anlamda etkilerinin 
olduğu ortadadir (Akpinar ve Bulut, 2010; Sezer, 2015; Tonge vd., 2015). 
Gelişmiş ülkelerde doğal alanlarda tatil yapmak isteyenlerin sayisindaki 
artişin altinda yatan temel itici güç olarak insan ve doğa arasindaki etkile-
şimin ve çevre bilincinin artmasi gelmektedir (Sezer ve Bekdemir, 2016). 

Doğal yapisi korunmuş alanlarin sahip olduğu doğal peyzaj değerleri 
ziyaretçilere etkinlik ve aktiviteler yönünden zengin seçenekler sunmak-
tadir. Bu alanlardaki söz edilen peyzaj değerlerin arasinda flora ve fauna 
zenginliği, topografik yapisindaki değişimler, jeolojik oluşumlarin varli-
ği, farkli peyzajlar, kültürel-tarihi değerler, hidrolojik yapinin zenginliği 
gibi değerler yer almaktadir. bu değerler sayesinde doğal alanlarda bir çok 
açik-hava rekreasyon aktivitesi yapilabilmektedir (Aslan vd., 2002; Dön-
mez, 2008). 

Korunan alanlar, sağladiği ekolojik ve ekonomik katkilar yaninda tu-
ristik ve rekreasyon potansiyelleri ile de öne çikan ekosistemlerdir. Fakat 
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bu ekosistemlerin turistik veya rekreasyonel alan olarak kullanilmasi ile 
bir takim olumsuz etkiler oluşmaktadir. Bu açidan değerlendirildiğinde 
rekreasyonel ve turistik faaliyetlerin gerçekleştirildiği bu alanlarda olu-
şacak antropojenik etkilerin azaltilabilmesi hatta ortadan kaldirilabilmesi 
için yapilan faaliyetlerin yapildiği kaynak değeri üzerine etkileri ve taşima 
kapasitesi hesaplanmali ve alandaki faaliyetler bu veriler işiğinda planlan-
malidir (Zhang, vd., 2012; Geneletti ve Dawa, 2009; Çetin ve Şevik 2016). 
Dünya genelinde bozulmamiş ve bakir yerlerin, şehir merkezine çok yakin 
olmayan alanlarin rekreasyonel ve turizm kullanimlara açildiği, bu özel-
liklere sahip alanlarin planlanmasi ve yönetilmesi aşamasinda rekreasyon 
firsatlarinda çeşitliliğin sağlandiği, farkli tipteki ziyaretçilerin destinasyo-
na çekilmesi yönünde uygulamalarin yapildiği, değişik rekreasyon alterna-
tiflerinin değerlendirildiği yaklaşimlar benimsenmelidir (Ryan, vd., 2012; 
Harshaw ve Sheppard, 2013; Altunöz vd., 2014 ). 

En önemli koruma alanlarindan biri olan tabiat parklari, ülkemizin 
zengin doğal ve kültürel kaynaklarinin gelecek kuşaklara bozulmadan 
aktarilmasinin amaçlandiği alanlardir. Tabiat parklari, 9.8.1983 tarihinde 
kabul edilen 2873 nolu milli parklar kanununun 2/b maddesine göre şöyle 
tanimlanmaktadir: “Bitki örtüsü ve yaban hayati özelliğine sahip, manzara 
bütünlüğü içinde halkin dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalari-
dir”(Doğanay ve Zaman, 2001; Akten, 2003). Ayrica tabiat parklari insan-
larin sinirli kullanimina izin verilen, sahip olduğu kaynak değerlerini gele-
cek nesillere aktarma zorunluluğunun olan alanlardir (Doğanay ve Zaman, 
2001). Bu yüzden tabiat parklari gibi koruma statüleri olan alanlarda be-
lirli kriterler ile bağlantili olarak korunmasi gerektiği belirlenen peyzajlar, 
doğa parçalari ve doğal elementler dikkatle değerlendirilmelidir.

Tabiat parklarinda, “hayvan ve bitki popülasyonlari için optimum sik-
lik ve genetik çeşitlilik, biyozonözlerde tür çeşitliliği, organizmalarin evri-
minde doğal şartlar ve işleyiş, doğala yakin ve dengeli ekosistemler, çeşitli 
komplekslerin oluşumu sonucu bütünleşen peyzajlarin ve peyzaj parçala-
rinin biyolojik, jeolojik ve kültürel tarihle ilgili taşidiklari önem nedeni 
ile” yapilacak çalişmalardan, düzenlemelerden ve kullanimlardan kaynakli 
olumsuzluklardan korumak amaci ile uzun vadeli ve geniş kapsamli hedef-
leri belirlemek gerekmektedir (Sezer ve Bekdemir, 2017). 

Turizm destinasyonlari ve rekreasyon alanlari, sahip olduklari çekici-
liklere bağli olarak gelişirler, farkli uygulamalar ve farkli tipler olarak orta-
ya çikarlar. Son yillarda doğal ve kültürel değerleri ile ön plan çikan ve bu 
özellikleri ile çeşitli statülerde koruma altina alinan tabiat parklari turizm 
ve rekreasyonel potansiyelleri nedeniyle çok sayida ziyaretçinin dikkatini 
çekmeye başlamiştir. Tabiat parklari farkli doğal ve kültürel kaynaklar ile 
katilimcilara çok çeşitli turistik ve rekreasyonel etkinliği yapma imkani 
sunmaktadir (Birinci vd., 2016 s.286; Koday vd., 2018). Özellikle tabiat 
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parklari insanlara hem fiziksel hem de ruhsal yönden de olumlu katkilar 
sağlayan, sahip olduklari farkli doğal kaynak değerleri ile katilimcilara il-
gileri ve tercihleri doğrultusunda açik havada yapilabilecek aktiviteler için 
birçok seçenek sunan en uygun mekânlardir (Sezer ve Bekdemir, 2017).  
Ayni zamanda insan ile doğanin uyumunu ortaya koyabilen; ayni zaman-
da da, günlük yaşam tarzlari ve ekonomik faaliyetleri içinde rekreasyon 
ve turizm yoluyla ziyaretçilerine iyi vakit geçirme olanaklari sağlayabilen 
ulusal açidan önemli olan tabiat parklari (Özgüç, 2007) doğal olan ortam-
lara yapilan seyahatleri ifade eden “doğa turizmi”, açisindan önemli bir 
potansiyele sahiptirler (Bulut vd., 2005; Özgüç, 2007; Koday vd., 2018).

Son yüzyilda doğal kaynaklar saf ekonomik araç olarak görülüp bi-
linçsiz kullanimlarinin artmasi sonucu ekosistemin dengesi bozulmaya 
başlamiş, türler zarar görmüştür. Ayni zamanda bu yok oluşun sonucu 
olarakta bireyler tarafindan farkindalik artmiş, müdahale edilmesi gereği-
nin anlaşilmasiyla tüm alanlarda kaynaklarin sürdürülebilir kullanilmasi 
gereği ortaya çikmiŞtir. Sürdürülebilir kullanim anlayişi öncelikle yoğun 
olarak faaliyetlerin yapildiği ve kaynak kullanimini etkileyen sektör olan 
turizm sektöründe kendisini göstermiştir. Ayni zamanda ulusal ve ulusla-
rarasi boyutta ekonomik kalkinmayi hedefleyen ülkeler, bölgeler için tu-
rizm sektöründe ekonomik kazanç sağlamada kullanilan kaynaklarin sür-
dürülebilir kullanimlarinin önemli olduğu görüşü ön plana çikmiştir. 

Doğal çeşitliliklerin ve hassas ekosistemlerin bir arada toplandiği tabi-
at parklarinin var olan potansiyelinin koruma-kullanma dengesi kurularak 
insan-doğa arasindaki olumsuz etkileşimi engellemek için sürdürülebilir-
lik çerçevesinde ele alinmasi gerekmektedir. Doğal bir alanda rekreasyo-
nel ve turistik faaliyetlerinin yapilabilmesi ve turistik amaçli pazarlanabil-
mesi için envanter çalişmalari ile potansiyel faaliyet türlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir Bu kapsamda Artvin ili Yusufeli ilçesi sinirlari içerisinde, 
Biçakçilar ve Özgüven köyleri yakininda yer alan Altiparmak Tabiat Par-
ki, sahip olduğu doğal turistik değerleri ile eşsiz bir potansiyeli bünyesinde 
barindirmasi açisindan araştirma konusu olarak belirlenmiştir. Çalişmada; 
Altiparmak Tabiat Parki‟nin sahip olduğu mevcut potansiyelin, doğal ve 
kültürel çevreye zarar vermeyecek ve ekonomik faydalar sağlayacak şe-
kilde turizm sektörüne alternatif olarak sunulmasi ve kazandirilmasi he-
deflenmektedir. Altiparmak Tabiat Parki hakkinda temel bilgiler verilmiş, 
ekosistemi, mevcut kullanimi ortaya konulmuş ve Altiparmak Tabiat Par-
ki‟nin turistik ve rekreasyonel yönden değerlendirilmesi yapilmiş ve bu 
doğrultuda önerilerde bulunulmuştur. Altiparmak Tabiat Parkinin sahip 
olduğu biyolojik çeşitliliğin ve diğer kaynak değerlerinin uzun dönemde 
korunmasi ve geliştirilmesi, alandaki doğal kaynaklarin koruma-kullanma 
dengesi içinde sürdürülebilirliğini sağlanmasi için en uygun aktivitelerin 
neler olduğunu ortaya konulmuştur. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal

Çalişmanin ana materyalini Artvin ili Yusufeli ilçesi sinirlari içerisin-
de, Biçakçilar ve Özgüven köyleri yakininda yer alan Altiparmak Tabiat 
Parki oluşturmaktadir. Alan, 11.07.2013tarihinde 2.111 hektar büyüklü-
ğünde tabiat parki olarak ilan edilmiştir. Altiparmak Tabiat Parki il merke-
zine 112 km ilçe merkezine ise 32 km uzakliktadir (Şekil 1).  

Şekil 1. Altıparmak Tabiat Parkının konumu ve sınırları 

Artvin ili Yusufeli ilçesi sinirlari içerisinde, Biçakçilar ve Özgüven 
köyleri yakininda yer alan Altiparmak Tabiat Parki, sahip olduğu doğal 
ve kültürel turistik kaynaklariyla değerlendirilebilecek düzeyde bir potan-
siyeli barindirmaktadir. Araştirmamizdaki temel amaç, söz konusu tabiat 
parkinin turistik ve rekreasyonel potansiyelinin ortaya konulmasi ve sür-
dürülebilir bir şekilde geliştirilmesine katki sağlanmasidir. Bu bağlamda 
sözü geçen tabiat parkinda yer alan başta doğal güzellikler (flora ve fauna 
elemanlari, buzul gölleri, orman yapisi vb) olmak üzere, alana sinir olan 
Özgüven köyünün kültürel yaşamina ait çekicilikler (geleneksel mimari, 
yöresel yemekler, el sanatlari, düğün ve eğlenceler, yöresel müzik, oyun-
lar vb.) ve bunlarin turistik ve rekreasyonel açisindan değerlendirilmesine 
yönelik araştirmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak tabiat parki ve 
çevresinde yapilabilecek aktivitelerin (doğa yürüyüşü, botanik turu, yaban 
hayati ve kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçiliği vb) yapilabilirliği detayli 
bir şekilde ele alinmiştir. Bunun yani sira bu çevrede kültür turizmi, kirsal 
turizm, tarimsal turizm gibi turizm türleriyle ilgili araştirmalar da yapil-
miştir. 

Araştirma sahasinin gelişim bölgesinde bulunan şelalesi, irili ufakli 
buzul gölleri, tarihi ahşap değirmeni, zengin fauna ve florasinin rekreasyo-
nel ve turistik faaliyetler için başli başina bir çekicilik oluşturmasi bu alani, 
özgün ve değerli hale getirmektedir. Sahayla ilgili gerçekleştirilen literatür 
taramasi, yetkililerle gerçekleştirilen mülakat, veri ve dokümanlarin top-
lanmasiyla birlikte gerçekleştirilen arazi çalişmasi neticesinde Altiparmak 
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Tabiat Parki’nin rekreasyonel ve turizm potansiyeli ortaya konulmaya ça-
lişilmiştir. Tabiat parki ve çevresinin sahip olduğu doğal ve kültürel değer-
lerin doğa fotoğrafçiliği, doğa yürüyüşü, kamp ve günübirlik rekreasyon 
gibi birçok faaliyetin talebi karşilaya bilirliği ve taşima kapasitesi hakkinda 
gözlem ve araştirmalar yapilmiştir.  Çalişma dahilinde literatür incelemesi, 
harita analizleri ve arazi çalişmalariyla elde edilen bütün bulgular birbiriy-
le bağlantili bir şekilde düzenlenerek metin, şekil ve haritalara aktarilmiş, 
bilimsel açidan coğrafi bir kurgu üzerinden yorumlanmiştir. Yapilmiş olan 
arazi çalişmasinda doğal güzelliklerin tanitilmasi, korunmasi ve var olan 
sorunlarin tespit edilip giderilebilmesi açisindan önerilerde bulunmaya ça-
lişilmiştir. 

2.2. Yöntem

Araştirmamizda gezi-gözlem ve mülakat metotlari siklikla uygulan-
miş, alan çevresindeki doğal alanlar gezilerek, doğal güzellikler, yöresel 
çekicilikler araştirilmiş; bu çevrede yaşayan köylülerle, yetkilileriyle mü-
lakatlar gerçekleştirilmiş ve turistik ve rekreasyonel potansiyel ile ilgili 
oluşabileck sorunlar bizzat yerinde tespit edilmeye gayret edilmiştir. Yap-
tiğimiz çalişma, Altiparmak Tabiat Parki’nin kaynak değerlerinin belirlen-
mesi, korunmasi ve sürdürülebilir bir şekilde varliğinin devam ettirilmesi; 
potansiyelinin ortaya çikarilmasi ve geliştirilmesi, bu husustaki sorunlarin 
tespiti ve çözümü açilarindan yarar sağlayacaktir.

Çalişmada yöntem olarak birinci aşamada alanin doğal ve kültürel 
kaynak değerlerinin belirlenmesine yönelik arazi çalişmalari ve literatür 
araştirmasi yapilmiştir. Resmi kurum ve kuruluşlardan alan ile ilgili tüm 
doğal ve kültürel veriler, yazili kaynaklar, haritalar ve raporlar elde edile-
rek incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Hazirlanan Altiparmak Uzundevreli 
Gelişim Plani kapsaminda yapilan arazi çalişmalarinda veriler toplanmiş-
tir. Bu arazi çalişmalari kapsaminda öncelikle Altiparmak Tabiat Park ala-
ni gezilmiş, bölge hakkinda incelemeler yapilmiş ve alana ait görsel bilgi 
olarak fotoğraflar çekilmiştir. Araştirmada yöntem olarak tabiat parki‟nin 
güçlü ve zayif yönleri ile tehdit ve firsatlarinin belirlenmesine yönelik 
SWOT Analizi Tekniği kullanilmiştir. 

SWOT, incelenen alanin, bölgenin güçlü ve zayif yönlerini belirle-
mekte ve diş çevreden kaynaklanan firsat ve tehditleri saptamak amaciy-
la kullanilan bir tekniktir (Gürlek, 2002). SWOT Analizi Tekniği, alanin 
mevcut güçlü yanlari ve zayif yanlar ile birlikte gelecekte karşilaşabilecek 
firsatlar ve tehditler önceden tespit edilerek planlama ve yönetim aşama-
sinda karar vermede kullanilan bir yöntemidir. SWOT kelimesi, Strenghts 
(Güçlü yanlar/Avantajlar), Weaknesses (Zayif yanlar/Dezavantajlar), Op-
portunities (Firsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden 
meydana gelmektedir. SWOT hem “mevcut durum” hemde “gelecek du-
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rum” analizi olarak tanimlanmaktadir (Polat, 2006). Gürlek (2002)‟e göre 
“SWOT Analizi, güçlü olunan ve büyük firsatlarin yattiği alanlara odak-
lanmayi sağlayan ve stratejik bir plan geliştirilmesinde, sorun tanimlama 
ve çözüm oluşturulmasinda, nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin 
belleklerinde olduğu durumlarin analizinde kullanilan bir yöntemdir”. Bir 
ülkenin ya da bir yörenin alternatif turizm politikalarinin belirlenmesinde 
SWOT analizi tekniğinden yararlanilarak, ülkenin turizm potansiyelinin 
güçlü-zayif yönleri ve firsatlar-tehditler faktörlerini ortaya çikarilabilmek-
tedir (Avcikurt vd., 2003). 

Ülkemizde giderek önemi artan korunan alanlarda yapilan turistik ve 
rekreasyonel faaliyetler için alanlarin mevcut güçlü ve zayif yönlerinin 
açikça bilinmesi, bugün ve gelecekte firsat ve tehditlerin tahmin edilmek 
suretiyle analiz edilmesi, ülkelerin uygun stratejilerin ve politikalarin be-
lirlenmesi ve seçiminde önemli bir rol oynayacaktir ( Nayir vd., 2008). 
Altiparmak Tabiat Parki‟nin turizm ve rekreasyon potansiyelinin değer-
lendirilmesi amaciyla, içsel (güçlü ve zayif yönler) ve dişsal (firsatlar ve 
tehditler) faktörleri belirlenmeye çalişilmiştir. Çalişma alaninin iç ve diş 
etkenleri dikkate alarak izlenen bu yöntemle, alanin var olan güçlü yön-
leri ve firsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayif yan-
larinin etkisini en aza indirecek öneriler geliştirilmiştir. Günümüzde bir 
korunan alanin turistik ve rekreasyonel amaçli kullanimlarinda güçlü ve 
zayif yönlerinin açikça bilinmesi, bugün ve gelecekte firsat ve tehditlerin 
tahmin edilmek suretiyle analiz edilmesi, özellikle turizm sektörüne uygun 
stratejilerin ve politikalarin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktir. 
Bu amaçla çalişma alaninin turizm ve rekreasyonel potansiyeli açisindan 
güçlü ve zayif yanlari, firsatlar ve tehditlerinin incelenmesi ile turizm ve 
rekreasyonel potansiyeli ve değerlendirilmiştir.

3. Araştırma Alanının Doğal ve Kültürel Özellikleri 

Altiparmak Tabiat Parki 11.07.2013 tarihinde,  kaynak değeri göl 
ekosistemi ve peyzaj değerleri göz önünde bulundurularak Bakan Oluru 
ile ilan edilmiştir. Tabiat parki ayni zamanda 16.01.2013 tarih 127 sayili 
kararla Altiparmak (Barhal) Çayi Vadisi Nitelikli Doğal Koruma ve Sür-
dürülebilir Koruma Kontrolü statüsündeki bir alan niteliği taşimakatadir 
(Anonim 2017(uzun devreli gelişim plani). Altiparmak Tabiat Parki; Art-
vin ilinin Yusufeli ilçesi sinirlari içerisinde olup il merkezine 112 km ilçe 
merkezine ise 32 km uzakliktadir. Altiparmak Tabiat Parki 410 02′ 28′′– 400 

59′ 24′′ kuzey enlemleri ile 410 19′ 53′′ – 410 26′49′′ doğu boylamlari arasinda 
bulunmaktadir. Altiparmak Tabiat Parki 1141 m ile 3240 m yükseltiler ara-
sinda bulunmaktadir. Alanin büyüklüğü 2111 hektardir. Alanin önemli dağ 
ve tepeleri ise; Kaçkar Daği (3932 m), Altiparmak Daği (3562 m), Marsis 
Daği (3334 m) ve Aşağikarataş, Başkaya, Hevekucu, İntorbaşi, Karataş, 
Körgöl tepeleridir. Kaçkar, Altiparmak ve Marsis Dağlari üzerinde irili 
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ufakli çok sayida buzul göller bulunmaktadir. Araştirma alani fitocoğrafik 
bölge açisindan, Davis’in grid sistemine göre A8 karesinde yer almakta 
olup, Holarktik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alaninin Öksin kesiminin 
Kolşik altkesiminde yer almaktadir (altiparmak.tabiat.gov.tr., 05.02.2020)

Altiparmak Tabiat Parki, jeo-tektonik bakimdan Doğu Karadeniz 
Dağlari (Doğu Pontitler) içinde yer almaktadir. Tabiat parki içerisinde 
bulunan Altiparmak Dağlari, Kaçkar Dağlari’nin doğuda kalan kesimini 
oluşturmaktadir. Tabiat parki içerisindeki arazi yapisi engebeli bir topoğ-
rafya ya sahiptir. Tabiat parki sinirlari içerisinde yükseklik değerleri 1100 
m den başlayip 2500 m ye kadar değişmektedir. Tabiat parki içerisinde 3 
buzul gölü bulunmaktadir. Tabiat parkinin gelişim bölgesi içerisinde Ciro 
Çağlayani ve Gudadaşhev Yaylasi bulunmaktadir. Bölge engebeli bir to-
poğrafya ya sahip olduğundan örtüsüz çorak alanlar geniş yer kaplamak-
tadir. Yörede genelde kahverengi orman topraği ve alüvyonlu topraklar 
bulunmaktadir. Genel itibariyla topraklari mineral yönünden son derece 
zengindir(Anonim 2017). 

 

Şekil 2. Tabiat Parkı Yakınındaki Türkiye’nin en uzun şelalesi Özgüven (Ciro 
Şelalesi) ve Tabiat Parkı içerisindeki buzul gölünden görüntüler  (Orijinal)

Artvin Meteoroloji İstasyonu’ndan alinan Yusufeli Meteoroloji İstas-
yonunun uzun süreli gözlem değerlerine bakildiğinda yillik ortalama si-
caklik 14,13 °C, yillik ortalama maximum sicaklik 30,6 °C, yillik ortalama 
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minimum sicaklik –16,4 °C’dir.  Yilin en sicak ayi 43,8 °C ile ağustos ayi, 
yilin en soğuk ayi ise -16,5 °C ile ocak ayidir. Yillik ortalama yağiş 275,4 
mm olup, yilin en yağişli ayi 56,0 mm ile temmuz ayidir. Yillik ortalama 
kar yağişli gün sayisi 12,7 gün, ortalama rüzgar hizi (bofor) 2,09, yillik en 
hizli esen rüzgar hizi (bofor) 15,5, en hizli esen rüzgar yönü S, ortalama 
bağil nem %51,7, en düşük bağil nem %2 olarak tespit edilmiştir. Mev-
simler itibariyle en yağişli mevsim ilkbahar, en kurak mevsim sonbahardir 
(https://mgm.gov.tr, 04.11.2020).

Altiparmak Tabiat Parki doğal kaynak değerleri, görsel peyzaj değerleri 
ve hidrojeolojik ve hidrolojik özellikleri ve eşsiz ekosistemi sebebiyle kul-
lanimi olan bir korunan alandir. Dünyanin 25 önemli sicak noktasindan biri 
olan Kafkasya Dağlari’nin Türkiye’deki uzantisi olan Kaçkar Dağlari’nin, 
doğu kisminda yer alan tabiat parki da doğal olarak dünyanin önemli biyo-
lojik çeşitlilik merkezlerinden biri olarak kabul edilmelidir. Tabiat parkinin 
bitki örtüsü iklime bağli olarak şekillenmiştir. Altiparmak Tabiat Parki, Ho-
larktik bölgenin, Avrupa-Sibirya flora alaninin Öksin kesiminin Kolşik altke-
siminde yer almaktadir. Avrupa-Sibirya ve İran-Turan fitocoğrafik bölgeleri 
arasinda yer alan bir geçiş bölgesi olarak farkli özellikler gösterir ve her iki 
fitocoğrafik bölgenin de bitki türlerine sahiptir. Alan Doğu Karadeniz-Doğu 
Anadolu-Kafkas Coğrafi Bölgesindedir. Tabiat parki 1141 m’ den başlayip 
3240 m rakima ulaşan bir arazide yer almasi farkli lokal iklim alanlari ve 
farkli vejetasyonlar oluşmasina neden olmuştur. Tabiat parkinda doğu-bati 
istikametinde uzanan oldukça dik ve kayalik alanlarda yaprakli çali vejetas-
yonu ve kuzey - güney istikametinde uzanan alanlarda orman vejetasyonu 
ve orman üst sinirindan zirvelere kadar olan alanalarda ise alpin çayirlar hâ-
kimdir. Bölge oldukça engebeli bir topoğrafyaya sahiptir ve kayalik alanlar 
yoğun olarak görülmektedir. Bu kayalik alanlarda yine görülen iklime uygun 
olarak baskin türleri değişen kendine has bir vejetasyon gözlemlenir. Alan-
da akarsu kenarlarinda higrofil formasyonlari ve nispeten daha kurak olan 
güney bakili, düşük rakimli yamaçlarda ise bozkir formasyonlarini görmek 
mümkündür. Alpin çayirlarda daha çok higrofil türler hâkimdir. Tabiat parki 
ve yakin çevresinde orman vejetasyonu, subalpin vejetasyonu, alpin (Yük-
sek Dağ Çayirlari) vejetasyonu, iliman çayir vejetasyonu, kaya vejetasyonu, 
higrofil vejetasyon ve bozkir vejetasyonu olmak üzere 8 vejetasyon tipi bu-
lunmaktadir (Eminağaoğlu ve Aksu, 2015). 

Deniz seviyesinden 1100 metreden başlayarak yaklaşik 3300 metreye 
kadar yükselen tabiat parkinda; Doğu kayini (Fagus orientalis), akçaağaç 
(Acer sp.), üvez (Sorbus sp.), kizilağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata) ve 
meşenin (Quercus sp.) hakim olduğu yaprağini döken taksonlar ile ladin 
(Picea orientalis), göknar (Abies nordmanniana subsp. nordmanniana), 
sariçam (Pinus sylvestris var. hamata), ardiç (Juniperus sp.)’nin hakim ol-
duğu iğne yaprakli taksonlar mevcuttur (Eminağaoğlu vd., 2015). Araştir-
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ma kapsaminda alanda 76 familya ve 278 cinse ait toplam 446 takson belir-
lenmiştir. Taksonlarin, fitocoğrafik bölgelere göre dağilimlari ise şöyledir: 
Avrupa-Sibirya %27.4, İran-Turan %5.6, Akdeniz %0.7 ve coğrafi bölgesi 
bilinmeyenler ve birden fazla bölgede yayiliş gösterenler %66.3’tür. Bu 
taksonlardan 6 tanesi endemik olup (Acer cappadocicum Gled. subsp. di-
vergens (K. Koch ex Paxton) A.E. Murray, Psephellus appendicigerus (K.
Koch) Wagenitz., Campanula troegerae Damboldt, Campanula betulifolia 
C. Koc., Linaria genistifolia subsp. confertiflora (Boiss.) Davis, Lilium 
ponticum var. artvinense (Miscz.) P.H.Davis & D.M.Hend.) 37 tanesi ise 
endemik olmayip nadir türlerdendir (Anonim 2017). 

      Campanula 
troegerae Campanula betulifolia Lilium 

kesselringianum Veronica peduncularis

Rhododendron 
caucasicum Vaccinium myrtillus L. Lilium ponticum 

var. artvinense Rhododendron luteum

Stachys macrantha Geranium 
subcaulescens

Scutellaria 
pontica Primula auriculata

Şekil 3. Altıparmak Tabiat Parkı’nda bulunan peyzaj değeri olan bazı bitkiler 
(Fotoğraflar: Özgür EMİNAĞAOĞLU)

Altiparmak Tabiat Parki biyolojik çeşitlilik açisindan önemli alanlar-
dan biridir. Tabiat pakinda 5 takim 13 familyaya ait 29 memeli hayvan türü 
belirlenmiştir. 7 takim 14 familyaya ait 54 kuş türü, 1 takim 1 familyaya ait 
2 balik türü, 1 takim 5 familyaya ait 15 sürüngen, 1 takim 2 familyaya ait 
4 çiftyaşar türü belirlenmiş (Anonim, 2017).
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Kizil akbaba                                                        Kizil keçi Porsuk                                                     Bufo bufos                                                 

Kafkas semenderi Tavus kelebeği                                           Arap faresi          Dağ alasi

               Doğan

Şekil 4. Altıparmak Tabiat Parkı’nda bulunan bazı fauna türleri (Fotoğraflar: 
Temel GÖKTÜRK)

Tabiat Parki Yusufeli merkezden Tabiat parkinin Özgüven köyü ta-
rafindan olan giriş noktasina 20 km uzaklikta, Özgüven köyüne 26 km 
uzaklikta olup bu yolun 20 km si asfalt 5 km si ise stabilize yoldur. Ula-
şimi sağlayan bu yol 5 metre genişliğinde orman yoludur. Tabiat parki 
içerisinde yaklaşik 5 km lik stabilize orman yolu mevcuttur. Park alani 
içerisinde başka yol mevcut değildir. Alanin dişindaki Özgüven şelalesine 
giden patika yol yaklaşik 5 kmdir.  Tabiat parkina en yakin yerleşim yerleri 
Altiparmak, Özgüven, Biçakçilar ve Balcili köylerdir. Alana en yakin ilçe 
ise Yusufeli’dir. Yusufeli Bölgesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Böl-
gelerinin kesişiminde yer almakta ve karakteristik olarak her iki bölgenin 
kültürel özelliklerini taşimaktadir. Tabiat parki yakinlarindaki köylerde 
dağinik yerleşim tarzinda olup yapilar, bitişik nizam olmasa da yaklaşik 
nizam içinde, soğuğu kirmak adina iç-içe özellik göstermektedir (Surat, 
2011; Anonim, 2011).
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Şekil 5. Yöresel mimari Örnekleri (Orijinal)
Tabiat parkinin gelişim bölgesi içerisinde bulunan Gudadaşhev Yay-

lasi yöre halki tarafindan yoğun kullanilan yayladir ve turistler tarafindan-
da ziyaret edilmektedir. Bu yaylada her yil Temmuz ayi içerisinde, Biçak-
çilar köyü Dumlupinar mahallesi halki ile birlikte topluca ve göç şenlikleri, 
eğlenceler düzenlenmektedir. Yaylanin hemen yakinlarinda biri volkanik, 
sekizi tabü göl olmak üzere Kapigöl, Karagöl, Büyükgöl vs. adlarindaki 
toplam dokuz göl bulunmaktadir. Gudadaşhev Yaylasindaki derede bolca 
kirmizi benekli dere alabaliği bulunur (Surat, 2011; Anonim, 2011). 
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Şekil 6. Tabiat Parkından genel peyzaj görüntüleri (Orijinal)
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Tablo 1. Altıparmak Tabiat Parkının Turizm ve Rekreasyonel Çekicilikleri 

ALTIPARMAK TABİAT PARKININ TURİZM ve REKREASYONEL 
ÇEKİCİLİKLERİ 

Doğal Çekicilikler Tarihi ve Kültürel Çekicilikler 

	 Orman ekosistemi
	 Özgüven (Ciro) Çağlayani
	 Büyük göl ve yüzen adalar
	 Buzul gölleri
	 Kaçkar, Altiparmak ve Marsis 
Dağlari
	 Flora ve fauna zenginliği
	 Acer cappadocicum Gled. 
subsp. divergens (K. Koch ex Paxton) 
A.E. Murray, Psephellus appendicigerus 
(K.Koch) Wagenitz., Campanula 
troegerae Damboldt, Campanula 
betulifolia C. Koc., Linaria genistifolia 
subsp. confertiflora (Boiss.) Davis, 
Lilium ponticum var. artvinense (Miscz.) 
P.H.Davis & D.M.Hend endemik bitki 
türlerinin varliği
	 Kafkasya ekolojik bölgesinde yer 
almasi
	 Alan içerisinde hakim tepelerden 
360º baki noktalarin varliği
	 Özgüven deresi ve kirmizi 
benekli alabalik türünün varliği
	 Polyommatus artvinensis (Artvin 
çokgözlüsü) kelebek türünün varliği
	 Kaya tirmanişi için uygun 
alanalrin varliği

	 Gudadaşhev Yaylasi 
	 Özgüven Köyü Biçakçilar 
Köyü
	 Yeşildere Mezrasinda 
bulunan tarihi kemer köprü
	 Altiparmak Köyü Kültür ve 
Dayanişma Festivali
	 Tahta kaşik, yün çorap 
dokumasi gibi yöreye özgü değerlerin 
varliği 

Tabiat Parkının Turizm ve Rekreasyonel Potansiyeli Açısından 
Mevcut Durumu  

Orman ve Su İşleri Bakanliği’nca 11.07.2013 tarihinde tabiat parki 
olarak tescil edilen Altiparmak Tabiat Parki, sahip olduğu doğal ve kültü-
rel kaynak değerleri ile turistik ve rekreasyonel açidan yüksek potansiyel 
değeri taşimaktadir. 2.111 hektar alan üzerindeki tabiat parkinin en önemli 
peyzaj değerleri doğal ormanlari ve buzul gölleridir. Biyoçeşitlilik değeri 
çok yüksek olan alanin bu özelliği ve buzul gölleri, Tabiat Parkinin ilan 
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edilme sürecinde kaynak değeri olarak gösterilmiştir. 

Altiparmak Tabiat Parki, kent yerleşimlerinden, sanayi tesislerinden, 
enerji nakil hatlari gibi yapilardan uzak, doğalliği korunmuş, doğal orman-
larin arasinda göl ve gölün çevresinde çoğunluğu doğal yaşli nitelikteki 
ormanlardan oluşan biyolojik çeşitliliği yüksek bir alandir. Alanda doğal 
süreçler insan etkisi olmadan devam etmektedir. 

Altiparmak Tabiat Parki biyolojik çeşitlilik açisindan alan genel ola-
rak Kafkasya ekolojik bölgesinde bulunan birçoğunu ve bunlardan ende-
mik ve nesli tehlike altinda olanlari barindirmaktadir. Büyük memeliler 
ve kuşlar açisindan tabiat parki havzasi çeşitliği yüksek bir alan olmasi-
na karşin, bulunduğu alan bu türlerin sadece geçiş yerlerini ve bazilarinin 
mevsimsel habitatlarini barindirmaktadir. 

Orman ekosistemi Tabiat Parki’nin hemen her bölümünde hakimdir. 
Floristik kompozisyonu oldukça zengin olan ekosistem, çok sayida ende-
mik bitki türünü barindirmaktadir. Bu ekosistem ayrica, sürüngenler, me-
meliler ve kuşlar için barinma ve beslenme alanlari oluşturmaktadir. Böl-
genin doğal bitki örtüsü yüksekliğe göre değişmektedir. Tabiat parki içe-
risinde nemli karişik ibreli ormanlar, yari-nemli karişik ibreli ormanlar ve 
yaprakli karişik ibreli ormanlar mevcuttur. Sari Çam tüm sahada en geniş 
yayilişi gösteren tür olarak karşimiza çikmaktadir. Alpin ekosistem alanin 
kuzeyinde yer alir. Bu ekosistem, flora bakimindan zayif olmasina rağmen 
oldukça dar yayilişli bazi bitkileri barindirmaktadir. Alpin ekositem ayri-
ca, bazi sürüngen, memeli ve kuş türlerine de yaşam alani oluşturmaktadir. 

Tabiat Parki içerisinde orman ekosistemi 883 hektar alan kaplamak-
ta olup tüm alanin % 42 sini oluşturmaktadir. Orman ekosistemini 838 
hektar ve % 40 oranla alpin ekosistem, 194 hektar ve % 9,2 oranla da 
subalpin ekosistem izlemektedir. Altiparmak Tabiat Parki floristik açidan 
oldukça zengindir. 76 familya ve 278 cinse ait toplam 446 tür kaydedil-
miştir. Taksonlarin, fitocoğrafik bölgelere göre dağilimlari ise şöyledir: 
Avrupa-Sibirya %27.4, İran-Turan %5.6, Akdeniz %0.7 ve coğrafi bölgesi 
bilinmeyenler ve birden fazla bölgede yayiliş gösterenler %66.3’tür. Hav-
zada belirlenen türlerden 6 tanesi endemiktir. Alanda değerlendirilen 43 
taksonun 1 tanesinin nesli kritik (CR) derecede tehlikede olduğu, 3 bitki 
türün tehlikede (EN), 15 tanesinin durumu hassas (VU) 24 türün ise az 
tehlike (LC) altinda olduğu belirlenmiştir (Anonim, 2017).

Altiparmak Tabiat Parki ve çevresinde tespiti yapilan 54 kuş türü 
içerinde Gypaetus barbatus (Sakalli Akbaba), Aegypius monachus (Kara 
Akbaba) ve Falco vespertinus  (Ala Doğan)  Tehlike katagörisine göre 
değerlendirildiğinde NT (Tehlike Altina Girebilir) durumda olan önemli 
kuş türleridir. İlaveten alanda tespiti yapilan hemen hemen tüm kuş türle-
rin bazilari BERN sözleşmesi kapsamida EK II bazilarida Ek III listesinde 
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yer almaktadir. Sahada tespit edilen iki yaşamli türlerden biri Semender 
(Salamandridae), diğerleri ise kurbağalardan (Hylidae ve Ranidae)  oluş-
maktadir. Bern sözleşmesine göre Semender türü Mertensiella caucasica 
(Kafkas Semenderi) Ek liste-II’de yer almaktadir. Tespit Edilen 15 sürün-
gen türünden iki tanesi tehlike IUCN katagorisinde (Darevskia derjugini, 
Darevskia mixta) yer almaktadir. Alanda tespit edilen 12 tür Bern Ek liste 
III te 3 türde Bern ek liste II de Koruma Altindaki Türler Listesi”nde yer 
almaktadir.  Alanda tespiti yapilan 240 omurgasiz tür arasinda kelebekler 
önemlidir. Alanda 44 tür kelebek mevcut olup bu türlerden Polyommatus 
artvinensis (Artvin çokgözlüsü) zarar görebilir (VU) koruma katagorisinde 
yer almaktadir. Altiparmak Tabiat Parki’nda flora tür sayisi açisindan ilk 
sirayi 53 türle Compositae familyasi, ikinci sirayi 48 türle Poaceae famil-
yasi ve üçüncü sirayi da 26 türle Rosaceae familyasi almaktadir. Tabiat 
Parki sinirlari içinde yapilan çalişmalar sonucu 13 familyaya ait 29 me-
meli, 1 familyaya ait 2 balik, 5 familyaya ait 15 sürüngen (Sinif: Reptilia), 
14 familyaya ait 54 kuş (Sinif: Aves), 2 familyaya ait 4 iki yaşamli (Am-
phibia), 77 familyaya ait 240 omurgasiz (Invertebrata)  türünün alanda ve 
yakin çevresinde yayiliş gösterdiği belirlenmiştir (Anonim, 2017).

Alan içerisinde bulunan buzul gölleri ve dereler sucul ekosistem içe-
risinde tabiat parkinin en önemli kaynak değerini oluşturmaktadir. Sucul 
ekosistem, alanin içerisinde kalan göller ve Özgüven deresinde yer almak-
tadir. Özgüven deresinde bulunan Salmo rizeensis ve Salmo coruhensis 
türleri ile, Kafkas Semenderi, Bozayi, Çengel boynuzlu dağ keçisi, Kizil 
Keçi, Kaya Sansari, Sakalli Akbaba, Kara Akbaba, kelebek türlerinden 
Artvin çokgözlüsü’nün alanda bulunmasi tabiat parkinin nadirliği baki-
mindan önemlidir.

Tabiat parki yakininda bulunan Ciro çağlayani, park içerisinde bulu-
nan ve yüzen adalari bünyesinde barindiran Büyük Göl ülkemizde ender 
ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikler arasindadir. Ciro çağlayani, 
kültürel peyzaj değeri olarak alan içerisinde kalmamasina karşin Yeşil-
dere Mezrasinda bulunan tarihi kemer köprü gelen ziyaretçiler tarafindan 
yoğun ilgi görmekte, yöre tarihi ve mimarisi hakkinda fikir vermektedir. 
Gelen ziyaretçiler tabiat parkin- içerisinde muhteşem manzaralar eşliğin-
de trekking yapmakta ayni zamanda manzara değeri yüksek olan alanlari 
fotoğraflayabilmekte ve eşsiz flora ve fauna yapisini gözlemleme firsatini 
yakalayabilmektedirler.

Tabiat parkinin sinirina yakin bulunan ve tabiat parkin gelişme alani 
olarak tanimlanan alanda bulunan Özgüven şelalesinin hemen üstünde bu-
lunan çayir mera alani, hem buzul göllerine gidebilmek için kullanilacak 
alternatif bir trekking rota başlangiç noktasi, hem de kamp yapabilecek 
olanaklara sahip başlica rekreatif alan olarak kullanilmaktadir. 
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Alan içerisinde bulunan Büyük Göl, ülkemizde ender ve keşfedilme-
yi bekleyen doğal güzelliklerinden yüzen adalari da bünyesinde barindir-
maktadir.  Toprak parçalarinin kopmasiyla oluşan üç yüzen adaciğin kara 
ile ilişkisi bulunmamaktadir. Ortalama çapi 10 metrekare ile 40 metrekare 
arasinda değişmektedir. Yine alan içerisinde bulunan ve yağmurun yağdiği 
günlerde adeta gelin tülüne benzeyen bütün kuru dereler bölgenin önemli 
doğal peyzaj değerleri arasindadir. Tabiat parkini çevreleyen dağ sirtlari 
boyunca tüm alan görüldüğü için manzara seyri oldukça güzeldir. Alan 
içerisinde hakim tepelerden 360° baki mevcuttur. Alan bakir ve tabii eş-
siz manzaraya sahiptir. Tüm alan Karadeniz bölgesinin genel karakteristik 
sarp engebeli derin vadilerden oluşan havasini çok iyi yansitmaktadir

Tabiat parki biyoçeşitlilik değeri yönünden önemli bir zenginliğe sa-
hiptir. Üst bölgeleri alpin çayirlar ile alpin bölgenin alt kisimlari ise karişik 
doğal ormanlar ile kaplidir. Bu ormanlik alanlar özellikle sonbahar ayla-
rinda değişik renklere büründüğü için eşsiz manzaralar sunmaktadir. Bu 
görsel zenginlik doğa turizminin temel kaynağini oluşturur ve tabiat par-
kinin cazibe merkezi haline gelmesini destekleyici unsur olarak karşimiza 
çikmaktadir.  

Tabiat Parkinin en önemli peyzaj değeri doğal ormanlari ve buzul göl-
leridir. Biyoçeşitlilik değeri çok yüksek olan alanin bu özelliği ve buzul 
gölleri, Tabiat Parkinin ilan edilme sürecinde kaynak değeri olarak göste-
rilmiştir. Tabiat parki sinirlari dişinda bulunan Özgüven şelalesi (Ciro çağ-
layani) ve çevresi en yoğun kullanimin yaşanacaği alanlardan birtanesidir. 
Özgüven şelalesine giden ayni zamanda Özgüven Köyünün yakinindan 
geçen ve ziyaretçiler tarafindan kullanilan araç yolu üzerinde rekreasyonel 
peyzaj değeri yüksek seyir noktalari mevcuttur. Ayni zamanda Özgüven 
şelalesinin hemen üstünde bulunan çayir mera alani, hem buzul göllerine 
gidebilmek için kullanilacak alternatif bir trekking rotasi başlangiç noktasi 
olabilecek, hem de kamp yapabilecek olanaklara sahip başlica rekreatif 
alandir. Öte yandan tüm tabiat parkina hakim seyir noktalarina ulaşimi 
sağlayabilecek olan alan Tabiat Parki için alanin etkileşim içinde olduğu 
önemli bir görsel peyzaj değeri olarak değerlendirilebilir.

Tabiat parki yakininda bulunan Özgüven, Biçakçilar Balcili ve Balhi-
bar yerleşim alanlarinda yaşayan yöre halki yaylacilik faaliyetlerini halen 
devam ettirmektedirler.  Anadolu’nun diğer bölgelerinden coğrafi yapisiy-
la olduğu gibi kültürel yapisi ile de farkli olan yöre ve çevresi, tahta kaşik, 
yün çorap dokumasi, yöre kültürünün yansitildiği halk oyunlari, müziği, 
yöreye özgü geleneksel giyimi, festivalleri ve yöresel mimarisi ile dikkat 
çeken turistik ve rekreasyonel amaçli  kullanimlar için büyük bir potansi-
yel taşimaktadir.



 .175Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

Tabiat parki yakininda bulunan Altiparmak Köyü Muhtarliği tarafin-
dan düzenlenen Altiparmak Köyü Kültür ve Dayanişma Festivalinin 16-17 
Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenmektedir.  

Tabiat parkina yaklaşik 11 km mesafede bulunan Altiparmak köyünde 
6 adet konaklama tesisi mevcuttur ve artan talep doğrultusunda yeni te-
sisler de yapilmaktadir. Yörede turizm hareketi rafting yapma döneminin 
başladiği ve turizm sezonunun açildiği Mayis ve Kasim ayina kadar süren 
6 aylik dönemde yoğunlukla konaklamali ziyaretler olarak gerçekleşirken, 
Eylül ve Ekim aylarinda, fotoğraf çekimi buzul gölleri ve Özgüven şelale 
çevresi ile orman alanlarina yapilan trekking-foto safari-kamp yapma et-
kinlikleri gerçekleştirilmektedir. 

Altiparmak Tabiat Parkinin turizm ve rekreasyonel potansiyeli açisin-
dan mevcut durumu dikkate alindiğinda tabiaat parkinda yapilabilecek po-
tansiyel turizm ve rekreasyonel etkinlikler aşağida verilmiştir. Bu çalişma 
kapsaminda araştirma alani içerisinde, veriler işiğinda belirlenen uygun 
konumlarda rekreasyon alanlari önerilmiştir. Bu alanlar ziyaretci merkezi, 
kamp alani, yürüyüyüş parkurlari, seyir noktalari şeklindedir (Şekil 7).

 Kültürel Yapilari Ziyaret Etmek (Gudadaşhev Yaylasi, Özgüven 
Köyü Biçakçilar Köyü, Yeşildere Mezrasinda bulunan tarihi kemer köprü)

 Festival ve şenliklere katilmak (Altiparmak Köyü Kültür ve Daya-
nişma Festivali)

 Doğa yürüyüşü yapmak

 Kamp yapmak (Özgüven Köyü içerisinde, Özgüven (Ciro) şelale-
sinin yakininda bulunan Gudadaşhev Yaylasinda, buzul göllerinin yakin-
larinda kamp yapilabilir.)

 Flora keşfi- Yaban Hayati Gözlemciliği 

 Sportif Olta Balikçiliği (Özgüven deresi)

 Kuş - Kelebek gözlemciliği

 Kaya Tirmanişi

 Foto safari- Manzara Seyir (Tabiat Parki güneydoğu sinirindan 
Biçakçilar ve Balcili Köyleri ile güneye bakan yamaçlar ile kuzeyinde yer 
alan, kuzeye bakan yamaçlar ve vadi izlenebilmektedir)
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Şekil 7. Rekreasyonel Kullanım Alanları

Yürüyüş Yollar: Tabiat Parki alaninin daha iyi algilanmasi, kaynak 
değerlerinin korunarak tanitilmasi ve düzenli yürüyüş parkurlarinin geliş-
tirilmesi için yürüyüş yollari önerilmektedir. Önerilen yürüyüş parkurunun 
başlangiç noktalarindan birisi olan Dolupinar mahallesi tarafindan giriş 
noktasi olan ve ayni zamanda önerilen 1. Nolu Yürüyüş yolu, yaklaşik ola-
rak 14 km uzunluğunda olup bu yolun 4.5 km si park alani içerisinden, 9.5 
km si’de tabiat parki dişindadir. Tabiat parki dişindan Özgüven köyünden 
Özgüven Şelalesine kadar olan kisim yaklaşik 5 km olup şelaleden tabiat 
parki sinirlari içerisindeki buzul göllerine yaklaşik 3,5 ile 4.5 km arasinda 
yürüyüş parkuru önerilmektedir. Yürüyüş parkurunun diğer başlangiç nok-
tasi olan Biçakçilar köyü tarafindan giriş noktasi olarak önerilen ve ayni 
zamanda öneri 2. Nolu Yürüyüş yolu, yaklaşik olarak 15.5 km uzunluğun-
da olup bu yolun 6 km si park alani içerisinden, 9.5 km si’de tabiat parki 
dişindadir. Öneri  1. ve 2. Yürüyüş yolu Özgüven köyünde birleşmektedir. 
Doğa yürüyüşü sevenler için iyi örneklerin sunulduğu bir yürüyüş yoludur. 
Yol boyunca tabiat parkinin kaynak değerleri, endemik ve nesli tehlike al-
tindaki türler görülebilmektedir. Her iki yürüyüş yolunda da buzul gölleri, 
orman ekosistemi ve eşsiz peyzaj en iyi şekilde gözlemlenebilmektedir. 

Mola Noktaları (MN): Önerilen 1. ve 2. Yürüyüş yolunun birleşti-
ği Dolupinar mahallesi tarafindan ana giriş noktasi olan taraftan yaklaşik 
2-2.5 km mesafede olan seyir alanlari, 4.5 km mesafede olan Özgüven 
köyü girişi, özgüven köyünden itibaren yaklaşik 5 km mesafede olan Öz-
güven şelalesi ve şelaleden yaklaşik 5 km mesafede olan buzul gölleri-
ne giden yürüyüş yolunda 4 adet mola noktasi yapilmasi önerilmektedir.   
Önerilen 2 mola noktasi 1 Nolu Yürüyüş yolu güzergahinda diğer önerilen 
2 mola noktasida 2 Nolu Yürüyüş yolu güzergahindadir. 

Manzara Seyir Noktaları (MSN): Tabiat parki yürüyüş yolu üze-
rindeki güzergahta 2 adet manzara seyir noktasi yapilmasi önerilmektedir. 
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Manzara Seyir Noktalarinda, ihtiyaç duyulmasi halinde yağmur barinaği 
yapilabilir, çöp bidonu, bilgilendirme ve tanitim levhalari konulabilir. Her 
iki manzara seyir noktasida 1 Nolu Yürüyüş yolu güzergâhinda yer almak-
tadir.

Giriş Kontrol Noktası (GKN): Alanda ziyaretçi ve araç trafiğinin 
kontrol altina alinabilmesi için 2 adet giriş kontrol noktasi yapilmasi öne-
rilmiştir. Giriş kontrol noktasi ayni zamanda ziyaretçi bilgilendirme ve 
yönlendirme birimleri olarak da hizmet verecektir. Bu kontrol noktasinda 
Tabiat Parki’nin istatistiksel bilgilerinin tutulabilmesi, denetimin güçlen-
dirilmesi ve ziyaretçi profilinin çikarilabilmesi için bilgi teknolojilerinden 
faydalanilmalidir. 1 Nolu Giriş Kontrol Noktası (GKN-1): Tabiat Parki 
güneydoğusunda Dolupinar Mahallesi tarafindan tabiat parki siniri ile içeri 
giren araç yolunun kesiştiği noktada, Tabiat Parki güneydoğusunda öne-
rilen giriş kontrol noktasidir.  2 Nolu Giriş Kontrol Noktası (GKN-2): 
Tabiat Parki kuzeydoğusunda Biçakçilar Köyü içinden gelip Tabiat parki 
siniri ile içeri giren araç yolunun kesiştiği noktada, Tabiat Parki kuzeydo-
ğusunda önerilen giriş kontrol noktasidir.  

Konaklama Alanı: Alana gelen ziyaretçilerin konaklama ihtiyaçlari-
ni karşilamak için Tabiat Parki sinirlari yakininda bulunan Özgüven, Bi-
çakçilar Balcili ve Balhibar yerleşim alanlarinda ev pansiyonculuğu öne-
rilmektedir.

İdare ve Ziyaretçi Merkezi (İZM): İdare ve Ziyaretçi Merkezi, Ta-
biat Parkina 12 km mesafede bulunan Küplüce Köyü sinirlarinda Orman 
ve Su İşleri Bakanliği (Doğa Koruma ve Milli Parklar) 12. Bölge Müdür-
lüğünce belirlenecek alana İZM’nin kurulmasi önerilmektedir. Bu merkez-
de; idare birimi, danişma, kütüphane, sinevizyon ve eğitim çalişmalarinin 
yapilabileceği çok amaçli salon, herbaryum örneklerinin ve yaban hayvan-
larinin tahnitlerinin sergileneceği bir bölüm, broşür, kitap ve yöresel el 
sanatlari vb. ürünler satiş birimleri, ilk yardim üniteleri ve WC yer alabilir.

Günübirlik Kullanım Alanları (GB): Tabiat Parki alani içerisinde 
ziyaretçilerin günübirlik ve rekreasyonel ihtiyaçlarini karşilamaya yö-
nelik olarak Tabiat parkinin Özgüven, Biçakçilar yerleşim alanlarinda 2 
adet günübirlik kullanim alani düzenlenmesi önerilmektedir.  Bu kullanim 
alanlarinda da giriş kontrol noktalarinin yapilmasi önerilmiştir. Günübirlik 
kullanim alaninda ziyaretçilerin oturma, dinlenme ve yemek yeme ihti-
yaçlarini karşilamak için kir lokantasi, çeşme, otopark, çocuk oyun alani, 
piknik masalari, piknik ocaği, kameriye, yağmur barinaği, tuvalet, yöresel 
ürünlerin tanitimi ve satişinin yapildiği alişveriş ünitesi yer alabilir.  

SWOT Analizi ve Değerlendirmeleri

SWOT analizi tekniği mevcut ve potansiyel turizm aktivitelerinin 
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belirlenmesi, planlanmasi ve sürdürülebilirliği açisindan rasyonel yakla-
şimlar elde edilmesine yardimci olma özelliği nedeniyle AltiparmakTabi-
at Parki‟nin turizm ve rekreasyonel potansiyelinin saptanmasinda SWOT 
analizi tekniğinden yararlanilmiştir. Bu kapsamda tabiat parki ve yakin 
çevresi için SWOT analizi sonuçlari aşağidaki şekilde değerlendirilmiş ve 
gruplandirilmiştir. 

GÜÇLÜ YÖNLER
	 Altiparmak Tabiat Parki‟nin iklim ve jeomorfolojik oluşumlar
	 Ekosistem çeşitliliği ve zenginliği, 
	 Orman alanlarinin halen doğal karaktere sahip olmasi, 
	 Her mevsimde farkli turizm ve rekreasyonel etkinliklerinin 
yapilabilmesi, 
	 Turizm ve rekreasyonel yönden zengin kaynak değerlerine sahip olmasi. 
	 Tabiat parkinin iklim yapisina bağli olarak farkli mevsimlerde farkli 
etkinliklere izin vermesi
	 Jeolojik formasyonlarin çeşitliliği 
	 Ekosistem açisindan zengin olmasi  
	 Zengin yaban hayati varliği
	 Aralarinda endemik türlerin de bulunduğu bir tür çeşitliliği sunmasi 
	 Ana kaynak değerleri doğal orman varliği ve buzul göllerinin olmasi
	 Tabiat Parki rekreasyonel kaynak değerlerinin doğal peyzaj değerleri 
üzerine kurulu olmasi 
	 Önemli kaya tirmanişi alanlarinin bulunmasi 
	 Tabiat Parkinin farkli rekreasyonel faaliyetlere izin vermesi 
	 Hakim yüksekliklerde manzara seyir alanlarinin olmasi
	 Tabiat parki sinirlarinda Anadolu’nun bilinen en yüksekteki çağlayani 
olan Ciro Çağlayani’nin (Özgüven şelalesi) varliği
	 Alan içerisinde bulunan Büyük Gölün varliği
	 Tatli su ekosistemlerini, İğne Yaprakli Ormanlarini,Geniş Yaprakli 
karişik Yaprak Döken Ormanlarini, Islak Çayir Ekosistemini,Yüksek Dağ 
Ekosistemlerini,Yüksek Dağ Ladin Ormanlarini, Yüksek Dağ Karişik 
Ormanlarini bünyesinde barindirmakta
	 Rusya’dan Afrika’ya göçen yirtici kuşlarin ve bazi su kuşlarinin ana göç 
yolu üzerinde bulunmasi
	 ZAYIF YÖNLER 
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	 Kiş aylarinda ve yağişli dönemlerde tabiat parkina ulaşim güçlüğü
	 Alanda denetimin zor olmasi ve yetersizliği 
	 Kati atiklarin toplanmasi ve bertaraf edilmesinin yetersizliği 
	 Tabiat Parki alanindaki rekreatif faaliyetlere imkan sağlayan sosyal 
altyapi anlaminda tanimlanabilecek herhangi bir tesis ve/veya açik alan 
düzenlemesinin olmamasi (Dinlenme, yeme içme, otopark, tuvalet vd.) 
	 Güzergah ve yürüyüş parkurlarinin sevk ve idaresini sağlayacak altyapi 
eksikliği ve ulaşim planlarinin olmamasi 
	 Bilinirliliğinin ve destinasyon imajinin olmamasi, 
	 turistik ve rekreasyonel etkinliklerinin uygunluk ölçütlerinin 
belirlenmemiş olmasi,
	 Yapilan etkinlikleri izleme ve denetlemeye yönelik kurumsal bir yapinin 
olmamasi, girişlerin kontrolsüz oluşu, 
	 Turizme hizmet verebilecek alt ve üst yapinin istenilen düzeyde 
olmamasi,
	 Zengin fauna ve floraya sahip olmasina rağmen bölgenin potansiyeli 
üzerinde yeterli çalişmalarin bulunmamasi, 
	 Konaklama olanaklarinin yetersizliği.
	 Antropojen etkilerin varliği
	 Alanda denetimin zor olmasi ve yetersizliği 
	 Saha içerisinde kontrolsüz araç erişiminin olmasi
	 FIRSATLAR
	 Turizm alaninda yerel halka yeni iş ve gelir firsati sağlamasi, 
	 Turizm sektöründe yeni yatirim ve alt sektörlerin oluşumu, 
	 Doğa koruma konusunda yerel, ulusal ve küresel bilinç geliştirme 
olanaği, 
	 Gelişen ulaşim olanaklari ve buna bağli olarak uzun mesafeli seyahat 
imkânlarinin gelişmesi, 
	 Ülkemizde yasa ile koruma altina alinan doğal alanlarin nitelik ve 
nicelik olarak artmasi. 
	 Tabiat Parkini bilen nitelikli alan kilavuzlarinin yetiştirilmesi ve yeni bir 
iş kolunun oluşmasi ile istihdam yaratmasi
	 Tabiat Parki yürüyüş parkurlari için ulaşim plani oluşturma ve teknik 
altyapinin sağlanmasi hizmet verebilecek nitelikli sosyal tesislerin oluşturulmasi 
giriş çikişlarin kontrol altina alinmasi için gerekli düzenlemelerin yapilmasi ile 
tabiat parkinda sürdrlebilir turizm anlayişinin oluşturulmasi
	 TEHTİDLER
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	 Alanda tursitik ve rekreasyonel faaliyetlerin ve baskilarin artmasi ile 
birlikte biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilenmesi ve yok olmasi, 
	 Plansiz artan ve büyüyen turlarin bir sonucu olarak endemik veya 
ekonomik değere sahip bitki ve hayvan türlere yönelik yasadişi ticaretin ve 
kaçakçiliğin artmasi,
	 Turizm ve rekreasyonel etkinliklerin tekdüzeleşmesi ve her yerde 
benzer ve sirada etkinliklerin uygulanmasinin getirebileceği sikintilar,
	 Turizme yönelik yapilacak teşvik ve yatirimlarin doğal alanlarda aşiri 
yapilaşmaya yol açmasi, 
	 Doğa içine yapilacak, mimari estetiğe sahip olmayan tesislerin 
yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarinin görsel kirlilik oluşturmasi
	 Turizm amaçli işletmecilerin veya yatirimcilarin yöre insanini devre 
dişi birakmasi ile turizm faaliyetlerinin yöreye sağlayacaği ekonomik artilardan 
faydalanamamasi ve yöre insaninin turizme olan olumlu bakiş açisinin olumsuz 
olmasi
	 Taşima kapasitesinin aşilmasi ve yörenin turistik kimliğinin cazibesini 
yitirmesi, 
	 Günübirlik kullanim alani olarak kullanilan Özgüven şelalesi ve buzul 
göllerinde oluşabilecek antropojenik baskilar
	 Kontrolsüz gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetler
	 Alanin sinirlari dişinda kalan Özgüven deresinde yapilmasi planlanan 
hidroelektrik santrallerin (HES) varliği
	 Alana özgü bir ziyaretçi kilavuzunun olmayişi
	 Tabiat parkina giriş noktalarinin denetleme olanağinin olmamasi
	 Buzul gölleri ve doğal yaşli orman alanlarinda turizm nedeniyle, 
herhangi bir taşima kapasitesi ve planlama olmadan kullanimi bu alan üzerinde 
ciddi bir baski oluşturmasi

Altiparmak Tabiat Parki doğal kaynak değerleri ile öne çikan bir alan-
dir. Tabiat Parki sinirlari içerisinde, orman yapisi, jeolojik yapisi, hidro-
lojik yapisi, barindirdiği flora ve fauna varliği ile ekosistemler içerisinde 
bazi alanlar ön plana çikmaktadir. Bu alanlar, ekosistemlerde meydana 
gelebilecek değişimlerin kolayca izlenebileceği özellikte ve ilerleyen yil-
larda yapilacak olan çalişmalar için istasyon olarak değerlendirilebilecek 
hassasiyettedirler. Bu ekosistemlerin korunmasi sadece biyolojik çeşitli-
liğin korunmasi açisindan değil bölge turizminin gelişmesi ve her şeyden 
önemlisi bölge halkinin sağlikli şekilde yaşayabileceği çevresel ortamin 
sürdürülmesi açisindan da oldukça önemlidir. Bölgenin ekonomisinde cid-
di potansiyele sahip turizm sektörü doğrudan ekosistemlerin sağlikli bir 
şekilde varoluşuna bağlidir. 

Özgüven şelalesi ve buzul gölleri yakinlarinda yapilan faaliyetler 
sonucu oluşabilecek antropojenik baskinin kontrolünün sağlanamamasi 
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durumda bu alanlar için telafisi zor durumlar ortaya çikacaktir. Özellik-
le buzul göllerinin bulunduğu hassas göl ekosistemleri,  alpin ve subal-
pin ekosistemleri ve yakin çevrelerinde yapilmasi planlanan faaliyetlerle, 
mevcut durumlarinin bozulmamasi ve korunmasina özel önem verilmesi 
gerekmektedir.  Özellikle Kodugar Mahallesi, İlyasev mahallesi ve Biçak-
çilar yerleşim alanlarinda oluşturulabilecek ziyaretçi merkezi alana gelen 
turistlere alanla ilgili sağlikli bilgilere ulaşmalarinin sağlanmasi ve giriş çi-
kiş kontrolünün sağlanmasi ile hassas ekosistemler üzerinde oluşabilecek 
her türlü etkinin oluşmasinda kontrol sağlanmiş olacaktir. 

Tabiat parki içerisinde herhangi bir yapi bulunmamaktadir. Alan gü-
nübirlik ziyaret edildiğinden alani ziyarete gelen turistler Altiparmak Kö-
yünde bulunan pansiyon ve otellerde konaklamaktadirlar. Tabiat parkina 
yakin bir noktada karşilanabilmesi için Özgüven köyünde ev pansiyoncu-
luğu teşvik edilmeli,  tabiat parki yakinlarinda ki yerleşim alanlarindaki 
yöresel mimari yapilarin korunmasi desteklenmelidir.

Buzul göllerine ulaşimi sağlayan orman yolunun iklim koşullarindan 
kaynakli olarak zaman zaman bozulmasi ve ulaşimi kisitlamasi gibi du-
rumlarin oluşmamasi, turizm hareketine cevap verebilecek güvenli bir yol 
haline dönüşebilmesi için tekniğine uygun sanat yapisi, üst yapi ve yer yer 
iyileştirmeler yapilmalidir.

Tabiat Parki, Yusufeli merkezden Tabiat parkinin Özgüven köyü ta-
rafindan olan giriş noktasina 20 km uzaklikta, Özgüven köyüne 26 km 
uzaklikta olup bu yolun 20 km si asfalt 5 km si ise stabilizeyoldur. Ulaşimi 
sağlayan bu yol 5 metre genişliğinde orman yoludur. Tabiat parki içerisin-
de yaklaşik 5 km lik stabilize orman yolu mevcuttur. Park alani içerisin-
de başka yol mevcut değildir. Alanin dişindaki Özgüven şelalesine giden 
patika yol yaklaşik 5 km’dir. Mevcut stabilize yol artan turizm hareketini 
karşilayamaz durumdadir. Yolun sanat yapilarinin alanin doğalliğina zarar 
vermeyecek şekilde yapilmalidir. Tabiat Parki içerisinde zaruri durumlar 
haricinde yeni yol açilmamali, ulaşimi sağlayacak olan mevcut orman yol-
larinda doğal yapiya uygun malzeme kullanilarak iyileştirme yapilmalidir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Korunan alanlarin tursitik ve rekreasyonel faaliyetlere açilmasi ilk ba-
kişta yadirganan bir durum gibi gözükebilir. Gerçekten de çevreye önem 
verilmeden ve taşima kapasitesine dikkat edilmeden turizme açilan koru-
nan alanlarda turistik ve rekreasyonel faaliyetlerin olumsuz etkileri görü-
lebilmektedir. Bununla birlikte söz konusu alanlarda sürdürülebilir turiz-
min bir uzantisi olarak kabul gören doğa korumanin öncelikli amaç olduğu 
çevreye duyarli turizm ve rekreasyonel aktivitelerinin geliştirilmesi hem 
bu alanlarin korunmasi için gerekli olan maddi desteğin bulunmasina hem 
de bu alanlara verilen değerin daha da artmasina katki sağlamaktadir. Bu 
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faaliyetlerin, sürdürülebilir çevre ve turizm anlayişi çerçevesinde gerçek-
leştirildiği takdirde bu sahalarin doğal ve kültürel rezervlerine verilen tah-
ribat en aza indirilebilmektedir. Böylelikle korunan alanlarin hem daha iyi 
bir şekilde korunmasi hem de insanliğin ilgi ve beğenisine sunulmasi söz 
konusu olabilmektedir. Bu bağlamda koruma-kullanma dengesine dikkat 
edilmesi oldukça önem taşimaktadir.

Doğal kaynak değerleri yönünden zengin olan bir alan; treking, kamp 
yapmak, tirmanmak, sportif olta balikçiliği, kuş-kelebek gözlemciliği gibi 
birçok rekreasyonel faaliyetin yapilmasina imkan taniyorsa, bu alan ziya-
retçilerin tercih ettiği bir yer haline gelir ve turizm endüstrisinin önemli bir 
parçasi olur (Harshaw ve Sheppard, 2013). Profesyonel bir turizm anlayişi 
ile planlanmasi gereken doğal alanlardaki planlamalarda sürdürülebilir-
lik ilkesi dikkate alinarak katilimci yaklaşimlarin benimsenmesi oldukça 
önemlidir. Tosun (2005)’e göre “sürdürülebilir bir turizm planlamasinda 
toplumun karar alma süreçleri içerisine katilmasi, planlarin birçok etkenle 
beraber çevresel açidan da başarili olmasinda etkin bir rol oynamaktadir”. 
Yerel halkin turizm gelişimi karar süreçlerine dâhil olmasi, halkin turizm-
den ve tüm rekreasyon alanlarindan fayda sağlayabilmesi açisindan da bir 
gerekliliktir (Öztürk ve Arslan, 2013; Stylidis, et all., 2014; Sert, 2019). 

Rekreasyon ve turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve bu faaliyetlere 
katilan ziyaretçi sayisinin artmasi güzel bir gelişme olmasina karşin ziya-
retçilerin yoğun olarak ziyaret ettikleri bölgeleri tahrip etmelerine ve tahrip 
edilen bu bölgelerde ki doğal dengenin bozulmasina neden olmaktadirlar. 
Ancak son yillarda önemle üzerinde durulan ve giderek artan doğa bilinci 
ve özlemi ile rekreasyon ve turizm aktivitelerinde de önemli değişiklikler 
meydana geldiği ve ziyaretçilerin en çok ziyaret ettikleri alanlardan ve fali-
yetlerden uzaklaştiklari, doğal çevrenin tahrip edilmediği ve sürekli korun-
duğu alanlara yöneldikleri görülmektedir. Günümüz de artik ziyaretçiler 
gittikleri çevre ile bütünleşebilen, insanlari ve kültürleri tanimaya gayret 
eden, çevreye duyarli davranişlar sergileyen saygili kişiler olarak karşimi-
za çikmaktadirlar. Bu gelişmeler sonucunda, doğal kaynaklarin daha uzun 
süreli kullanimina dayanan sürdürülebilir rekreasyon ve turizm anlayişlari 
ve faaliyetleri gündeme gelmiştir (Yavuz, 2011).  

Doğal kaynaklarin turistik ve rekreasyonel potansiyellerini belirleme-
ye ve tanitimina yönelik bilimsel araştirmalar, turizm yatirimlarinin doğru 
konumlara yönlendirilmesi, bu zenginliklerin koruma altina alinabilmesi,  
turizmin çeşitlenmesi ve bu faaliyetlerden kaynaklanan gelirin saha gene-
line yayilmasina da olumlu katkilari sağlamasi bakimindan önem taşimak-
tadir (Sevindi, 2011). 

Sürdürülebilirliği sağlamanin temel yollarindan birisi olarak önem ka-
zanan ve doğayi korumayi temel amaç olarak benimseyen ve bunu başara-
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bilmek için yerel toplumu ve ihtiyaçlari ile eğitimi ( turistler, yerel halk ve 
sektör temsilcileri) dikkate alan yaklaşimlarin benimsenmesi ve bu yönde 
politikalrin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Yani  “tahrip edilmemiş do-
ğal alanlarda doğayi, kültürel değerleri korumaya ve desteklemeye yönelik 
yapilan minimum ziyaretçi etkisine sahip ve ayni zamanda yöre insanla-
rinin aktif olarak sosyo-ekonomik gelişmelerine katki sağlayabilecek alan 
kullanim planlamalari yapmak gerekmektedir.  Yüksek kaynak değerlerine 
sahip alanlarda (milli park, tabiat parki, tabiati koruma alanlari vb.) ya-
pilacak koruma–kullanma dengesine dayali ziyaretçi taleplerinin karşila-
nabildiği etkili bir korumanin ön planda olduğu rekreasyon planlamalari 
yapmak zorundayiz.

Doğal ve rekreasyonel kullanim alanlarinin bütünlüğünün sağlanabil-
mesi için, alandaki doğal yapinin korunmuşluk düzeyi, endemizim duru-
mu, ekolojik açidan önemli olan alanlar, insan faaliyetlerinin yoğun olarak 
bulunduğu yerler dikkate alinarak taşima kapasiteleri hesaplanmali ve bu 
hesaplamalar doğrultusunda turistik ve rekreasyonel kullanimlar için alan 
kullanim planlari yapilmalidir.

Bu amaç doğrultusunda, 

• Altiparmak Tabiata Parkinin kaynak değerlerini korumak,

• Alanin sahip olduğu ve ana kaynak değerini oluşturan Altiparmak 
Tabiata Parkinin ekolojik, biyolojik (flora-fauna), jeolojik, jeomorfolojik, 
peyzaj ve kültürel değerler ile kültürel yapinin devamliliğini sağlamak, 

• İnsan baskisi, diğer kullanimlar ve talepler nedeniyle oluşan/olu-
şacak biyolojik çeşitlilik kayiplarini azaltmada gerekli tedbirleri almak ve 
sürdürülebilir kullanim olanaklarini tanimlamak. 

• Tabiat Parkinin kaynak değerlerinin devamliliğini sağlamak ve 
gelecek nesillere aktarmak,  

• Alandaki ekosistemleri etkilecek çevre kirliliğini önlemek,

• Doğal yaşam ortamlarini, alandaki türleri ve habitatlari korumak 
ve alanda doğa dostu uygulamalar ile yöresel ve bölgesel ekonomiyi des-
teklemek,

• Korunan alan hakkinda yöre insani ile ziyaretçi bilgilenmesini ve 
bilinçlenmesi sağlanmalidir.
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Bölüm 64 
ZİYA GÖKALP FİKRİYATINDA 

TÜRKÇÜLÜK

-NASIL ORTAYA ÇIKTI, NEREYE VARDI?1*-

Etem Çalık2

1 * Bu çalişma, doçentlik kriterleri doğrultusunda, “Ziya Gökalp’te Türkçülük, İslâmcilik 
ve Medeniyetçilik Anlayişi” konulu yüksek lisans tezimden türetilmiştir.

2  İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.
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Giriş 

Bu çalişmada Ziya Gökalp’in Türkçülükle alâkali düşünceleri hak-
kinda bilgi verilecektir. Onun Türkçülükle alakali tavri, değişik zaman 
ve zeminlerde, değişik şartlarda değişik biçimler almiştir. Ziya Gökalp’i 
fikirlerini tashih etmeye sevk eden bu şartlar iktisadî, siyasî ve sosyal ol-
mak üzere birkaç kategoride toplanabilir. Ziya Gökalp’in fikriyatinin bu 
şartlardan nasil doğduğu ve şartlarin değişmesine göre nasil şekillendiği 
ele alinacaktir. Görülecektir ki, Ziya Gökalp, hayattan kopuk şekilde, fil-
dişi kulesinde oturup fikir üreten bir düşünür değildir. Onda fikir ve teori 
hep pratiği takip etmiştir. Ülkenin şartlari neyi gerektiriyorsa, o gün için 
ülkenin ve milletin menfaatine uygun olan neyse ve ne mümkünse, onu 
istemiştir; imkânsizi istememiştir. 

Ziya Gökalp’in asil düşüncesi Türkçülüktü. Ancak Arap Ortadoğusu 
Osmanli İmparatorluğu’ndan kopuncaya kadar, İslâmciliğa da karşi çik-
mamiş, hatta sicak bakmişti. Onda şartlara göre değişmeyen fikir, mede-
niyetçilikti. Zira devletin de, Türklüğün de kurtuluşunun medeniyetçilikte, 
muasirlaşmakta olduğunu görmüştü. 

Ziya Gökalp’in Türkçülüğünün Arka Planı 

Ziya Gökalp’in Türkçülüğü çeşitli safhalardan geçmiş ve son haline 
1923’te Cumhuriyetin ilânindan sonra ulaşmiştir. 

Gökalp, başlangiçta Türkçülük ve İslâmcilik’i bir arada mütalâa et-
miş, ülkenin siyasî şartlarina göre fikirlerinde değişiklik yapmakta mahzur 
görmemiştir. 

Ziya Gökalp’in İslâmcilik’a sicak bakmasinin pratik şartlardan ileri 
gelen bir sebebi vardi. O devrelerde Ortadoğu’daki Müslüman unsurun 
mühim bir kismi Osmanli tebaasiydi. Irak, Suriye ve Arabistan Yarimadasi 
Osmanli toprağiydi. Ortadoğu’daki Osmanli topraklari Birinci Dünya Har-
bi’nin sonunda fiilen elden çikmişti, ama resmiyet kazanmasi asil 1923’te 
imzalanan Lozan Antlaşmasi’nda olmuştu. Ortadoğu’daki topraklarla be-
raber Anadolu’nun büyük kisminin da İtilâf Devletlerince paylaşilmasini 
hükme bağlayan Sevr Antlaşmasi (10 Ağustos 1920) ise, Osmanli Mec-
lis-i Mebusani’nca tasdik edilmediği için resmîleşmemişti. Yani Ortadoğu 
Arap dünyasi henüz resmen Osmanli toprağiydi. Bu sebeple de Ziya Gö-
kalp 1918 yilinda yazdiği Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak isimli 
eserinde “Türkçülük ayni zamanda İslâmciliktir” (Gökalp, 2016: 47) di-
yerek ikisi arasinda bir ayniyet kurmaktadir. Dolayisiyle, Müslüman olan 
gayrimillî unsuru da kapsayan İslâmciliği da Türkçülüğe dahil ediyor ve 
aralarinda bir ziddiyet görmeyerek, birbirini tamamlayici unsurlar olarak 
ele aliyordu. Bu devrede Ziya Gökalp, hem Türkçü hem İslâmci hem de 
medeniyetçidir. Onun fikriyatinda Türkçülüğün ana eksen haline gelmesi, 
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin İlânindan sonra olmuştur. Ancak bu üç 
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unsurdan ihmal ettiği, sadece İslâmciliktir. Medeniyetçilikten vazgeçmiş 
değildir. Zira, Gökalp’e göre, medeniyet sadece maddî unsurlardan iba-
ret olup; dinî, millî veya kültürel herhangi bir unsur ihtiva etmezler. Bu 
sebeple de birçok Türkçü ve İslâmci gibi Ziya Gökalp de ayni zamanda 
medeniyetçidir, nitekim “Medeniyet milletler arasinda müşterek müesse-
seler olduğuna göre, medeniyetin hakiki unsurlari müsbet ilimlerle sinaî 
fenniyelerdir” (Gökalp, 2018: 460) demek suretiyle medeniyetin bu mad-
dîliğine dikkat çeker. 

GÖKALP’İN YAŞADIĞI DEVREDE İMPARATORLUĞUN 
VAZİYETİ 

A) İktisadî Vaziyet 

Gökalp’in yaşadiği devre, Bati Avrupa’nin yeni teknolojik keşif ve 
icatlarla gelişip zenginleştiği ve sanayi toplumuna dönüştüğü bir devredir. 
Telefon, radyo, otomobil, uçak bu devrede icat edilmiş, gündelik hayat 
olsun, iktisadî ve sosyal hayat olsun, daha evvelki çağlarla mukayese edi-
lemeyecek kadar hizlanmiş, insan, mal ve hizmet hareketliliği artmiştir.

Bati Avrupa böyle gelişir ve zenginleşirken, henüz bir tarim toplumu 
olan Osmanli İmparatorluğu sanayi inkilâbini kaçirdiği için Bati Avrupa 
karşisinda zayif ve müdafaasiz kalmiştir. İmparatorluk her an yikilabilecek 
durumdaydi. Onu 19. asirda yikilmaktan kurtaran, Bati Avrupa devletleri-
nin kendi aralarindaki ve Osmanli İmparatorluğunun komşusu Rusya ile 
aralarindaki menfaat çatişmalari olmuştu. Ne var ki, Osmanli İmparator-
luğu yikilmadiysa da Bati Avrupa devletleri ellerini İmparatorluk’tan hiç 
çekmemişlerdi. Zira, Armaoğlu’nun da ifade ettiği gibi; 

Endüstrileşmenin XIX. yüzyil içinde kazanmiş olduğu yeni hiz ve 
bunun sonucu olarak gelişen ve genişleyen sömürgecilik, diplomatik mü-
nasebetlerin alanini, Avrupa’nin da sinirlarindan çikararak yeni kitalara, 
Afrika ve Uzakdoğu’ya yaydiği gibi, çeşitli kombinezonlarla bloklaşan 
büyük devletler arasindaki çatişma alanlarini ve imkânlarini da arttirmiştir 
(Armaoğlu, 1973: 410).

Osmanli İmparatorluğu’nun ekonomik ve siyasî kuşatilmişliğini hiz-
landiran asil faktör, 1838 Ticaret Sözleşmesi1* idi. Ortayli’ya göre, “1838 
İngiltere-Osmanli Devleti Ticaret Anlaşmasi, yari sömürgeleşme sürecini 
hizlandiran ve Tanzimat’in bir an evvel ilânini gerektiren önemli bir olay-
dir” (Ortayli, 2007: 402). Bu anlaşma hükümlerine göre; 

İç ticaretteki tekel (yed-i vahit) kalkacakti. İngiliz tüccari ülkenin her 
yaninda her çeşit tarim yahut sanayi ürününü alip satabilecekti. Ödeyeceği 
vergi ve resimler en imtiyazli İslâm tebaadan fazla olmayacakti. Dişaridan 
getirdiği mal için %3 gümrük resmine tabi olacakti (Çalik, 1985: 11).

1 * Balta Limani Anlaşmasi.
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1) Bu sözleşme ülkedeki hammaddenin dişari çikarilmasina ve yaban-
ci ülkeden gelecek olan mamûl maddelerin de, ülke piyasasini istila etme-
sine yol açacakti ki, öyle de oldu. Pamuk’un ifade ettiği gibi, “tekellerin 
ve devlet müdahalelerinin kaldirilmasindan sonra, hammadde ihracatinda 
önemli artişlar görülmektedir” (Pamuk, 1997: 165). Ticaret Sözleşmesinin 
neticesi, Osmanli İmparatorluğu coğrafyasinin bir açik pazar haline gel-
mesi olmuştur. Nitekim, Yerasimos’un A. Ubicini’den naklettiğine göre; 

Eskiden yalniz Osmanli İmparatorluğu’nun tüketimini karşilamakla 
kalmayip, tüm Doğu Akdeniz pazarlarinin ve Avrupa’daki birçok ülkenin 
ihtiyaçlarini da karşilayan çeşitli ve çok sayida imalâthaneler artik mevcut 
değildir ya da tam bir çöküş halindedir. 1812 yilinda Tirnova’da  2000 
muslin tezgâhi varken, 1841 yilinda bunlarin ancak 200’ü kalmiştir. Beş 
yil önce Selanik 25 ilâ 28 dokuma tezgâhina sahipken şimdi yilda aşaği yu-
kari 88 bin libre üretim yapan 18 tezgâhi kalmiştir. Anadolu’da ise; kadi-
feleri, satenleri, ipekleri onca ün yapmiş olan Diyarbakir ve Bursa, bundan 
otuz-kirk yil önce ürettiklerinin artik onda birini bile üretmemektedirler 
(Çalik, 1985: 7).

Osmanli İmparatorluğu’nda meydana gelen bu iktisadî çözülme, 1854 
yilinda başlayan Kirim Savaşi’nin getirdiği külfetlerle daha da artti ve dev-
let ilk defa olarak 1854 yilinda diş borçlanmaya gitti. Ne var ki, yapilan 
borçlanma masraflari karşilamaktan uzakti. Velay’in verdiği bilgiye göre; 
Harp dolayisiyla 1856’ya kadar bütçede hasil olan ve kapatilmasi icap 
eden açik, cem’an 8 milyon 500 bin sterlinlik bir yekûn teşkil etmekteydi 
(Çalik, 1985: 13).

Osmanli İmparatorluğu’nun dişariya olan bu bağimliliğinin ve borçla-
rini, üretip tasarruf ederek değil, gene borçlanarak ödemesinin sebebi, 19. 
asrin ikinci yarisinda değişen ve bozulan üretim sistemiydi. 

Osmanli İmparatorluğu sinaîleşme ile 19. asrin ilk yarisinda tanişmiş-
ti. Genç’in belirttiğine göre; 1830’lu yillarda ilginç bir tesadüf olarak Os-
manli sanayi sektöründe ilk defa buharli makineleri kullanmaya başlayan 
birçok yeni fabrika kuruldu (...) Bunlar ordu için elbise, ayakkabi, fes, mü-
himmat vs. imal edecek fabrikalardi” (Genç, 2016: 89).

Daha sonra ürün çeşitliliğine de gidilerek, tüketim mallarinin dişinda 
yatirim mallari da üretilmeye başlandi. Gene Genç’in belirttiğine göre; 

Bu fabrikalar giderek çoğaltildi ve kapasiteleri de genişletildi. 1830’lu 
yillarin sonundan itibaren üretim kapasiteleri, devletin ihtiyacini aşan bazi 
fabrikalarin mamûlleri serbest pazarda satilmaya başlandi. Sinaî yatirim-
larin genişlemesi, 1840’li yillarda hizlanarak devam etti. Dokuma, deri, 
gida, cam, porselen, kağit gibi çeşitli tüketim mallari üreten fabrikalar ço-
ğalinca, bunlara gerekli makine ve teçhizat sağlamak üzere, yatirim mali 
üreten fabrikalar da kurulmaya başlandi. Ayni yillarda özel teşebbüse de, 
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fabrika kurmasi için çeşitli teşvikler ve kolayliklar gösterildi. (Genç, 2016: 
89-90)

Osmanli İmparatorluğu’nun Bati Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri 
takip etmesi uzun sürmedi. Genç’in ifade ettiğine göre; Sanayi alaninda 
1827’de başlayan bir seri yeni fabrikalar kurma faaliyeti, 1850’lerde son 
buldu (..) daha önce kurulmuş olanlarin da 1855’ten sonra çoğu ithal reka-
betine dayanamadiği için kapanmiştir (Genç, 2016: 90-91).

Devletin borçlanmasi da bu devrede başlamişti. Devlet borçlandikça 
bütçe açiği büyüyor ve bu da, iktisadî çöküntüyü hizlandirdiği gibi, siyasî 
yönden de devleti zayif düşürüyordu. Nihayet 1877-78 yillari arasinda ce-
reyan eden ve 93 Harbi denilen Osmanli-Rus Savaşi Osmanli İmparator-
luğuna oldukça pahaliya malolmuş, büyük toprak kayiplarina ve ciddi bir 
insan zayiatina ve ekonomik yikima yol açmişti. Bu kayiplar, bir yerde 
II. Abdülhamit’i baskici bir idare kurmaya yöneltirken, bu idare tarzi da 
Osmanli aydinlarini çeşitli arayişlara sevk etmişti. 

B) Siyasî Vaziyet

Bu devrede diş siyasetteki en ehemmiyetli gelişme, İngiltere’nin Os-
manli İmparatorluğu’nu himaye yolunu seçmesiydi. Bunun da sebebi, bü-
yük devletler arasindaki stratejik uyuşmazlikti. İngiltere’yi Osmanli Dev-
leti’ni himaye politikasina sevk eden hadiseler silsilesini Armaoğlu şöyle 
anlatir: 

İngiltere yedi yil savaşlari (1756-1796) sonunda Fransa’dan Hindis-
tan sömürgesini ele geçirmişti. Bu büyük sömürge, İngiltere’nin ekonomik 
hayatinda önemli bir yer tutmaya başladi. İngiltere’nin bu sömürgesi ile 
bağlantisi ise, Misir, Akdeniz ve Cebelitarik Boğazi’ndan geçmekte idi ve 
buna İngiltere’nin İmparatorluk yolu deniyordu (Çalik, 1985: 4).

Rusya’nin da öteden beri sicak denizlere inme hayali vardi. Bunun 
yolu da Boğazlardan geçiyordu ve Boğazlar Osmanli İmparatorluğu’nun 
hakimiyetindeydi. İşte Rusya’yi hem İngiltere hem de Osmanli İmpara-
torluğuyla karşi karşiya getiren, stratejik hedeflerdeki bu zitlaşma idi. Bu 
hususta Armaoğlu’nun izahi şöyledir:

Bu sirada Kuzey Karadeniz kiyilarina iyice yerleşen Rusya, Boğazlari 
ele geçirip Akdeniz’e inecek olursa, bu İngiltere’nin İmparatorluk yolunun 
bu devlet tarafindan tehdit edilmesi ve hatta kesilmesi demek olabilirdi 
(...) İngiltere şunu açikça anladi ki; Osmanli Devleti’nin varliği ve devami, 
Rusya’nin boğazlardan güneye yani Akdeniz’e inmesini önlemede önemli 
bir engel teşkil ediyordu. Bu sebepten, 1791 yilindan itibaren İngiltere, 
Rusya’nin Akdeniz’e sarkmasini engellemek için, Osmanli İmparatorlu-
ğu’nun bağimsizlik ve toprak bütünlüğünü koruma politikasini benimsedi 
(Armaoğlu, 1974: 45).
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Tabiî ki İngiltere’nin bu politikasi, Osmanli İmparatorluğu’nu Rusya’ya 
karşi koruma hedefini güdüyordu. Ancak İmparatorluğun içeriden parçalan-
mak suretiyle küçülmesine, toprak kaybetmesine karşi bir teminat teşkil etmi-
yordu. Hatta 1877-78 Osmanli - Rus Savaşi gösterdi ki, İngiltere’nin teminati 
Ruslar karşisinda bile işlememekteydi. Zaten İngiltere de gördü ki, Osmanli 
imparatorluğunun yikilmasi kaçinilmazdi. Bu sebeple o da stratejisini değiştir-
di. Armaoğlu, İngiltere’nin yeni stratejisi konusunda şöyle demektedir:

İngiltere yeni bir politika olarak şunu kabul etti: Osmanli İmparatorlu-
ğu nasil olsa yikilacağina göre, bu devleti Rusya yikip, yikintilari üzerine 
o yerleşeceği yerde, İngiltere yikmali ve bu yikintilar üzerine kendisi yer-
leşip, bu suretle Rusya’nin güneye sarkmasini önlemelidir. Bunu da İn-
giltere iki yolla gerçekleştirecekti. Birincisi; Osmanli İmparatorluğu’nun 
yikintilari üzerinde kendisine bağli ve kendi kontrolü altinda bağimsiz 
devletler kurmak. Meselâ 1878’den itibaren Anadolu’daki Ermenileri ba-
ğimsizliğa kişkirtmak suretiyle, Doğu Anadolu’da kurulacak bağimsiz bir 
Ermeni devletini Rusya’nin Anadolu’ya girmesini önleyecek bir tampon 
olarak kullanmak istemiştir. İkincisi ise; Osmanli İmparatorluğu’nun bazi 
stratejik noktalarina kendisinin yerleşmesidir. 1878’de Osmanli Devleti’ne 
baski yaparak Kibris’a yerleşmesi bundandir (Armaoğlu, 1984: 45).

Diş siyasette konjonktür Osmanli İmparatorluğu aleyhine gelişirken, 
İmparatorluk dahilinde de vaziyet pek iç açici değildi. 

Bu devrede iç siyasette en ehemmiyetli hadiselerden biri, 1856 tarihli 
Islahat Fermani olmuş ve bu da bir takim problemlere yol açmişti. 

28 Şubat 1856 tarihinde Paris Bariş Konferansi devam ederken, Fran-
sa’nin teklifi üzerine, Osmanli Devleti sinirlari içerisinde yaşayan Müslü-
man ve Hristiyan tebaa arasindaki farklarin padişahin bir fermani ile orta-
dan kaldirilmasi ve bu durumun da bariş antlaşmasinda yer almasi kabul 
edildi (Çalik, 1985: 6-7).

Hristiyan tebaanin hak ve imtiyazlarinin milletlerarasi bir antlaşmada 
yer almasinin, iç huzurun temini bakimindan menfi tesirleri oldu. Zira bu 
onlara, yeni tavizler koparmak bakimindan cesaret verici oldu. 

İlk huzursuzluk Eflak-Boğdan’da ortaya çikti. 17 Ocak 1859’da Boyar 
Alexander Cuza, kendini de şaşirtan bir sonuçla Boğdan voyvodasi seçil-
di. 5 Şubat’ta bayaği bir karişikliktan sonra Bükreş’teki divan oybirliğiyle 
Cuza’yi Eflâk’in da voyvodasi seçti (Anderson, 2001: 170).

Babiali, başlangiçta Cuza’yi tanimayi reddetti. Ancak, Avusturya ve 
İngiltere Babiali’ye seçimlerin neticesini tanimasi yolunda baski yaptilar. 
İngiliz ve Avusturya desteğinden yoksun kalan Babiali, 31 Mayis’ta Cu-
za’yi her iki prensliğin de hükümdari olarak tanimak zorunda kaliyordu 
(Alderson, 2001: 171).
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Ayni yil Şam’da Dürzîler ve Marunîler arasinda başlayan ve 1860 yili 
Mayis’inda iki toplum arasinda iç savaşa dönüşen ciddi karişikliklar oldu. 
1866-68 yillarinda Girit’te isyan çikti (Anderson, 2001: 173). 1869’da III. 
Napoleon’un davetiyle Paris’te toplanan konferansin kabul ettiği bir dek-
larasyon Girit krizini sona erdirdi (Anderson, 2001: 178).

İmparatorluk bir taraftan siyasî ve dinî çatişmalarla çalkalanirken, diğer 
taraftan aydinlar arasinda da rejime karşi bir muhalefet hareketi başlamişti. 
1865 yilinda Namik Kemal, Ali Suavi ve Ziya Paşa’nin önderliğinde kurulan 
Yeni Osmanlilar Cemiyeti’nin gayesi, Osmanli İmparatorluğu’nda meşrutî 
bir idare tarzina geçilmesiydi. Onlara bu fikri ilham eden, İmparatorluğun 
gittikçe kötüleşen siyasî vaziyeti idi. Yeni Osmanlilar, devleti bu buhranli 
vaziyetten kurtarmak için, Bati Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, anayasali bir 
rejim kurmanin şart olduğunu düşünüyorlardi (Çalik, 1985: 18).

1876 yilinda Meşrutiyet’in ilâni ile beraber, Yeni Osmanlilar istedik-
lerini almiş gibiydiler. Ancak, II. Abdülhamit’in 1878 yilinda Meclis-i 
Mebusan’i dağitip, Kanun-i Esasi’yi askiya almasindan sonra, aydinlar 
arasindaki hareketlenme tekrar başladi. Meşrutiyet’i tekrar getirmek için 
1889 yilinda Askerî Tibbiye de İttihad-i Osmanî adinda gizli bir teşkilât 
kuruldu. Kuruculari bu okuldaki öğrencilerden İshak Sükûti, Mehmet Re-
şit, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo, Hüseyinzade (Akşin, 1980: 17) idi.

Akşin’in verdiği bilgiye göre, 1889 ile 1895 arasinda ki bir tarihte 
(1895’te olmasi daha muhtemeldir). Örgütün adi değişti ve Osmanli İttihat 
ve Terakki Cemiyeti oldu (Akşin, 1980: 45).

İttihat ve Terakki Cemiyeti, İmparatorluk çapinda teşkilâtlanmasi ve 
siki disiplini sayesinde 23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet’in ilânini 
sağladi. 31 Mart (13 Nisan) 1909 tarihinde çikan ve İttihatçilari hedef alan 
ayaklanmadan sonra, Cemiyet, ayaklanma ile bağlantisi olduğu iddiasiyla, 
II. Abdülhamit’i 25 Nisan 1909 tarihinde tahttan indirdi. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidari ilk yillarda dolayli oldu. An-
cak cemiyet 23 Ocak 1913 tarihinde yaptiği darbe ile doğrudan iktidara 
geldi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidari ülkeye çok pahaliya malol-
du. 1912 yilinda çikan Balkan Savaşi’nda beş yüz yillik vatan toprağimizi, 
Rumeli’yi kaybettik, 1914 yilinda girilen Birinci Dünya Savaşi’nda ise, 
bütün olarak İmparatorluk elimizden çikti. 

Birinci Dünya Savaşi’ndan sonra başlayan İstiklâl Harbi neticesinde 
Anadolu ve Doğu Trakya kurtarilmiş, ancak Müslüman Araplarin meskûn 
olduğu Ortadoğu topraklari tamamen elden çikmişti. 

C) Sosyal Vaziyet 

Sosyal vaziyeti anlamak için, sosyal siniflari incelememiz gerekir. 

Osmanli toplumunu yönetenler (askerî) ve yönetilenler (reaya) olarak 
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iki ana grup altinda toplamamiz mümkündür. Böyle bir tasnife göre, ilk 
gruba dahil olanlar görevleri icabi vergilerden muaf idiler. Bunlar devleti 
temsil ediyorlardi, ikinci grup ise; şehirli, köylü ve göçebe aşiretlerden 
meydana geliyordu ki, bunlar vergi mükellefi olan kimselerdi (Kazici, 
2003: 21).

Osmanli İmparatorluğu’ndaki bu siyasî temelli bölümlenme, iktisadî 
ve sosyal bir bölümlenmeye karşilik geliyordu. İdareci zümre iktisadî yön-
den de, imparatorluğun en yüksek sinifini teşkil ediyordu. Bunlarin yüksek 
gelirleri vardi. Meselâ kazasker, 500 akça yevmiyeye ilâveten, her yaptiği 
müderris ve kadi tayininden “resm-i kismet” adi altinda bir harç aliyordu 
ki, bu 8-10 bin akça gündeliğe kadar yükselmiştir (Ortayli, 2007: 232-233).

Bu bürokratlar, Osmanli toplumunun en zengin sinifini teşkil ediyor-
du. Bu durumu, tüccar sinifi ile yapilacak bir karşilaştirmada da müşahede 
etmek mümkündür. İnalcik’a göre; “1500’lerde bir sancak beyinin yillik 
geliri 4 ile 12 bin duka altini arasinda değişiyordu. Oysa ayni dönemde 
Bursa’nin zengin bir tüccari 4 bin altin servete nadiren sahipti (Ortayli, 
2007: 254-255).

Buna göre, üst sinifi “askerî” denen bürokrat sinif, orta sinifi tüccarlar 
ve alt sinifi da esnaf ve köylüler teşkil ediyorlardi. 

Osmanlilarda -istisnalar dişinda- toprakta özel mülkiyet bulunmadiği 
için, Avrupa’da olduğu gibi toprak zengini bir aristokrat sinif ortaya çik-
mamişti. 

İmparatorluğun bu sosyal yapisi, mevzumuz olan 19. asrin ikinci ya-
risinda epeyce değişecektir. En ehemmiyetli değişikliklerden birisi, top-
rakta özel mülkiyetin kabul edilmesidir. 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi 
ile devlet toprakta özel mülkiyeti taniyor, toprağin alim satimini serbest 
birakiyordu (Pamuk, 1997: 172). Bu kanun ayanlik müessesine karşi bir 
tedbir olarak düşünülmüştü. Pamuk’un da ifade ettiği gibi “kanunnâme’nin 
en önemli amaçlari bir yandan ayanin ve diğer yerel unsurlarin gücünü 
sinirlamak, öte yandan da tarimsal üretimi geliştirerek vergi gelirini arttir-
makti” (Pamuk, 1997: 173). 

Merkezî idarenin taşra üzerindeki kontrolünün zayiflamasinin neticesi 
olarak, “ayanlik” müessesesi ortaya çikti. Pamuk’a göre; 

Merkezî yönetim sik sik başkaldiran valilerin yerine malî, askerî ve 
siyasal konularda işbirliği yapabileceği, yerel koşullari iyi bilen, yerel kö-
kenleri güçlü toplumsal kesimlerin arayişi içindeydi. 17. yüzyilin sanlarin-
dan itibaren Anadolu ve Balkanlar’in kent ve kasabalarinda ayanin yükse-
lişi, işte bu koşullarda gerçekleşmiştir (Pamuk, 1997: 122-123).

Böylece ayanlik, devlet iktidarina yardim etme ihtiyacindan dolayi 
ortaya çikip, neticede ona ortak olmuş, yeni bir siyasî ve sosyal güçtü. 
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Devlet de ayanlarin varliğini tanimiş ve 1808 yilinda ayanlarla merkezî 
idare arasinda “Sened-i İttifak” adli bir anlaşma imzalanmişti. Bu anlaşma 
ile ayanlar devlete karşi tebaanin haklarini koruyorlardi. Mesela 3. madde-
ye göre vergiler ağir olmayacak, düzenli toplanacak, devlete ait vergilere 
kimse dokunmayacakti (Akşin, 1997: 95).

Kanunname, diğer taraftan da ziraî sektörde üretimi ve verimi arttir-
mayi hedefliyordu. 

19. asirda sanayi sahasinda da bazi hamleler oldu. İlk inorganik enerji 
ile çaliştirilan fabrika, basmahane ya da Bakirköy Bez Fabrikasidir (Top-
rak, 1997: 238). Bunun dişinda Hereke Fabrikasi vs. Tophane Top Fabri-
kasi, Zeytinburnu Mermi Fabrikasi vs. diğer bazi sanayi tesisleridir (Top-
rak, 1997: 239-240).

Bütün bu faaliyetlerle ciliz da olsa bir sanayi sektörü ve bu sektörde 
çalişan bir işçi sinifi ortaya çikmişti. 

Böylece, 19. asrin ikinci yarisi ve 20. asrin başlarinda, Osmanli sos-
yal yapisi klasik dönemdekinden farklilaşmiş ve orta siniflar çeşitlenmişti. 
Tüccarlara ilâve olarak toprak sahipleri de orta sinifa dahil olmuş, alt sinif-
lara da ücretli sanayi işçisi eklenmişti. 

ZİYA GÖKALP’E GÖRE TÜRKÇÜLÜĞÜN TARİF ve İZAHI 

Gökalp’le Türkçülüğün bir diğer safhasi başlamiştir. Bu “sistematik 
ve doktriner Türkçülük”tür. Gökalp’e kadar Türkçülük; ya ilk ortaya çik-
tiği şekilde ilmî, tarihî ve filolojik olarak ya da daha sonra olduğu şekilde 
devletin parçalanmasina yol açabilecek bir irk birliği, “Turancilik” şek-
linde anlaşilmişti. İlk defa olarak Gökalp, Türkçülüğün geniş bir tahlilini 
yapmiş, onu sistemleştirmiş ve Türk cemiyetinin manevî dayanaği olan 
İslâmiyet’le irtibatlandirarak, aralarindaki bağlilik ve münasebeti dile ge-
tirmiştir (Çalik, 1985: 46).

Gökalp’e göre, Türkçülük Türk Milleti’ni yükseltmek demektir (Gö-
kalp, 2017: 32). Gökalp, Türkçülüğü Türk Milleti ile tarif ettikten ve çeşitli 
millet tariflerini verip tenkit ettikten sonra, kendi görüşünü belirtir. 

Ziya Gökalp “irkî (irki esas alan) Türkçülere göre millet, irk demek-
tir” dedikten sonra, kendi görüşünü; “Irk kelimesi esasen mevaşi fenninin 
(zooloji biliminin) istilahlarindandir (terimlerindendir). Her hayvan nev’i 
(türü) teşrihi vasiflari (anatomik özellikleri) itibariyle bir takim enmuzeçle-
re (tiplere) ayrilir. Bu enmuzeçlere “irk” adi verilir” şeklinde ortaya koyar. 

Gökalp, antropoloji ilminin Avrupa’daki insanlari kafalarinin şekli ve 
saçlariyla ve gözlerinin rengi itibariyle üç irka ayirdiğini, bunlarin uzun 
kafali kumral, uzun kafali esmer ve yassi kafali olduğunu belirttikten sonra 
kendi görüşünü ifade eder: Her milletin içinde, muhtelif nisbetlerde (çeşitli 
oranlarda) olmak üzere bu üç irka mensup fertler mevcuttur. Hatta ayni 
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ailenin içinde bir kardeş uzun kafali, kumral, diğerleri uzun kafali, esmer 
ve yassi kafali olabilir. 

Gökalp kavmî Türkçülerin de milleti kavim zümresiyle tarif ettiklerini 
belirttikten sonra, bu anlayişi tenkit eder. ‘Kavim’i “ayni anadan, ayni ba-
badan üremiş içine hiç yabanci karişmamiş kandaş bir zümre demektedir” 
şeklinde tarif ettikten sonra, bunun mümkün olmadiği hususunda da “hal-
buki cemiyetler kable’t-tarih (tarih öncesi) zamanlarda bile, kavmiyetçe 
halis (saf) değildirler. Muharebelerde esir alma, kiz kaçirma, evlilikler vs. 
gibi hadiseler, daima milletleri birbirine kariştirmişti” (Gökalp, 2017: 32-
33) şeklindeki kendi görüşünü ortaya koyar. 

Gökalp, coğrafî Türkçülerin de milleti ayni ülkede oturan ahalilerin 
(halklarin) mecmuu (toplami) saydiklarini, halbuki, meselâ İran’da Farisî, 
Kürt ve Türk’ten ibaret olmak üzere üç millet; İsviçre’de Alman, Fransiz, 
İtalyan’dan ibaret olmak üzere üç millet; Belçika’da aslen Fransiz olan 
Valonlarla, aslen Cermen olan Flamanlarin mevcut olduğunu” belirttikten 
sonra; lisanlari ve harslari birbirinden ayri olan bu cemiyetlerin hepsine 
birden millet denemeyeceğini ifade eder (Gökalp, 2017: 35).

Ziya Gökalp, Osmanlicilarin milletin, Osmanli İmparatorluğu’nda 
bulunan bütün tebaaya şamil olduğunu iddia ettiklerini belirttikten sonra; 
“Halbuki bir imparatorluğun bütün tebaasini (vatandaşlarini) bir tek millet 
telâkki etmek (kabul etmek) büyük bir hatadan ibaretti. Çünkü bu halitanin 
(karişimin) içinde müstakil (bağimsiz) harslara malik (sahip) müteaddit 
(birçok) milletler vardi” (Gökalp, 2017: 35-36) diyerek, Osmanliliğin bir 
millet sayilmak için neden yeterli olamayacağini ifade eder. 

“İslâm ittihatçilarina (İslâm birliği taraftarlarina) göre millet, bütün 
Müslümanlarin mecmuu (toplami) demektir” dedikten sonra; “Ayni dinde 
bulunan insanlarin mecmuuna “ümmet” adi verilir. O halde Müslüman-
larin mecmuu da bir ümmettir. Yalniz lisanda ve harsta müşterek (ortak) 
olan millet zümresi (topluluğu) ise bundan ayri bir şeydir” (Gökalp, 2017: 
36) şeklindeki tenkitli görüşünü belirtir. 

Ziya Gökalp, son olarak “fertçiler” in millet anlayişini, “bir adamin 
kendisini mensup addettiği (saydiği) herhangi bir cemiyet” olarak ifade 
ettikten sonra bu anlayişi tenkit eder ve netice olarak; 

“Bir ferdin, istediği zaman milliyetini değiştirebilmesi kendi elinde 
değildir. Çünkü milliyet de harici (diş) bir şe’niyettir (gerçekliktir). İnsan, 
milliyetini cehaletle taniyamamişken, sonradan taharri (araştirma) ve tah-
kik (soruşturma) vasitasiyla keşfedebilir. Fakat bir firkaya (partiye) girer 
gibi sirf iradesiyle şu yahut bu millete intisap edemez, bağlanamaz (Gö-
kalp, 2017: 36-37).
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Ziya Gökalp, çeşitli “millet” anlayişlarini nakil ve tenkit ettikten son-
ra kendi anlayişini şöyle ifade eder: “Millet; ne irkî ne kavmî ne coğrafî 
ne siyasî ne de iradî bir zümre değildir. Millet; lisanca, dince, ahlâkça ve 
bediiyatça (güzel sanatlarca) müşterek olan, yani ayni terbiyeyi almiş fert-
lerden mürekkep bulunan (oluşan) bir zümredir” (Gökalp, 2017: 37-38).

Türkçülüğü Türk Milleti’nden hareketle tarif ve izah eden Ziya Gö-
kalp milletçiliği de halkçilikla aynîleştirir. Ona göre; “Halkçilikla mil-
letçilik, ayni fikrin yani müsavat mefkûresinin (eşitlik idealinin) iki türlü 
tecellisinden ibarettir. Cemiyetlerin dahilî müsavatina “halkçilik” haricî 
müsavatina ‘milletçilik’ namlari veriliyor” (Gökalp, 2018: 298).

 Türkçülüğün Programı 

1) Lisanî Türkçülük 

Bu yöndeki teknik mesele, dilin sadeleşmesi idi. Timurtaş, dilin sade-
leşmesi mevzuunda şunlari söylemektedir.

Dili sadeleştirme akimi, Tanzimat’tan sonra kuvvetlenmiş ve hiz-
lanmiştir. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Veled Çelebi ve Necip Asim gibi 
Türkçeciler ve Türkçülerin tesiriyle daha da şiddetlenmiş olan bu akim, 
1912’de Selanik’te Genç Kalemler dergisinin çikmasiyla ve Ömer Seyfet-
tin, Ali Canip, Ziya Gökalp gibi şahsiyetlerin çalişmalariyla çok genişle-
miş ve millî bir mahiyet almiştir (Çalik, 1985: 74).

Ziya Gökalp Türkiye’nin millî lisaninin İstanbul Türkçesi olduğunu, 
fakat İstanbul’da biri konuşulup da yazilmayan “İstanbul lehçesi”; diğe-
ri, yazilip da konuşulmayan “Osmanli Lisani”  olmak üzere iki Türkçe 
olduğunu söyler ve “acaba millî lisanimiz bunlardan hangisi olacaktir?” 
(Gökalp, 2017: 125) diye sorar. 

Ziya Gökalp, İstanbul’da gördüğümüz bu ikiliğin lisanî bir hastalik 
olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyleyerek bunun için ya yazi di-
lini ayni zamanda konuşma dili haline getirmek yahut konuşma dilini ayni 
zamanda yazi dili haline getirmek gerektiğini söyler (Gökalp, 2017: 125).

Bu iki şiktan birincisinin mümkün olmadiğini, zira İstanbul’da yazilan 
lisanin tabiî değil, suni bir dil olduğunu belirterek; 

O halde, yalniz bir şik kaliyor: Konuşma dilini, yazarak yazi dili ha-
line getirmek (...). İşte Türkçüler, lisanimizdaki ikiliği kaldirmak için şu 
umdeyi (ilkeyi) kabul etmekle iktifa ettiler (yetindiler); İstanbul halkinin 
ve bilhassa İstanbul hanimlarinin konuştuklari gibi yapmak. Bu suretle ya-
zilacak olan İstanbul konuşma diline yeni lisan, sonra güzel Türkçe, daha 
sonra yeni Türkçe adlari verildi (Gökalp, 2017: 126). 

Ziya Gökalp, bu yeni Türkçenin menfi ve müsbet bir takim gayeleri-
nin bulunduğunu, lisanimizda fazla birçok kelimenin, terkibin ve edatin 
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olduğunu ve bunlarin lisanimizdan atilmasi gerektiğini, bu hedefin yeni 
Türkçenin menfi gayesini teşkil ettiğini söyler. 

Ziya Gökalp, lisanimizda birçok kelimenin eksik bulunduğunu, bu ek-
sik kelimelerin aranip bulunmasinin ve lisan-i uzviyetimizde yerli yerine 
konulmasinin da yeni Türkçenin müsbet gayesi olduğunu ifade eder (Gö-
kalp, 1982: 260).

2) Bediî Türkçülük

Ziya Gökalp bedii Türkçülük bahsine eski Türklerde bedii zevkin çok 
yüksek olduğu iddiasiyla başlar. Ona göre Turfan’da keşfedilen mermer 
heykeller, hiç de Yunan heykellerinden aşaği değildir (Gökalp, 2017: 153).

Ziya Gökalp, Türklerin Ortadoğu ve Orta Asya’da dünyanin en güzel 
mimarî eserlerini vücuda getirdiklerini ifade ettikten sonra, edebiyat bah-
sine geçer. Türk masallari ve halk şiirlerinin büyük bir kabiliyete sahip 
olduklarini belirttikten sonra, “ancak Osmanli sanatkârlarinin hatasi yü-
zünden, şimdiye kadar bu yüksek sanat kabiliyeti Avrupaî bir tezhibden 
(işlenmişlikten) mahrum kalmiştir” (Gökalp, 2017: 154) der.

Ziya Gökalp edebiyat sahasindaki hatali tavirlara “vezin” misalini ve-
rir. 

Eski Türklerde vezin hece vezni idi. Gökalp, sonralari Çağatay ve 
Osmanli şairlerinin taklit vasitasiyla Acemlerden aruz veznini aldiklarini 
belirterek, Türkçülerin terkipli lisan karşisinda aldiklari tavri aynen aruz 
vezni karşisinda da aldiklarini belirtir. Türkçüler, terkipli lisanla beraber 
aruz veznini de kovdular (Çalik, 1985: 81).

3) Ahlâkî Türkçülük 

Ziya Gökalp, ahlâki sosyal bir hadise olarak ele alir. Ona göre; 

Fertler içtimaîleştikleri için ve içtimaîleştikleri nisbette ahlâkî bir gaye 
mahiyetini iktisap ederler (...). Ahlâkin gayesinin cemiyetten ibaret olduğu 
anlaşilinca, “mefkûre”nin mahiyeti de tezahür etmiş olur. Mefkûre, haya-
timizi uğruna feda edeceğimiz bir mevcut demektir ki, ahlâkî gaye de ayni 
manâyi müfittir (Gökalp, 1981: 150). 

Ülken, Gökalp’in ahlâkin gayesini cemiyette görmesi ile alâkali ola-
rak; “burada Ziya tamamen Durkheim’in İçtimaî İşbölümü, Ahlâkî Eğitim 
adli kitaplarinda anlattiği ahlâk görüşünden esinlenmiştir” (Ülken, 2014: 
457) demektedir.

Ziya Gökalp çeşitli ahlâk daireleri ile alâkali olarak, Türklerin ahlâkî 
mefkûrelerini (ideallerini) siralar.

aa) Vatanî Ahlâk: Eski Türklerde vatanî ahlâkin çok kuvvetli olduğu-
nu belirten Gökalp, Türklerin bundan sonra da en ziyade kiymet verecek-
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leri ahlâkin vatanî ahlak olmasi gerektiğini belirtir (Gökalp, 2017: 171).

bb) Meslekî Ahlâk: Ziya Gökalp vatanî ahlâktan sonra meslekî ahlâ-
kin geldiğini belirttikten ve Türklerin Selçukî ve Osmanli devrelerindeki 
meslekî teşekkülleri hakkinda bilgi verdikten sonra kendi kanaatini belirtir. 

Anadolu Selçukîlerinin son zamanlarinda Ahîler tarikati meslekî teş-
kilâtlari-fütüvvet şiarina (prensibine) istinad eden (dayanan) zaviyeler (kü-
çük kuruluşlar) halinde teşkil etti (...). Osmanli devrindeki esnaf loncalari 
ve kethüdaliklari bu eski ahîler teşkilâtinin devamindan ibarettir. Nahiyevî 
(bölgesel) iktisat devrinde bu esnaf loncalari faydali bir role maliktiler. Fa-
kat nahiye iktisadi yerine millet iktisadi kaim olunca (geçince) bu loncalar 
muzir (zararli) bir mahiyet iktisap ettiler (kazandilar). Çünkü nahiye ikti-
sadi devrinde nahiyevî (bölgesel) loncalar normaldi. Millî iktisat devrinde 
ise ancak millî loncalar faydali olabilirlerdi (Gökalp, 2017: 172-173).

cc) Aile Ahlâki: Ziya Gökalp, aileleri; 1) Maderî aile, 2) Asabevî aile, 
3) Pederî aile olmak üzere üçe ayirdiktan sonra, bu aile yapilari hakkin-
da bilgi verir. Maderî ailenin sadece ibtidaî cemiyetlerde görüldüğünü ve 
nisbetin sadece ana cihetinden muteber olduğunu belirtir (Gökalp, 1980: 
120-121). Asabevî aile türünün pederi semiye (klan)’nin bölünmesinden 
ortaya çiktiğini belirten Gökalp, asabenin baba cihetinden erkek akrabalar 
olduklarini söyler (Gökalp, 1980: 120-121). Üçüncü aile türü olan pederi 
ailede ana, babaya hukukça müsavî olmakla beraber, müsavîler (eşitler) 
arasindaki birincilik babaya birakilmiştir (Gökalp, 1980: 122). Bu ailenin 
(maderî semiyenin) pederî semiye ile imtizacindan doğduğunu ifade eden 
Ziya Gökalp’e göre, eski Türklerle Germenlerde bu aile enmuzeci (türü) 
mevcuttur (Gökalp, 1980: 123).

Eski Türklerde ana soyuyla baba soyu kiymetçe birbirine müsavîydi. 
Ana soyuyla baba soyunun müsavatini (eşitliğini) bazi müesseselerde bir 
surette görüyoruz. Eski Türklerde asalet yalniz baba cihetinden muteber 
değildi. Ana cihetinden de asalet aranirdi (Gökalp, 2017: 177).

dd) Rahtî (Cinsî) Ahlâk: Eski Türklerde rahtî ahlâk da çok yüksekti. 
Yakutlarda, Yunanilerin Venüs’üne mukabil bir velûdiyet ilâhesi (doğum 
tançriçasi) vardir ki, “Ayzit” tesmiye olunur (adlandirilir). Bu ilâhe ka-
dinlar doğuracaği zaman imdatlarina yetişir; onlarin kolayca doğurmasina 
yardim eder (...). Mamafih (bununla beraber) Ayzit’in hiç müsamaha ka-
bul etmeyen bir şarti vardir; ismetini (namusunu) muhafaza etmemiş olan 
kadinlarin yardimina, ne kadar tazarrularda bulunurlarsa bulunsunlar (yal-
varirlarsa yalvarsinlar) ve ne kadar kiymetli kurbanlar ve hediyeler takdim 
ederlerse etsinler bir türlü gelmez (Gökalp, 2017: 183). 

ee) Medeni Ahlâk: Medeni ahlâkin menfî ve müsbet olmak üzere iki 
türlü gayesi olduğunu belirten Ziya Gökalp’e göre menfî gayesinde esas 
adalettir. Adalet fertlere hiçbir suretle tecavüz edilmemektedir. Müsbet ga-
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yesinin esasi ise şefkattir. Şefkat, fertlere daima iyilik etmektir. Medeni 
ahlâkin ikinci bir müsbet gayesi daha vardir ki, o da yapilan mukavelelere 
sadik kalmaktir (Çalik, 1985: 91-92).

Medeni ahlâkin, bilhassa fertlerde şahsiyetin yüksek olmasina istinat 
ettiğini (dayandiğini) söyleyen Ziya Gökalp’e göre, Türkçülüğün mühim 
bir gayesi de, medeni ahlâki yükseltmektir. Gökalp, bazilarinin medeni ah-
lâka şahsî ahlâk dediğini kaydeder (Çalik, 1985: 92).

ff) Beynelmilel Ahlâk: Ziya Gökalp, beynelmilel ahlâki şöyle tarif 
eder. “Fertlerin birbirine karşi hayirhah ve hayirkâr olmasi medeni ahlâk 
namini aldiği gibi milletlerin birbirine hayirhah ve hayirkâr olmasina da 
beynelmilel ahlâk nami verilir” (Çalik, 1985: 93).

Bu hususta da yine eski Türklerden misal veren Ziya Gökalp eski 
Türklerin başka milletlerin dinî, siyasî ve harsî mevcudiyetlerine hürmet 
ettiğinden bahsederek, bunu beynelmilel ahlâkin bir delili sayar (Çalik, 
985: 93). Yine Eski Türklerin mağlûp milletlere, sonradan kapitülasyon 
namiyle başina belâ olan fevkalâde müsaadeler ihsan etmeleri (bağişlama-
lari) Türk harsindaki (kültüründeki) beynelmileliyetçiliğin (milletlerarasi 
birliğin) bir neticesidir” (Gökalp, 2017: 191) demektedir.

4) Hukuki Türkçülük 

Gökalp’e göre; “Hukukî Türkçülüğün gayesi, Türkiye’de asrî (çağ-
daş) bir hukuk vücuda getirmektir. Bu asrin milletleri arasina geçebilmek 
için en esasli şart; millî hukukun bütün şubelerini teokrasi ve klerikalizm 
bakiyelerinden (arta kalanlardan) büsbütün kurtarmaktir” (Gökalp, 2017: 
193). 

Ziya Gökalp, teokrasi ve klerikalizmi Ortaçağ devletlerinin ayirt edici 
unsurlarindan sayar ve asrî devlet olabilmek için kanun yapmak ve mem-
leketi idare etmek gibi salâhiyetleri doğrudan doğruya millete vermek ge-
rektiğini söyler (Gökalp, 2017: 193).

Ziya Gökalp, hukukî Türkçülüğün gayesi olan asri bir hukuk vücuda 
getirmenin ikinci unsurunun “eşitlik” olduğu düşüncesindedir. Ona göre; 
“Saniyen (ikinci olarak) milletin bütün fertleri tamamiyle birbirine mü-
savidir (eşittir). Hususi imtiyazlara malik (sahip) hiçbir fert, hiçbir aile, 
hiçbir sinif mevcut olamaz” (Gökalp, 2017: 193).

Ziya Gökalp’e göre; 

Hukukî Türkçülüğün birinci gayesi, asri (çağdaş) bir devlet vücuda 
getirmek olduğu gibi; ikinci gayesi de meslekî velâyetleri (otoriteleri), 
velâyet-i ammenin (kamu otoritesinin) müdahalesinden kurtararak, mü-
tehassislarin (uzmanlarin) salâhiyetine (yetkisine) müstenit (dayanan) 
meslek muhtariyetleri (kendi kendine hareket edebilme serbestliği) tesis 
etmektir (Gökalp, 2017: 194).
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Ziya Gökalp, hukukî Türkçülüğün üçüncü gayesinin bir asrî aile vücu-
da getirmek olduğunu  söyler. Ona göre; 

Asrî devletteki müsavat umdesi (eşitlik ilkesi) erkekle kadinin nikâh-
ta, talâkta (boşanmada) mirasta, meslekî ve siyasî haklarda müsavî olma-
sini da istilzam eder (gerektirir). O halde, yeni aile kanunu ile intihabat 
(seçimler) kanunu bu esasa istinaden (dayanarak) yapilmalidir (Gökalp, 
2017: 194). 

Ziya Gökalp, aile hukukuna dair bu görüşlerinin hayata geçmesinde 
de rol oynamişti. Heyd’in ifade ettiği gibi; 

Hazirlanmasinda Gökalp’in de önemli bir rol oynadiği 1917 Aile 
Reformu, onun istemlerini kismen yerine getirmiştir. Bu yasa ile evliliğe 
sadece dinsel bir olay gözü ile bakilmasina son verilmiştir. Çok karililik 
tamamen kaldirilmamakla beraber, kadinlara evlilik sözleşmelerinde yer 
alacak özel bir madde ile tek karililiği koşul koyma hakki taninmiştir. Gö-
kalp’in önerileri ancak Atatürk tarafindan tam anlamiyla uygulanabilmiştir 
(Zikreden: Çalik, 1985: 95).

5) Dinî Türkçülük

Ziya Gökalp’e göre; “dinî Türkçülük, din kitaplarinin ve hutbelerle 
vaazlarin Türkçe olmasi demektir” (Gökalp, 2017: 195). Ziya Gökalp, bu-
nun sebebini açiklarken de; “Bir millet, dinî kitaplarini okuyup anlaya-
mazsa tabiîdir ki, dinin hakikî mahiyetini öğrenemez. Hatiplerin, vaizlerin 
ne söylediklerini anlamadiği surette de ibadetlerden hiçbir zevk alamaz” 
(Gökalp, 2017: 195) der.

Ziya Gökalp, bu görüşünü temellendirmek için Türk toplumundan mi-
sal verir; 

Halkimizin dinî hayatini tetkik edersek görürüz ki, ayinler arasinda 
en ziyade vecd duyulanlar, namazlardan sonra, ana diliyle yapilan derunî 
(içten) ve samimi münacatlardir (Allah’a yapilan yakarişlar). 

Türklerin namazdan aldiklari ulvî (yüce) zevkin bir kismi da yine ana 
diliyle inşat ve terennüm olunan (söylenen) ilâhîlerdir. Bilhassa teravih 
namazlarini canlandiran amil (etken), şiir ile musikiyi cami (birleştiren) 
olan Türkçe ilâhîlerdir” (Gökalp, 2017: 195).

Ziya Gökalp’in Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra dinî Türkçülük 
hakkinda söyledikleri, sadece bu kadardir. Hutbe, vaaz ve dualarin Türkçe 
olmasi... Halbuki Cumhuriyet’ten evvelki Ziya Gökalp çok farklidir. 

1918 yilinda yazdiği Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak isimli 
kitabinda;

“Türkçülerin millet mefkûresi (ülküsü) Türklükse, ümmet mefkûresi 
de İslâmlik’tir. Bence Türkçülerin ayrica bir ümmet programlari da olmali 
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ve başlica esaslari da şunlar olmalidir” dedikten sonra, birinci maddede 
“bütün İslâm kavimleri arasinda müşterek olan Arap hurûfunu (harfleri-
ni) la-yetegayyer (değişmez bir şekilde) muhafaza etmek” (Gökalp, 2016: 
46) der ve birkaç madde daha saydiktan sonra, “Türkçülük ayni zamanda 
İslâmciliktir” (Gökalp, 2016: 47) şeklinde iki görüş arasinda bir ayniyet 
kurar. 

1922 yilinda yazdiği “Dine Doğru” isimli makalesinde iktisadî, bediî 
(estetik), ahlâkî ve dinî kiymetleri bir hiyerarşiye tabi tutar. 

“Ahlâkî kiymeti bize ‘iyi’ tabiri ifade eder. İyi de güzele nisbetle daha 
manevî, daha derunî, daha sirrîdir. Bu sebeple, ahlâkî kiymet de, bediî kiy-
metin fevkindedir” (Gökalp, 1982: 22) diyerek ahlâkî kiymeti bediî kiy-
metin üzerine çikardiktan sonra ahlâkî kiymeti de dinî kiymetle mukayese 
eder. 

“Fakat, başka bir kiymet daha vardir ki, bütün manevî kiymetleri cami 
olmak dolayisiyla ahlâkî kiymeti de camidir. Bu itibarla ahlâkî kiymetin 
de fevkindedir. Bu en yüksek kiymet dinî kiymetten ibarettir” (Gökalp, 
1892: 22).

Ziya Gökalp, dinî kiymetin ahlâkî kiymetten niçin daha üstün olduğu-
nu, onlarin insani ulaştirabilecekleri seviye açisindan izah eder; 

“Ahlâk, bir insani ancak fazilete kadar yükseltebilir. Din ise, evliyalik 
namini verdiğimiz kudsî makama kadar çikarir” (Gökalp, 1982: 22).

Cumhuriyetin ilanindan bir sene evvel ortaya koyduğu bu düşünceleri 
bir sene sonra hiç dile getirmemeye  Gökalp’i sevkeden neydi? Bu bir sene 
içinde fikirlerinin değiştiğini söylemek çok makul görünmemektedir. Zira 
1923 yilinda Ziya Gökalp 47 yaşindadir. O yaştan sonra fikirlerde bu de-
rece keskin dönüşümler olmasi insan fitratina çok uygun değildir. O halde 
Ziya Gökalp’in bir sene evvel söylediklerini unutmuş görünmesini, pratik 
şartlarin zorlamasina bağlamak, daha akla yatkin görünmektedir. 

Güngör de Ziya Gökalp’teki bu keskin dönüşüme işaret ederken; Gö-
kalp’in “bu ifadelerden anlaşiliyor ki, gençliğin en büyük vazifesi dine git-
mektir” dediğini kaydeder ve; 

“1922 yilinda yazilan bu satirlardan daha iki yil geçmeden Türkçülü-
ğün Esasları’nda dinî Türkçülükten sadece din kitaplarinin ve hutbelerle 
vaazlarin Türkçe olmasi şeklinde söz edilişi, insani gerçekten şaşirtmakta 
ve Gökalp’in orada düşüncelerini açikça ve etraflica anlatma imkâni bula-
madiği intibaini vermektedir” (Gökalp, 1993: 59) der ki, doğrudur. 

Gökalp’in din anlayişi hakkinda Türkdoğan da; 

Türkleşmek, İslâmlaşmak ve Çağdaşlaşmak bir bütüncül (holistik) 
yapi arz etmektedir. Hiçbir zaman mekanik bir kimliği yoktur, yapma de-
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ğildir. Bu bakimdan bazi yerli ve yabanci bilim adamlarinin iddia ettikleri 
gibi, ‘Gökalp bu üçlü sisteminde dine diğerleri kadar önem vermemiştir’ 
sözü gerçek bir anlam taşimaz. Onun milleti; dili dilime, dini dinime uyan 
bir süreç olarak tanimlamasi, bu gerçeğin en önemli bir belgesini teşkil 
eder (Türkdoğan, 1978: 93-94)

demektedir ki, bizim yukaridaki görüşümüze zit değildir. Türkdo-
ğan’in Gökalp hakkinda bahsettiği bu tavir, 1923 yilindan evvelki devreye 
dairdir. 

Kocakaplan, Gökalp’in dinî fikirlerinden bahsederken, onun 1918 yi-
linda yazdiği “Vatan” şiirinin ilk kitasini naklettikten sonra, burada ileri 
sürdüğü fikrin, Cumhuriyet devresinde hayat bulduğunu ifade eder. 

Bir ülke ki, camiinde Türkçe ezan okunur, 

Köylü onlar manasını namazdaki duanın, 

Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kur’an okunur, 

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda’nın, 

Ey  Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın!

Kocakaplan, Gökalp’in bu fikrinin Cumhuriyetin kuruluşundan son-
ra etkili olduğunu ve ezanin 1950 yilina kadar Türkçe okunduğu söyler. 
Yine hutbe ve vaazlarin Türkçe verildiğini; ancak mekteplerde Kur’an eği-
timinin -İmam Hatipler dişinda- verilmediğini, namaz sûrelerinin Türkçe 
okutulmasinin düşünüldüğünü, ancak sonra bundan vazgeçildiğini belirtir 
(Kocakaplan, 2009: 35).

6) İktisadi Türkçülük 

Ziya Gökalp, iktisadî Türkçülükle alâkali görüşlerini açiklarken, ik-
tisatla diğer sosyal müesseseler arasindaki münasebetleri de söz konusu 
eder. Vardiği netice ise, manevî ve sosyal faktörlerin iktisadî yapiya ve 
iktisat anlayişina tesir ettiği ve dolayisiyla iktisadî bir sistem arayişina gi-
rilirken, bu manevî ve sosyal faktörlerin de dikkate alinmasi gerektiğidir. 

Ziya Gökalp, iktisadî hayatin başlica üç türü bulunduğunu, bunlarin 
da aile iktisadi, şehir iktisadi ve millî iktisat olduğunu belirtir (Gökalp, 
1981: 78).

Onu “Millî iktisat” anlayişina götüren sebep iktisadin nötr bir gerçek-
lik olmayip, toplumdaki zihnî ve manevî faktörlerle münasebet halinde bu-
lunmasidir. O, bu münasebeti şöyle ifade eder; 

Evvelâ içtimaî hadiselerin her nevi bir içtimaî şe’niyettir.2* Saniyen 
bu hadiselerin her nevi diğerlerine ve bunlar arasinda iktisadî hadisele-
re müessir ve sebep olabilir. Meselâ sihir dinden doğduğu gibi, iktisadî 
2 * Gerçekliktir.



 .207Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

tekniklerden birçoğu da sihirden doğmuştur. Ahlâkî hukukî, siyâsî, bediî, 
felsefî, lisanî, fennî hadiselerin iktisadî hadiseler üzerindeki müessirlikleri, 
sebeplilikleri de hiçbir suretle inkâr olunamaz (Gökalp, 1982: 37).

İşte bu fennî ve manevî unsurlarin iktisat üzerindeki tesirinden hare-
ket eden Ziya Gökalp, Türklerin ahlâkî ve kültürel yapisina uygun iktisadî 
sistemin ne olduğu hususunda şunlari söyler; 

Türkler, hürriyet ve istiklâli sevdikleri için, iştirakçi (komünist) ola-
mazlar. Fakat müsavatperver olduklarindan (eşitliği sevdiklerinden) do-
layi, fertçi de kalamazlar. Türk harsina en uygun olan sistem solidarizm 
yani tesanüdçülüktür (dayanişmaciliktir) (...). Ferdî mülkiyet gibi içtimaî 
mülkiyet de olmalidir.” 

Ziya Gökalp, “Türklerin bir de iktisadî mefkûresi vardir ki, memleke-
ti büyük sanayie mazhar etmektir” (Gökalp; 2017, 200) demek suretiyle, 
sinaîleşmeyi iktisadî Türkçülüğün bir parçasi, dolayisiyla millî bir dava 
haline getirmektedir. Ancak Gökalp, Türkiye’de ferdî teşebbüsün zayifliği 
dolayisiyle, sinaileşmenin fertlerin ve şirketlerin teşebbüsüyle olamayaca-
ğini düşünür. Ona göre; “hükümetin, vilâyet şuralarinin, belediyelerin te-
şebbüsleriyle memleketimizde her türlü sanayi teessüs edebilir” (Gökalp, 
1982: 164-165).

Ersal, Gökalp’in sinaileşme meselesine yaklaşimini izah ederken; 

“Bu sorunun çözümünde devletçi yaklaşimlarla sanayi yatirimlarini 
finanse etme çabasina, yabanci sermayenin girişinin teşvik edilmesini or-
tak etmiştir. Bir yanda içtimaî mülkiyet, diğer yanda ferdi mülkiyet; bir 
yanda devletin kurduğu şirketler, diğer yanda yabanci sermayeyi kendine 
ortak etmiş piyasalar... Bunlar Gökalp’in telifçi yaklaşimlarinin iktisada 
yansimasidir” (Ersal, 2012: 316) demektedir. 

7) Siyasî Türkçülük 

Türkçülüğün siyasî mesleğinin “halkçilik” olduğunu kaydeden Gö-
kalp, Türkçülüğün ancak asrî cereyanlarla uyuşabileceği; klerikalizm, 
teokrasi ve istibdatla itilâf etmesinin mümkün olmayacaği kanaatindedir 
(Çalik, 1985: 104).

Ziya Gökalp, halkçiliği da şöyle izah eder; “Halkçiliğin esasi, ce-
miyet içinde ‘semiyye3* kast, tarik, ocak, sinif’ diye bir takim inhisarci 
(tekelci) yahut imtiyazli zümre ve tabakalarin bulunmamasidir” (Gökalp, 
2018: 289). Bugün içinde bulunduğumuz siyasî halkçilik devrinde iktisadî 
tabakalar olan “sinif”larin mevcut olduğunu, bunlarin da “büyük eşraf” 
yani “büyük burjuvazi ile gündelikçiler” olduğunu söyler. Ona göre bugün 
“içtimaî halkçilik” nami da verilebilen “solidarizm” hareketi, eski devir-

3 * Klan
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lerdeki siyasî tabakalar gibi bu iktisadî siniflarin da izalesine4** çalişiyor 
(Gökalp, 2018: 288). 

Ziya Gökalp’in semiyye, kast vs. gibi müesseselerin arasina “sinif”i da 
katip, ortadan kaldirilmasi gerektiğini söylemesi gerçekçi değildir. Tabiî 
ki, hiçbir gruba, sinifa veya kişiye imtiyaz taninmamasi modern hukukun 
ehemmiyetli bir hususiyetidir. Bu “hukuk devleti” olmanin bir icabidir. 
Ancak, “sinifsiz toplum” iddiasi veya ideali, modern toplum, hatta toplum 
gerçeğiyle bağdaşmaz. Çünkü sinifsiz topluluklar, klan topluluklaridir. 
Topluluğun üretim ekonomisine geçmesinden sonra toprağa yerleşme baş-
lamiş, bu da “mülkiyet”in ortaya çikmasina yol açmiştir. Mülkiyetin ortaya 
çikmasindan sonra insanlik “sinif” gerçeğiyle taşinmişti. Üretim ekono-
misine geçilmesinden sonra tarim sektöründe çalişanlarin ihtiyaçlarindan 
fazla üretim yapilmasiyla nüfusun bir bölümünün ziraî sektörden çekilip 
ticaret, zanaat, ilim ve sanatla uğraşma imkânina kavuşmasi “şehir” vakia-
sini ortaya çikarmişti. Ancak, verimin düşüklüğü ziraî sektörde boğaz tok-
luğuna çalişacak insanlarin istihdam edilmesini zaruri kilmiş, bu zaruret de 
“kölelik” müessesesine yol açmişti. 

Toplumdaki mülkiyet ve gelir farkliliğinin siniflari ortaya çikarmasi 
meselesi, üretim ekonomisine geçilmesinden beri, bütün tarim toplumla-
rinin ve modern toplumlarin ortak gerçeğidir. Ancak, modern toplumlar 
çağinda siniflarin yapisi ve hiyerarşisi değişmiştir. İnorganik enerjinin üre-
time sokulmasindan sonraki sanayi toplumu çağinda zenginliğin kayna-
ği esas olarak sinaî ve ticarî sahalara kaymiş, büyük toprak sahipliğinden 
başka ve daha da ağirlikli olarak, büyük sinaî ve ticarî işletme sahipliğine 
dayanir olmuştur. 

Modern toplumlarda meydana gelen üretim bolluğuna paralel olarak 
“kölelik” kaldirilmiş, toprak sahipleri üst sinif olmaktan çikmiş ve onla-
rin yerine büyük sinaî ve ticarî işletme sahipleri geçmiştir. Sosyal siniflar 
piramidinin en altinda ücretli işçi sinifi yer almiş ve bunlarin dişindakiler 
orta sinif mensubu sayilmiştir. Ancak modern toplumlar daha evvelki ta-
rim toplumlarindan farkli olarak esnek bir sinif yapisina sahiptirler. Aşaği 
siniftan en üst sinifa geçişin önünde hukukî bir engel bulunmamaktadir.  
Ayrica din adamlari modern toplumlarda “üst sinif” olma hususiyetlerini 
kaybetmişlerdir. 

Halkçiliği böylece Türkçülüğün ayrilmaz parçasi haline getiren Ziya 
Gökalp; 

Her Türkçü siyaset sahasinda halkçi kalacaktir, her halkçi da hars sa-
hasinda Türkçü olacaktir. Dinî ilmihalimiz, bize akaidde mezhebimiz Ma-
turidilik ve fikihta mezhebimiz Hanefiliktir, diye öğretiyor. Biz de buna 
teşbihle şu düsturu ortaya atabiliriz: “Siyasette mesleğimiz halkçilik ve 

4 ** Ortadan kaldirilmasina.
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harsta mesleğimiz Türkçülüktür” (Çalik, 1985: 105) demek suretiyle, halk-
çilik ve Türkçülük arasindaki siki bağliliğa dikkat çekmiştir. 

8) Felsefî Türkçülük 

Ziya Gökalp, felsefî Türkçülük anlayişini ortaya koymadan evvel fel-
sefeden ne anladiğini açiklar; Felsefe, maddî ihtiyaçlarin iktiza ve icbar 
etmediği (gerekli olmadiği ve zorlamadiği) menfaatsiz, garazsiz, hasbi 
(karşiliksiz) bir düşünüştür. Bu nev’i düşünüşe “spekülasyon” (akil yü-
rütme) nami verilir.  Biz buna Türkçede muakale (kurgu) ismini veriyoruz 
(Gökalp, 2017: 205). 

Kiymetleri; iktisadî, muakalevî, bediî, ahlâkî ve dinî olmak üzere beş 
türe ayiran Ziya Gökalp, bunlardan bediî ve muakalevî kiymetleri “gaye” 
yönünden ayni kategoriye koyar; “Güzel sanatlar umumiyetle lüks eşya 
nev’indendir. Sanatkâr ibda ederken, hiçbir faydanin husûlünü düşünmez” 
dedikten sonra düşünüş sahasinda da muakalenin (spekülasyonun) ayni 
halde olduğunu ifade ederek; Muakale hiçbir faydayi emel edinmeksizin, 
hiçbir amelî tatbikati istihdaf etmeksizin, sirf düşünmek için düşünmektir. 
Amelî ihtiyaçlarin sevkiyle ve fayda temini maksadiyla yapilan düşünüşe 
“tedebbür” adi verilir (Gökalp, 1982: 30) der. 

Türklerin felsefece geri kalmalarinin yalniz yüksek felsefe nokta-i na-
zarindan (bakiş açisindan) doğru olabileceğini, halk felsefesi nokta-i naza-
rindan ise, Türklerin bütün milletlerden daha yüksek olduklarini ifade eden 
Ziya Gökalp (Gökalp, 2017: 205), buna örnek verir. 

O halde, halk felsefesi itibariyle, Yunanlilarla İngilizler mi daha yük-
sektir; yoksa Türkler mi daha yücedir? Bu sualin cevabini verecek Çanak-
kale muharebeleriyle Anadolu muharebeleridir. Türkleri bu iki muhare-
bede galip kilan maddî kuvvetleri değildi, ruhlarinda hükümran (egemen) 
bulunan millî felsefeleriydi (Gökalp, 2017: 206).

Ziya Gökalp, “halk felsefesi”ni böylece izah ettikten sonra, netice 
olarak; “işte felsefî Türkçülük, Türk halkindaki bu millî felsefeyi arayip 
meydana çikarmaktir” (Gökalp, 2017: 206) der. 

NETİCE 

Ziya Gökalp hem saltanati hem Cumhuriyeti idrak etmiş; hem muaz-
zam bir imparatorluğun yikilişina hem işgal edilen topraklarin kurtuluşuna 
şahit olmuştu. İmparatorluktaki gayri millî unsurlarin milliyetçilik davasi-
na kalkişarak birer birer Osmanli İmparatorluğu’ndan kopmalari, onu daha 
evvel sempatiyle baktiği Osmanlicilik fikrini terk ederek Türkçülük fikrini 
benimsemeye yöneltti. 

Ziya Gökalp’in bütün endişesi, imparatorluğun toprak kaybetmesi, 
daha fazla küçülmesi idi. Bu endişenin sevkiyledir ki, asil fikriyati Türk-
çülük olmasina rağmen, bunu dile getirmesi Balkan Savaşi’ndan sonra ol-
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muş, ancak Arap dünyasinin henüz Osmanli tebaasi olmasini göz önüne 
alarak, Araplari da Türk unsuru içinde telâkki etmiş, Arap Ortadoğusunun, 
kopmasindan ve bunun Lozan Antlaşmasinda tescil edilmesinden sonra 
Araplari Türkçülüğün sahasindan çikarmiştir. 

Ziya Gökalp, bir etnik Türkçü, kafatasi Türkçüsü değildir. Onun Türk-
çülüğü bir kültür Türkçülüğü, kendi ifadesiyle “harsî Türkçülük”, “harsî 
milliyetçilik”ti. 
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GİRİŞ

Antropoloji, insanin biyolojik ve kültürel değişimini inceleyen bilim 
dalidir. Başka bir ifadeyle, insanin yer kürede ilk ortaya çiktiği günden 
bugüne kadar geçirmiş olduğu biyolojik kültürel değişimini ve çeşitliliğini 
geniş bir bakiş açisi ile analiz eden bilim dalidir. Moleküler antropolojinin 
ortaya çikmasi ve genetik biliminde ilerlemesiyle birlikte, kazidan çikarti-
lan insan iskeleti üzerinde yapilan moleküler analizler, sosyal bilimler ça-
lişmalarina yeni bir boyut kazandirmiştir (Tekeli ve Gültekin, 2017). Son 
yillarda eski DNA çalişmalarinin artmasiyla, antropolojik araştirmalarda 
eski DNA yöntemleri uygulanmaya başlamiş ve gelecek araştirmalarda an-
tik DNA analizlerinin antropolojik açidan önemi vurgulanmiştir (Kaestle 
ve Horsburgh, 2002). Moleküler antropoloji alaninda antik DNA çalişma-
larinin başlamasi, eski dönemlerde yaşamiş insan toplumlarinda gözlenen 
hastaliklarin, evrimsel değişim süreçlerinin, kitalar arasi göç yollarinin ve 
cinsiyet tayinlerinin yorumlanmasi hakkindaki temel anlayişimizi yeniden 
şekillendiriştir. Son yillarda antik DNA analizi ile bağlantili yapilan çaliş-
malar geçmişteki bu toplumlarin antropolojik açidan daha iyi incelenmesi-
ne ve geleneksel antropolojik sorulara daha ayrintili cevaplarin verilmesi-
ne imkân sağlamiştir.  

Günümüzde yapilan çalişmalar, yüksek verimli dizileme teknikleri sa-
yesinde antik DNA’nin hayatta kalabileceğini, eski ve tarihi materyaller-
den (kemikler, dişler, mumyalanarak korunmuş dokular) çikarilabileceğini 
göstermiş, bu sayede antik insan populasyon genomlari ulaşilabilir hale 
gelmiş ve antropolojik hipotezlerin test edilmesini kolaylaştiran bir kaynak 
oluşturmuştur (Gamba ve diğ., 2014). Moleküler teknikler insanin tarih 
öncesi evrimi ve kökeni hakkindaki temel anlayişimizi yeniden şekillen-
dirmektedir. 

Son yillarda antik DNA analiz yöntemleri araştirmalara konu olma-
siyla ve teknolojik ilerlemelerle birlikte Türkiye’de de bu çalişmalar yapil-
maya başlanmiştir; 

2015 yilinda Reyhan Yaka tarafindan Çemialo Sirti (Batman) bölge-
sinde yapilan kazi çalişmalarinda, yaklaşik MÖ 600-500 yillari arasinda 
tarihlendirilen 9 insan iskeletine ait kemik ve diş örneklerinden antik DNA 
çalişmasi yapilmiştir. Yapilan çalişmada, mitokondriyal DNA (mt-DNA) 
haplogrup ve dizi verileri, bazi antik ve günümüz popülasyonlarinin so-
nuçlariyla birlikte “Temel Bileşenler Analizi” ile değerlendirildiğinde; 
Çemialo Sirti popülasyonunun Kuzey Suriye’deki Yakin Doğu Neolitik 
popülasyonuna göreceli olarak benzer olduğu gözlemlenmiş ve Suriye 
popülasyonun doğu Neolitik popülasyonu ile benzer olduğu fakat Saga-
lassos popülasyonuyla benzerlik kurulamadiğini göstermiştir. mt-DNA 
haplogrup frekans verileri Avrupa’daki Neolitik popülasyonlarin genetik 
olarak birbirine benzediğini ve Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ma-
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kedonya gibi güney ve güneydoğu Avrupa toplumlarinin da genetik olarak 
benzer olduğunu göstermiştir. Antik DNA elde edilmesinde ve çoğaltilma-
sinda verimli sonuç elde etmek için Ottoni ve arkadaşlari (2011) tarafindan 
belirlenmiş protokol uygun şekilde kullanilmiştir (Yaka, 2015).

Antik DNA yöntemi kullanilarak yapilan diğer bir çalişma İzmir ili 
Nif daği kazilarindan çikarilan üç farkli bireye ait iskeletlerden yapilan 
antik DNA izolasyonu çalişmasidir (Altinişik, 2015). Çalişmada üç farkli 
araştirma alanindan çikarilan bu iskeletlerin mitokondriyal haplo-gruplari-
nin ve birbirleriyle olan akrabalik ilişkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Çalişmada Rohland ve Hofreiter ’in (2007) silika temelli klasik izolasyon 
metodu optimize edilmiş ve antik DNA çalişmalarinda daha başarili so-
nuçlar elde edilmesi sağlanmiştir (Altinişik, 2015).

Tekeli ve Gültekin (2017) tarafindan Giresun Khalkeritis Kazisi 
nekropol alanindan çikartilan (Bizans dönemi olarak tarihlendirilen) insan 
iskeletlerinden 10 birey üzerinde morfolojik incelemeler ve genetik ana-
lizler yapilarak bireylerin cinsiyeti araştirilmiştir. Araştirmada kemik ve 
diş örnekleri kullanilmiş, oluşabilecek kontaminasyon riskini ortadan kal-
dirmak için Yang ve Watt ’in (2005) çalişmalari dikkate alinarak fiziksel, 
kimyasal dekontaminasyon ve ultraviyole işini bütün örneklere uygulan-
miştir. Morfolojik incelemeler sonucunda 5 birey erkek 5 birey dişi olarak 
belirlenmiştir. Genetik analizler sonucunda ise 4 bireyde amplifikasyon 
oluşmadiği için cinsiyet belirlenememiştir. DNA analizleri ile morfolojik 
incelemeler karşilaştirildiğinda ise %50 oraninda bir uyum olduğu bulun-
muştur (Tekeli ve Gültekin, 2017).

Günümüzde antik DNA araştirmalarinin yayginlaşmasi multidisipli-
ner çalişmalari zorunlu hale getirmiştir. Teknolojik ilerlemeler antik DNA 
çalişmalarinda karşilaşilan kontaminasyon problemlerine karşin önlem 
alinmasini kolaylaştirmiş ve yapilan bu çalişmalarin daha da güvenilir 
hale gelmesine olanak sağlamiştir. Bu araştirma kapsaminda, antropoloji 
ve moleküler genetik bilimleri açisindan son derece önem arz eden antik 
DNA çalişmalarinin geçmişi ve tarihsel seyri ortaya konulmaya çalişil-
miştir. Ayni zamanda bu çalişma ile insan iskeletine ait kemik ve dişler 
üzerinde hangi bölgelerde antik DNA kaynaklarinin güvenilir olduğu ve 
kullanilan materyallerde oluşan kontaminasyon riskine karşin alinacak ön-
lemlerin neler olduğu yorumlanmaya çalişilmiştir.

2. MOLEKÜLER ANTROPOLOJİ

Antropologlar, eski insan kalintilarindan antik DNA elde etme yönte-
mini kullanmadan önce, elde edilen bilgiler işiğinda eski topluluklar hak-
kinda evrimsel süreçler ve göç yollari ile ilgili yorumlar yapmaya çaliş-
mişlardir. Organizmalardaki büyük moleküllerin yapi ve fonksiyonlarini 
inceleyen moleküler biyoloji, elde ettiği bilgilerle birçok bilimsel alana 
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katki sağlamaktadir. Bu alanlardan bir tanesi de moleküler antropolojidir. 
Moleküler antropoloji biyolojide kullanilan yöntem ve tekniklerin fiziki 
antropolojide uygulanmasiyla birlikte de yeni bir disiplin olarak ortaya 
çikmiştir (Akbaba, 2017). 1980’lerin sonlarinda moleküler biyolojideki 
yeni tekniklerin gelişimi (Mullis ve diğ., 1986), ölü organizmalarin genetik 
materyalinin analizini mümkün kilmiştir.

Günümüzde eski topluluklar üzerinde gerçekleştirilebilen antik DNA 
analizi yöntemi antropologlarin çalişmalarina büyük katki sağlamaktadir. 
Genetik verilerle birlikte, geçmişte antropologlarin ileri sürdükleri fikirleri 
doğrulanmaya ve ayni zamanda yeni ipuçlari elde edilmeye başlanmiştir. 
Moleküler antropoloji bilimi bu gelişmelere paralel olarak ilerleyen ve 
insanlik tarihiyle ilgili cevapsiz kalan birçok soruya; fosil kayitlar, iske-
letler ve arkeolojik verilerle birlikte cevap aramaya ve bilinmeyenleri ay-
dinlatmaya devam etmektedir. Moleküler antropoloji, ilk kez 1962’deki 
bir antropoloji konferansinda biyokimyager Emile Zuckerkandl tarafindan 
“Siniflandirma ve İnsanin Evrimi” (1962, Burg Wartenstein, Avusturya) 
sempozyumunda “biyomoleküler yapisindaki farkliliklardan yararlanarak 
insan evrimini incelemek” tanimi ile kullanilmiştir.

Moleküler antropoloji, antropolojik açidan ilgi çekici sorulari ve so-
runlari ele alarak, moleküler genetik yöntemlerinin kullanimi olarak ta-
nimlanabilir. İnsan genetik çeşitliliği sürecine kültürel uygulamalarin ve 
insan evrimi üzerinde doğal seçilimin yani sira, moleküler tekniklerin kul-
lanilmasiyla modern insanin evrimi, göç yollari, tarih öncesi toplumlarin 
sosyal-kültürel yapilari, sağlik sorunlari,  Neandertaller ve modern insan-
lari da içeren nesli tükenmiş ve yaşayan canlilarin filogenetik ilişkileri 
araştirilarak  antropoloji bilimine destek vermektedir (Stone, 2008). 

Antik örneklerden DNA elde edilebileceği ve bu DNA’larin dizileme-
sinin başari ile yapilabileceği ortaya konulduktan sonra, antik örneklerden 
tüm mitokondriyal genom ve Y kromozomu dizilenmesi çalişmalari ile 
tüm genom dizilenmesine kadar ilerlemeler mümkün olmuştur.

Organizmalarin canliliğinin sonlanmasiyla, bazi dokularda DNA’nin 
korunabileceği öne sürülmüş, böylece ilk zamanlarda yapilan antik DNA 
çalişmalari sonuç vermeye başlamiştir. 1990’larin ortalarinda Homo ne-
anderthalis’e ait ilk DNA parçasi dizilenmiş ve soyu tükenmiş insana en 
yakin tür olan Neanderthal insanlari hakkinda genetik veriler elde edile-
bileceği gösterilmiştir (Altinişik, 2016). Fiziki antropologlar, insanin de-
ğişebilirliğini ve insan öncesi tarihi açiklamak için uzun bir süre modern 
popülasyonlarin moleküler karakterlerini kullanmişlardir (Wilson ve Sari-
ch, 1969). 

Genetik materyalin, korunmuş sert iskelet kalintilarindan geri kaza-
nilmasi, eski DNA, arkeolojik ve adli araştirmalarin önemli bir parçasini 
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oluşturur. Shapiro (2013) antik DNA’yi; yüzyildan, yüzbinlerce yila kadar 
korunmuş organizma kalintilarindan izole edilebilen DNA dizi verilerini 
kullanan, moleküler evrimsel biyoloji alani olarak tanimlar. Antik DNA 
verileri türlerin ve popülasyonlarin zaman içinde nasil evrildiğini anlamak 
için benzersiz ipuçlarini destekler. 

Higuchi ve arkadaşlari nesli tükenmiş bir at türü olan Equus quagga 
üzerinde yaptiklari çalişmada mitokondrial klonlama yöntemiyle filogene-
tik ağaç oluşturarak zebralarla olan akrabaliğini belirlemişlerdir. Bu yapil-
miş ilk antik DNA çalişmasi olarak literatüre geçmiştir (Higuchi ve diğ., 
1984).

Antik DNA analizi yönteminin kullanimina dair ilk çalişma, PCR’in 
(Polimeraz zincir reaksiyonunu) keşfedilmesinden önce 1984 yilinda nesli 
tükenmiş bir zebra olan Quagga ile yapilmiştir. Antik DNA’nin kemikler-
de korunamamasindan dolayi 1985 yilinda PCR’in başarili bir şekilde kul-
lanilmasi, çok az miktardaki DNA’ya ulaşmayi kolaylaştirmiştir. 2000’li 
yillara gelindiğinde antik DNA kullanimi artmiş ve bilim dünyasinda pek 
çok önemli çalişma yapilmiştir. Yeni nesil dizileme teknolojileri ilk olarak 
2006 yilinda mamut DNA’sina uygulanmiş ve bu teknoloji sayesinde antik 
insan genomunun kaydettiği aşamalarin dönüm noktalari Tablo 1’de gös-
terilmiştir (Mozorova ve diğ., 2016). 

Tablo 1: Antik DNA alanında kaydedilen gelişmeler (Morozova ve diğ., 2016).

45.000 ila 7.000 yillik Avrasya 
popülasyonu 2016 Paleolitik döneme ait ilk eski 

insan popülasyon çalişmasi

430.000 yillik Hominin 2016 En eski insan genomu sekansi

4.500 yillik Etiyopyali ve Bronz 
çağina ait Avrasyali 2015

Afrika’dan ilk insan genomu 
ve ilk eski insan bütün genom 
popülasyonu verileri

3.400 ila 4.500 yilla tarihlendirilen 
Paleo-Eskimo 2014 İlk antik insan epigenomu

38.000 yillik Neanderthal ve 3.400 
ila 4.500 yilla tarihlendirilen 
Paleo-Eskimo’ya ait antik DNA 
çalişmasi

2008 İlk tüm Homo mitokondriyal 
genom analizi

43.000 ila 50.000 yilla 
tarihlendirilen Neanderthallere ait 
antik DNA çalişmasi

2007 İlk antik Homo nükleer gen 
analizi

28.000 yillik yünlü mamuta ait 
antik DNA’nin kullanilmasi 2006 NGS kullanilarak yapilan ilk 

antik DNA çalişmasi
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1300 yillik iskelet örneğine ait 
amelogenin geni kullanilmasi 1996 Antik DNA’dan ilk cinsiyet 

tayini

13 yy’la tarihlendirilen insan ve 
domuz kemiğinden antik DNA 
izolasyonu yapilmasi

1991 Kemik örneğinden ilk başarili 
antik DNA izolasyonu

PCR tekniği ile 7000 yillik bir 
beyin örneğinden antik DNA elde 
edilmiştir

1985 PCR tekniğinin ilk defa 
başarili kullanilmasi

140 yillik, soyu tükenmiş quagga 1984 İlk başarili antik DNA 
çalişmasi

Antik DNA’nin babasi olarak gösterilen Svante Pääbo, Mumyalarin 
evrimsel tarihini genetik olarak karakterize etmek amaciyla antik DNA 
çalişmalarina başlamiştir. 1985’te Pääbo, 2400 yillik Misir mumyasinda 
tekrarlanabilir DNA dizisinden Alu ailesinden 2 bireyi yeniden keşfetmiş-
tir. 23 mumyadan yalnizca birinde DNA’yi bulabilmiştir. Ölüm sonrasi 
DNA’da meydana gelen değişiklikleri sonuçlandirmak için verileri daha 
dikkatli incelenmesine sebep olmuştur. DNA’nin, Pääbo ’nun üzerinde ça-
liştiği 23 mumyanin sadece birinden edinilmiş olmasina rağmen, verilerin 
siki incelenmesi Pääbo ‘yu, ölümden sonra DNA’da az miktarda değişiklik 
olduğu çikarimina sevk etmiştir. (Shapiro, and Hofreiter, 2012). Bunu ta-
kiben Pääbo ve arkadaşlari (1988) 7000 yillik bir mumya örneğinin beyin 
dokusundan PCR (Polimeraz zincir reaksiyonunu) tekniği ile antik DNA 
izole etmişlerdir. PCR tekniği temelde DNA fragment analizine dayanir 
ve her ne kadar antik DNA nin tespitinde sikça kullanilsa da, analizinden 
elde edilen fragmentler kisa olmasindan dolayi filogenetik açidan çok fazla 
bilgi verici değildir. Antik DNA çalişmalari 2000’li yillarda kullanilmaya 
başlanan ve milyonlarca kisa fragmentin ayni anda analiz edilmesini sağ-
layan yeni teknoloji sekans yöntemiyle hiz kazanmiştir.

PCR’in keşfi ve kullanimi antik DNA alaninin gelişiminde büyük 
katki sağlamiştir. Son yirmi yilda antik DNA laboratuvarlarinda yaygin 
kullanilan bir teknik haline gelmiş olan PCR, bugüne kadar bu kadar kü-
çük miktarlarda parçalanmiş antik DNA analizinde başarili bir şekilde 
kullanilabilecek yöntem (Roberts ve Ingham, 2008) ve çok sayida hasarli 
molekülün içinde bulunan az sayida bozulmamiş antik DNA molekülünü 
büyütmek için ideal bir araçtir (Paboo ve diğ., 1988). PCR’in keşfi pale-
ogenetikte, genetik markerlardan antik DNA’daki fragment sayisinin ço-
ğaltilmasini ve bu sayede antik DNA çalişmalarinin hizli bir şekilde büyü-
mesini ve çeşitlenmesini sağlamiştir (Druzhkova ve diğ, 2015).

3. PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) NEDİR?

İlk antik DNA çalişmalari, 1984 yillinda arkeolojik kazilardan elde 
edilen biyolojik materyalden DNA izolasyonu ile başlamiştir. Higuchi ve 
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arkadaşlari (1984) bakteriyel klonlama tekniği ile 140 yillik zebra kalin-
tisindan ilk antik DNA’yi izole etmeyi başarmiştir. Bunu takiben Pääbo 
ve arkadaşlari (1988) 7000 yillik bir mumya örneğinin beyin dokusundan 
PCR (Polimeraz zincir reaksiyonunu) tekniği ile antik DNA izole etmiş-
lerdir. Antik DNA çalişmalari 2000’li yillarda kullanilmaya başlanan ve 
milyonlarca kisa fragmentin ayni anda analiz edilmesini sağlayan yeni tek-
noloji sekans yöntemiyle hiz kazanmiştir.

PCR, Saiki ve arkadaşlari tarafindan insan genomik DNA’sinin spe-
sifik bir parçasinin çoğaltilmasi olarak tanimlanmiştir. Uygun laboratuvar 
koşullarinda nükleik asitlerin çoğaltilmasi sayilabileceğinden, PCR bir çe-
şit in vitro klonlamadir (Kotan, 2010), (Şekil 1).

Şekil 1. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR). 
(https://www.google.com/search=polimeraz zincir reaksiyonu)

 PCR’in keşfi ile Kary Mullis, 1993 yilinda Nobel ödülünü kazan-
miştir. Bu teknik temelde DNA fragment analizine dayanir ve ilk başlarda 
antik insan örneklerinden elde edilen DNA’nin gerçekten de antik örnek-
lerden gelip gelmediğini doğrulamanin, klasik PCR’a dayali metotlarla 
neredeyse imkansiz olduğu düşünülmekteydi. PCR sayesinde herhangi bir 
antik DNA örneğinin büyük çoğunluğunu oluşturan kisa moleküllerinden 
DNA izolasyonunun verimliliği artmaktadir. Antik DNA araştirmalari, 
başlangicindan bu yana, hemen hemen bütün eski örneklerde, korunan 
herhangi bir DNA’nin sadece küçük miktarlarda ve çeşitli bozulma du-
rumlarinda mevcut olduğu sorunundan müzdarip olmuştur. Bu nedenle, 
antik DNA’nin mümkün olduğu kadar kullanilabilir hale getirilmesi çok 
önemlidir  (Rohland ve Hofreiter, 2007)
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PCR ile elde edilen antik DNA sekanslari, hem soyu tükenmiş hem 
de mevcut türlerin kapsamli filogenetik çalişmalarina ve popülasyon ge-
netiğinin yani sira soyu tükenmiş genlerin ve evcilleştirmenin çeşitli yön-
lerinin işlevsel çalişmalarina olanak sağlamiştir (Hofreiter ve diğ., 2015). 
Verimli antik DNA araştirmalarindaki deneysel zorluk, analiz etmede kul-
lanilacak, yüksek miktarda DNA içeren örneğin zor bulunmasidir. Kuzey 
Çin’in Tianyuan bölgesinden 40.000 yillik bir örnek üzerinde yapilan ça-
lişmada % 0.02 endojen DNA oranina sahip bir örnekle başarili bir antik 
DNA çalişmasi yapilmiştir (Pickrell ve Reich 2014).

4. ESKİ DNA ANALİZİNDE YAYGIN KULLANILAN ÖRNEK 
DOKULAR VE ANALİZLERİ

Antik DNA çalişmalarinda materyal olarak saç, mumyalanmiş deri 
kalintisi, yumuşak doku, bitki kalintilari, hayvan ve insana ait kemik ile 
dişler kullanilmaktadir (Pääbo ve diğ., 2004). Kemik, diş gibi sert yapiya 
sahip dokular yumuşak dokulara göre daha dayaniklidir. Onlarca hatta bin-
lerce yil sonra dahi kemik ve diş kalintilarina rastlamak mümkündür. Yapi-
lan birçok arkeolojik kazida insan ve hayvan iskeletleri elde edilmektedir. 
Bunlar üzerinde yapilan incelemeler, geçmişte yaşayan canlilarin anato-
mik, biyolojik antropolojik ve genetik yapilari hakkinda bilgi edinilmesini 
sağlamaktadir (Higuchi ve diğ., 1984; Pääbo 1985; Hagelberg ve Clegg, 
1991).

Kemik ve dişler uzun zaman boyunca korunduğu için DNA izolas-
yonu için siklikla kullanilmaktadir. Yillarca çeşitli çevre şartlarina maruz 
kalan kemik örneklerinden DNA verilerinin elde edilebilmesi, kaybolan 
veya bilinmeyen bireylerin tanimlanmasinda değerli ve önemli bir araçtir 
(Özcan, 2010).

4.1. Kemik

Kemik genellikle en uygun bir antik DNA kaynaği olarak kabul edilir, 
çünkü DNA’nin hidroksil apatitlere bağlanmasi DNA bozulmasini azaltir 
(Şekil 2). Deneysel olarak, DNA’nin kemikten elde ettiği verinin, yumu-
şak dokudakilerden daha fazla olduğu fikrini desteklenmektedir. Kazidan 
çikarilan iskelet buluntularindan DNA analizi yapilacak ise örnek seçimi-
nin iyi yapilmasi önemlidir. Kemik çalişilacak ise femur, tibia, humerus ve 
kafatasi kemiği gibi kalin ve sert olan kortikal kemiklerin seçilmesi çaliş-
manin başarisini artirmaktadir. Kontaminasyon kaynakli olmasi nedeniyle 
lezyon olmayan iskelet elemanlarinin seçilmesi yapilacak çalişmalar için 
güvenli bir yol sağlamaktadir (Daskalaki, 2004). 



Gonca Topkaya, Fadime Suata Alpaslan 222 .

Şekil 2. Kemiğin Yapısı (https://www.google.com/search=kemiğin yapısı).
 

En önemli buluşlardan biri, kafatasinin küçük bir bölümünün pars pet-
rosa olarak bilinen iç kulak etrafindaki kemik kilifinin, kötü çevre şartlari-
na maruz kalan iskeletlerde bile zengin bir antik DNA kaynaği olduğunun 
keşfedilmesidir (Şekil 3).  Bu bulgu antik DNA çalişmalarinin hizi ve gü-
venilirliğinde muazzam bir artişa yol açmiştir (Prendergast ve Sawchuk, 
2018).

Şekil 3. Pars petrosa kemiği (Prendergast ve Sawchuk, 2018).

Gamba ve arkadaşlari , 2014 yilinda vücudun çeşitli bölgelerinden 
yapilan çalişmalarda en yüksek miktarda DNA elde edilen örneklerin, ka-
fatasini oluşturan temporal kemiğin pars petrosa bölümü oluğunu tespit 
etmiştir (Şekil 4) (Gamba ve diğ., 2014).
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Şekil 4. Petros kemiği ve diş ve diğer kemiklerden izole edilen DNA miktarının 
karşılaştırması (Gamba ve diğ., 2014).

Hansen ve arkadaşlarinin (2017) yaptiği bir araştirmada, çeşitli dö-
nemlere ait 34 adet iskelet örneği incelenmiş, pars petrosa ve diş semen-
tum bölümlerinden alinan DNA miktarlarini karşilaştirmişlardir. Yapilan 
bu çalişmada, yüksek miktarda gözlenen DNA seviyeleri sayesinde pars 
petrosa kemiğinin antik DNA çalişmalarinda kullanilabilecek en uygun 
kaynaklardan biri olabileceği öne sürülmüştür (Hansen ve diğ., 2017), 
(Tablo 2).
Tablo 2: Antik Dna çalişmasinda kullanilan materyaller (Hansen ve diğ., 2017).

Örnek Dönem Sayi Materyal

BA1-BA6 Bronz Çaği 6 Diş ve pars petrosa

IA1-IA7 Demir Çaği 7 Kremasyona uğramiş pars Petrosa

V1-V11 Viking Çaği 11 Diş ve pars petrosa

H1-H10 M.Ö 1000 
sonrasi 10 Diş, pars petrosa ve parietal kemik

4.2. Diş

Dişler vücudun en sert ve diş etkenlere karşi en dayanikli yapilar olup 
ayni zamanda antropolojik çalişmalarda kullanilan önemli materyallerdir. 
Dişler; taç, boyun ve kök kisimlarindan oluşmaktadir (Şekil 5). Taç kisim, 
mineyle kapli bölümdür. Mine, dentin ve sement dişin sert tabakalarini 
oluşturur. Pulpa ise dişin yumuşak olan tek dokusudur (İmamoğlu ve diğ., 
2012) ve bu tabaka dişin, hücreler dolayisiyla DNA’yi içeren tek bölümü-
dür (Altinişik, 2015).
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Şekil 5. Dişin histolojik yapısı (https://www.google.com/search=dişin histolojik 
yapısı).

Dişler yanma, travma, bozulma ve çürüme gibi olumsuz koşullara 
dayaniklidir ve bu sayede dişlerden elde edilen antik DNA, çalişmalarda 
önemli bir kaynak oluşturur. Yapilan antik DNA çalişmalarinda dişin mine 
tabakasi ve sement, diş etkilere karşi dişi koruyarak DNA’nin kontamine 
olmasina engel olmaktadir. Adler ve arkadaşlari (2011) dişin köküne ya-
kin, gövde kismindan yüksek miktarda DNA elde edilebileceğini sapta-
mişlardir (Şekil 6), (İmamoğlu ve diğ., 2012).

Şekil 6. Diş kökünden DNA izolasyonu (İmamoğlu ve diğ., 2012).

Dişler veya diş kökleri birçok ortamda DNA için gelişmiş koruma 
sağlamasi ve belirli koşullar altinda modern DNA’dan kirlenmeye daha az 
eğilimli olmasindan dolayi, antik DNA çalişmalari için yaygin kullanilan 
materyallerdendir (Adler ve diğ., 2011).
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5. ANTİK DNA VE KONTAMİNASYON

5.1. Bulaşma (Kontaminasyon)

Antik DNA çalişmalariyla ilgili en büyük problemlerden biri kontami-
nasyondur. İncelenen örneğin içerisine başka bir DNA kaynağinin transfer 
olmasi kontaminasyon anlamina gelmektedir.  PCR işleminin çok az mik-
tardaki DNA’yi amplifiye edebilme özelliği, yeterli özen gösterilmediği 
takdirde bir dezavantaja dönüşebilir (Lange ve diğ., 2011). 

5.2. Bozulma (Degredasyon)

Antik DNA zaman içerisinde çevresel koşullardan dolayi bozulur ve 
kisa fragmentlere (parçalara) ayrilir (Şekil 7). DNA molekülünde meydana 
gelen ölüm sonrasi parçalanma, antik DNA çalişmalarinin temel problem-
lerinden biridir. Çünkü bireyin ölümünün ardindan DNA hemen bozulma-
ya başlar. Degredasyondaki temel etkenlerden biri sudur. Sulu ortamlarda 
mikroorganizmalar çoğalir ve DNA’da hasarinin oluşmasina neden olur. 
Mantar ve bakteriler gibi mikroorganizmalar da DNA’nin bozulmasinda 
etkiye sahiptir. Degredasyon, DNA miktarindaki çoğalmayi engeller. Ke-
mik degredasyonu, mikroorganizmalar tarafindan hizli gerçekleştirilen bir 
degradasyondur. Kimyasal degredasyon ise kemikte yavaş meydana gelen 
bir kemik degradasyonudur (Özcan, 2010). 

Antik DNA elde etmek için kullanilacak bir iskelet materyali, kazi 
esnasinda ideal-uygun şartlar altinda çikartildiği zaman bu materyale 
herhangi bir uygulama yapilmadan DNA bozulmasi engellenebilir ve so-
ğuk-kuru bir ortamda tutulmasi durumunda DNA degradasyonu nispeten 
önlenebilir. Günümüzde kazilardan elde edilmiş ve yillarca laboratuvar ya 
da müze koşullarinda bekletilmiş örneklerden DNA elde etmeye çalişilsa 
da sağlikli sonuç alma orani çok düşüktür (Apak ve Doğan, 2017).

Yüksek verimli dizileme teknolojileri, degradasyona uğramiş DNA 
fragmentlerinin yeniden yapilandirilmasini sağlayan antik DNA araştir-
malarinda yeni gelişmeler sunmuştur. Bu gelişmeler, geniş DNA hasari ve 
kontaminasyonu nedeniyle, eski örneklerin genetik analizlere uygun olma-
sini sağlamiştir (Orlando ve diğ., 2015).
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Şekil 7. Kemikte DNA hasari (Zeytinli Ada iskelet örneği).

5.2.1. Kemik Materyalinin İzolasyon İşlemi İçin Hazırlanması Ve 
Çalışma Koşulları

Ayni ya da yakin türlere ait güncel DNA’nin, antik DNA’ya bulaşma-
si olarak tanimlayabileceğimiz kontaminasyon, antik DNA çalişmalarinin 
başladiği yillardan beri özellikle de insani konu alan çalişmalarda ciddi 
bir sorun olarak karşimiza çikmaktadir. Antik DNA kullanilan kemikler, 
kazidan çikarildiklari tarihten itibaren uzun yillar geçmesi nedeniyle deg-
redasyon ve kontaminasyon sürecine girer ve güncel DNA örnekleri ile 
kontamine olma olasiliği çok yüksektir (Şekil 7). Günümüzde gelişmekte 
olan tekniklere rağmen, antik örneklerdeki kontaminasyona ve DNA deg-
redasyonuna bağli sorunlar hala devam etmektedir (Akiş, 2014). Dolayi-
siyla da kontaminasyonunu ortadan kaldirilmasi bu alandaki çalişmalar 
için öncelikle dikkate alinmasi gereken bir sorun niteliği taşimaktadir. Bu 
nedenle kemiklerin kazidan çikarilmasi, korunmasi aşamalarinda önlem-
lerin titizlikle alinmasi gerekmektedir. Antik DNA çalişmalarinda labo-
ratuvara getirilen kemik ve diş örneklerine DNA izolasyonundan önce, 
kontaminasyonu önlemek amaci ile dekontaminasyon işlemleri uygulanir 
(Lange ve diğ., 2011).

 Antik DNA örnekleri ile çalişirken eski örneklerin çikarilmasi sira-
sinda da bir takim önlemler alinmasi gerekir (Şekil 8), (Rohland ve Hofre-
iter, 2007), bu önlemler aşağidaki gibi siralanabilir; 

1.Mümkün olduğunca az personelle çalişilmalidir; çünkü antik kalinti-
ya ne kadar çok temas olursa kontaminasyon riski de o derece artmaktadir.
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2. Antik DNA’nin daha sonradan özgünlüğünün test edilebilmesi için 
kazi alaninda bulunan bütün personelin referans DNA’lari alinmalidir.

3. Hedef antik DNA’yi ayirmak için kazi alaninda bulunan diğer hay-
van ve bitki türlerine ait örneklerde toplanmalidir.

4. Antik DNA’nin korunma durumunun belirlenmesi için kazi alani-
nin çevresel şartlari, iklimi ve toprak yapisi bilinmelidir.

5. Antik örnekler, içinde gerekli malzemelerin bulunduğu ‘‘Antik 
DNA Numune Toplama Kiti’’ yardimi ile toplanmalidir. Bir antik DNA 
numune toplama kitinde olmasi gereken malzemeler; koruyucu kiyafet, 
tek kullanimlik eldivenler, saç filesi, maske, alüminyum folyo, kapanabilir 
plastik torba, çamaşir suyu çözeltisi, temiz kazi araç ve gereçleridir.

6. Antik numuneler topraktan çikartilirken; antik DNA çalişmalari 
için seçilen kemikler plastik torba içine sarilmali ve doğal kurutma için te-
miz bir torbaya konulmalidir. Bir numuneden diğerine geçerken kullanilan 
araç, gereçler ve eldivenler değiştirilmelidir. Antik numunelere herhangi 
bir koruyucu kimyasal madde eklemekten kaçinilmalidir.

7. Antik DNA çalişmalarinda kullanilacak materyaller alüminyum 
folyo içine sarilmali ve temiz bir torbaya konulmalidir (Akbaba, 2017).

Şekil 8. Kazı alanında Antik malzemenin toplanması.

Örnekler dikkatli bir şekilde toplandiktan sonra antik DNA izolas-
yonu özel laboratuvar koşullarinda gerçekleştirilmelidir. Antik DNA la-
boratuvarlari, pozitif hava basincina sahip olan ve düzenli UV isinlariyla 
dekontaminasyonu sağlanan steril laboratuvarlardir (Şekil 9). Tam vücut 
tulumlari (adli çalişmalarda rutin olarak kullanildiği gibi) gibi özel temiz 
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oda giysileri bu amaca ulaşmada yardimci olabilir. Yüz maskeleri, yüz kal-
kanlari ve saç fileleri takan araştirmaci tarafindan dökülen DNA miktarini 
daha da azaltir. Özel temiz oda ayakkabilari, taşinma kontaminasyonunu 
azaltmak için kullanişlidir ve antik DNA çalişmasi düzenli olarak eldiven 
değiştirilmesini gerektirdiğinden, iki çift eldiven giymek, eldiven değişti-
rirken cildin maruz kalmasini önleyecektir (Knapp ve diğ., 2012).

Şekil 9. Zürih Üniversitesi antik DNA laboratuvari ve çalişma koşullari. 
Antik DNA çalişmalari için laboratuvarda alinacak önlemler aşağida 

listelenmiştir; 

1. Antik DNA laboratuvarinda, numune hazirlama, antik DNA izo-
lasyonu ve PCR hazirlama adimlari, üç farkli kabinde veya özel antik DNA 
laboratuvarinin üç ayri odasinda olmalidir.

2. Deneyler sirasinda her adimda olasi kontaminasyonlari kontrol et-
mek için negatif kontroller kullanilmalidir. 

3. Ön PCR ve PCR amplifikasyon adimlari özel bir antik DNA labo-
ratuvarinda gerçekleştirilmelidir.
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4. Antik DNA laboratuvarinda tüm tezgâhlar ve plastik aletler % 5 
sodyum hipoklorit çözeltisi kullanilarak temizlenmeli ve düzenli olarak 
UV (254 nm) işiği ile işinlanmalidir.

5. Eldiven, yüz maskesi, bot, bone antik DNA laboratuvarina giril-
meden vücuda giyilmeli ve deneyler sirasinda eldivenler sik sik değiştiril-
melidir.                  

Sonuçlarin tekrarlanabilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek için, 
ayni bireyin ikinci numunesi mevcut olduğunda deneyler, ayni bireyin 
ikinci bir örneği kullanilarak tekrarlanmalidir (Yaka, 2015).

6. ANTİK DNA KULLANIM ALANLARI

Moleküler çalişmalar sayesinde, mezarliklardan çikarilan iskeletler-
den insan kalintilarinin cinsiyetini belirlemeye, sosyal statü, evlilik şekille-
ri, defin gelenekleri ve hastalikla ölümün cinsiyetlere göre farkli biçimleri 
gibi konular aydinliğa kavuşabilir (Pääbo ve diğ. 2004).

Antik DNA, modern DNA veya paleontolojik çalişmalarla birlikte 
ele alindiğinda geçmişe dair bilgiler sağlamaktadir. Hominidlerin tarihi 
ve ilişkileri, bitki ve hayvanlarin evcilleştirilmesi, nüfus dinamikleri ve 
zaman içinde çeşitlilik ve nesli tükenmiş filogenetik ile ilgili sorulari ele 
almak için yaygin bir şekilde benimsenmiştir. Antik DNA teknikleri antro-
pologlar tarafindan benimsenmiş ve çalişmalarda elde edilmeyen bilgilerin 
yeniden incelenebilmesi için bu uygulamalar geleneksel antropolojik yak-
laşimlara entegre edilmiştir. Eski insan kalintilarindan elde edilen molekü-
ler veriler, sosyal yapi modelini açikliğa kavuşturabilir.

6.1. Göç Yollarının Belirlenmesi

Göç popülasyonlarin çeşitli bölgeler arasindaki hareketleridir ve insan 
popülasyonlarinda, genetik özelliklerin çeşitlenmesinde önemli bir fak-
tördür (Altinişik, 2015). Göçün insan popülasyonlarinin genetiğine etkisi 
açisindan antik DNA çalişmalari nüfus tarihi araştirmalarindan, insan ev-
rimine kadar çok sayida antropolojik konunun, genetik bilginin işiğinda 
yeniden ele alinmasina olanak sağlamiş, pek çok insan, köklerini, atalari-
nin geldiği göç yollarini ve birbirleriyle olan akrabalik ilişkilerini öğrenme 
şansini elde etmiştir. (Gökçümen ve Gültekin, 2009).

Genetik bilgi ile teknolojik gelişmeler türümüzün geçmişe ait bilgi-
leri içermekle kalmayip bu bilgilere erişme olanaklarimizi da değiştirmiş-
tir. Bugün popülasyonlardan elde edilen genom verilerini kullanarak yerel 
koşullara bağli adaptasyonlar hakkinda bilgiler edinebilmekteyiz.  Antik 
DNA çalişmalari, taksonomide, soyu tükenmiş türlerin tespitinde, göç yol-
larinin belirlenmesinde ve  evrim çalişmalarinda önemli katkilar sunmak-
tadir (Pääbo ve diğ., 2004). 
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Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü’nün öncülüğünde ve Nature 
Communications’da yayinlanan ve uluslararasi bir bilim ekibi tarafindan 
yapilan yeni bir çalişmada, araştirmacilar 8 bireyin antik DNA’sini analiz 
ederek, 15.000 yillik Anadolu avci-toplayicilarinin bütün genom verilerini 
tespit etmeyi başarmişlardir. Bu genom verileri 15.000 yillik bir Anadolu 
avci toplayicisinin DNA’sini, daha sonraki Anadolu çiftçileriyle ve kom-
şu bölgelerden gelen bireylerle ilişkisinin nasil olduğunu belirlemek için 
karşilaştirlma yapilmiştir. Elde edilen antik DNA verileri Anadolu çiftçi-
lerinin, yerel avci-toplayicilarla genetik bir etkileşim içerisinde olduğu-
nu ortaya koymuştur (Şekil 10). Michal Feldman’a göre,  iklim ve geçim 
stratejisindeki değişikliklere rağmen, beş bin yilda orta Anadolu’da uzun 
vadeli bir genetik istikrar oluşmuştur (Feldman ve diğ., 2019).

Şekil 10. 15.000 yıllık Anadolu avcı-toplayıcılarına ait mezar (Feldman ve diğ., 
2019).

Kilinç ve arkadaşlari (2016) Orta Anadolu’da Erken Neolitik dönem 
ile (çanak - çömlekli Neolitik dönem olarak tarihlendirilen) dokuz insan 
iskeleti üzerinde antik DNA çalişmasi yapmiştir. Bu çalişma ile Anado-
lu’nun en eski çiftçilerindeki genetik çeşitliliğin belirgin bir şekilde az ol-
duğu ve bu genetik çeşitliliğin Avrupali avci-toplayicilarin genetik çeşit-
liliğine yakin bir düzeyde olduğunu ortaya çikarmiştir.  İlk tarim toplum-
larinin demografik olarak avi-toplayicilara benzediği ve yalnizca bölgesel 
gen akişi ve yükselen heterojenliğin ardindan tarim nüfusunun Avrupa’ya 
yayilmasinin gerçekleştiği öne sürülmüştür (Kilinç ve diğ., 2016).

Antik DNA çalişmalari başladiğindan beri, arkaik hominin ve eski in-
san bireylerinin sayisi artmiştir. İlk tam sekansli antik insan genomu 2010 
yilinda 4.000 yil önce Grönland’da yaşayan bir erkek bireyden elde edil-
miştir (Prendergast ve Sawchuk, 2019).
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6.2. Evrim ve Filogenetik Çalışmalar

Antropolojik ve arkeolojik kazilardan elde edilen örnekler üzerinde 
yapilan antik DNA çalişmalari,  soyu tükenmiş organizmalarin yakin akra-
balari arasindaki ilişkinin ortaya çikarilmasina ve yaşamin kökenine ilişkin 
hipotezlerin de test edilmesine olanak sağlamaktadir (Güçlü ve diğ., 2014). 
Moleküler genetik çalişmalarin yayginlaşmasiyla canlilarda türleşme süre-
cinin aydinlatilmasi yolunda yeni adimlar atilmaya başlamiştir. Moleküler 
teknikler her geçen gün ilerlemekte, bununla birlikte taksonomi çalişma-
larinin yönü de değişmektedir (Dizdaroğlu, 2014). Türler arasindaki akra-
balik ilişkilerinin belirlenmesinde antik DNA analizleri önemli bir araçtir. 
Rebecca Cann ve arkadaşlari tarafindan (1987) insanin evrimsel tarihine 
ilişkin mitokondrial genom üzerine bir çalişma yapilmiş ve bu çalişma ile 
yaşayan insanlarin mitokondrial kökeninin Afrika’ya dayandiğini ispatla-
mişlardir (Altinişik, 2015).

Modern insanin evrimine işik tutacak önemli bir çalişmada, Sibir-
ya’nin güneyinde Altay Dağlari’nda yer alan Denisova Mağarasi’nda bu-
lunan parmak kemiği ve diş buluntusundan elde edilen antik DNA verileri-
dir. Bu mağarada 2008 yilinda keşfedilmiş olan parmak kemiği fosilinden 
bütün bir mt-DNA dizilimi elde edilmiş ve bu veri 54 modern insan, 6 
Neanderthal ve 30 bin yillik bir modern insan mt-DNA dizilimi ile kar-
şilaştirilmiştir (Akbaba, 2017). Denisova bireyi ve ait olduğu populasyon 
bazi olağanüstü moleküler ve morfolojik özellikler taşimaktadir. Çalişma-
da farkli bireylere ait diş (Şekil 11) ve falanks örnekleri kullanilmiş, bu 
örneklerin ayni hominin popülasyonundan olan, iki farkli bireyden geldiği 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, genom analizinden ortaya çikan tabloya 
göre Denisova popülasyonunun Neanderthallerle ortak bir atayi paylaşan, 
ancak farkli bir nüfus geçmişine sahip bir hominin grubuna ait olduğu ve 
Denisova insaninin hepsinden farkli bir mitokondrial dizilime sahip oldu-
ğu belirtilmiştir (Reich ve diğ., 2010).

Şekil 11. Denisova mağarasının güneyinde keşfedilen hominin dişi (Reich ve 
diğ., 2010).
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7. HASTALIKLAR

Bulaşici hastaliklar, tarihi ve tarih öncesi insan topluluklarinda her 
zaman büyük bir yaşam tehdidi olmuştur. Bulaşici hastaliklarin paleoe-
pidemiyolojisi, yaşam koşullarinin yeniden inşasi için önemlidir; çünkü 
bulaşici ajanlarin yayilmasi, beslenme durumu, nüfus yoğunluğu ve hij-
yenik koşullar gibi faktörlerle ilişkilidir. Paleoepidemiyolojik veriler, in-
sanlari insan popülasyonlarindaki genetik çeşitlilikler hakkindaki bilgi-
lerle ilişkilendirirken bulaşici hastaliklara adaptasyon çalişmalarinda da 
faydali olmaktadir. Bulaşici hastaliklarin kökenini ve evrimini araştirmak 
için kullanilan moleküler teknikler antik DNA çalişmalarinin hedefi haline 
gelmiştir. Bulaşici hastaliklarin çoğu iskelet üzerinde iz birakmadiğindan, 
teşhis ancak bulaşici ajanlarin tespiti ile mümkündür. Enfeksiyon hasta-
liklarin tanimlanmasinda moleküler tekniklerin uygulanmasi paleopatolo-
jinin yeni, büyüyen ve ilgi çekici bir dalidir. Bu nedenle, insan iskeletin-
de bulaşici hastaliklarin teşhisi, antik DNA içeren çok çeşitli eski kemik 
materyallerine başariyla uygulanan PCR gibi oldukça hassas bir metotun 
uygulanmasini gerektirmektedir (Baron ve diğ., 1996). 

Zink ve arkadaşlari, Misir’in Thebes nekropol popülasyonundan 36 
bireye ait vertebral örneklerini moleküler tekniklerle incelemişler ve tüber-
küloz hastaliğini saptamişlardir. Bu antik materyal çalişmasi, tüberküloz 
enfeksiyonunun, antik DNA verileriyle kesin olarak tanimlanabileceğini 
kanitlamiştir (Şekil 12) (Zink ve diğ., 2005).

Şekil 12. Tübeküloz nedeniyle vertebranın morfolojik değişimi örneği (Zink ve 
diğ., 2005).
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8. CİNSİYET

Cinsiyeti belirlenemeyen antik insan kalintilarinda, moleküler analiz-
ler ile cinsiyetin saptamasi antropoloji alaninda önemli yer tutmaktadir. 
Moleküler düzeyde cinsiyetin tayini ile yapilan kimliklendirme,  arkeolojik 
örneklerde antropolojik ölçümlerle elde edilen bilgilerin teyit edilmesine 
imkân verir. Toplu gömülerde birden fazla birey ayni mezar içerisinde yan 
yana gömüldüğü için cinsiyet belirlemede sorunlar yaşanmaktadir. Bunun 
dişinda bebek ve çocuklarda cinsiyetin belirlenmesi zor olduğu için kesin 
bir tespit yapilamamaktadir (Stone ve diğ., 1996). Morfolojik incelemeler 
ile cinsiyet tespiti yapilamayan antropolojik örneklerde DNA analizlerinin 
yapilmasi önemli olmaktadir ( Tekeli ve Gültekin, 2017). 

Eski insan kemiklerinde biyomoleküler yöntemler kullanilarak cin-
siyet tanimlamasinin yapilmasi, geçmiş kültürlerde sosyal uygulamalarin 
daha iyi anlaşilmasina da imkan tanir. Bunlar arasinda cinsiyete özgü me-
zar ayrimi, mezar düzeninde yer alan cinsiyete özgü ritüel uygulamalar 
veya morfolojik analizlerin net bir şekilde tanimlanamadiği durumlarda 
kişilerin basitçe cinsiyetlendirilmesi sayilabilmektedir (Matheson ve Loy, 
2001). İskelet kalintilarinda en çok sorulan sorulardan biri bireyin cinsiye-
tidir. Cinsiyet tespiti, insan popülasyonlarinda demografik ve sosyal yapi-
nin yeniden yapilandirilmasi için en temel gereksinimlerden biridir. 

İlk moleküler genetik yöntem Y kromozomuna özgü dizileri amplifi-
kasyon için kullanilmiştir. 

Palmirotta ve arkadaşlari Abruzzo Teramo’daki St Maria Aprutien-
sis Kilisesi’nin altinda bulunan ve MS 800-1200 yillari ile tarihlendirilen 
40 bireye ait kemik örneklerinde antik DNA yöntemi ile cinsiyet tayini 
yapilmiştir. Bu çalişmayla tüm örneklerin cinsiyeti açikça saptanmiş ve 
moleküler tekniklerin antropolojik açidan eski insan kalintilarinda faydali 
bir şekilde kullanilabileceği gözlenmiştir (Palmirotta ve diğ., 1997).

9. SONUÇ

Son yillarda genetik, antropolojik ve biyolojik bilim dallarinda antik 
DNA analizi ile ilgili çalişmalarda büyük bir ivme gözlenmektedir. Morfo-
lojik ve arkeolojik yaklaşimlara dayanarak yapilan moleküler araştirmalar 
Türkiye’de antik DNA çalişmalarinda moleküler antropolojiye olan ilgiyi 
artirmiştir.

Günümüzde, eski dönemlerde yaşamiş insan topluluklarina ait kemik 
ve dişler üzerine antik DNA analizi yöntemi kolaylikla uygulanabilmek-
te ve bu yöntem antropolojik çalişmalara büyük bir katki sağlamaktadir. 
Antik DNA analizi yöntemi ve genetik verilerin kullanimi geçmişte antro-
pologlarin ileri sürdükleri fikirleri doğrulamakta ve yeni bilgilerin ortaya 
çikarilmasina da neden olmaktadir.  Moleküler antropoloji alanindaki ge-
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lişmeler ve antik DNA analizi yönteminin kullanilmasi sayesinde geçmişte 
insanlik tarihiyle ilgili cevapsiz kalan birçok soru fosil kayitlar, iskeletler 
ve arkeolojik verilerle birlikte kolaylikla yorumlanabilmektedir. 

Bu çalişma kapsaminda; eski dönemlere ait örnekler üzerinden alinan 
az miktardaki antik DNA’nin PCR yöntemiyle çoğaltilabildiği, moleküler 
biyoloji ve genetik bilimlerinin bu örneklerden veri dizilimleri oluşturarak 
antropoloji bilimine katki sağladiği gözler önüne serilmiş ve antik DNA 
konusu hakkinda son yillarda yapilan tüm çalişmalar derlenerek sunulmuş-
tur. Antropologlar bu çalişmalar işiğinda, eski dönemlerde yaşamiş çeşitli 
topluluklarin mt-DNA ve Y kromozomlarinin karşilaştirarak, bu topluluk-
larin genetik benzerlik ve farkliliklari, evrimsel süreçleri, göçler sirasinda 
yollarinin nerede ve ne zaman ayrildiği konusunda daha kolay ve güvenilir 
yorum yapabilmektedirler. Eski insan kalintilarindan elde edilen molekü-
ler veriler sayesinde, kazilardan çikarilan iskeletlerin, anne baba soyunun 
mekansal örüntüsünün anlaşilmasi,  iskelet kalintilarinda cinsiyet tayini 
ve hastaliklarin tanimlanmasi, sosyal statü, defin gelenekleri ve hastalikla 
ölümün cinsiyetlere göre dağilimi ve oranlari gibi konular aydinliğa çika-
rilabilmektedir. Kemik, diş gibi sert yapiya sahip dokular yumuşak doku-
lara göre daha dayaniklidir. Yapilan birçok arkeolojik kazilarda insan ve 
hayvan iskeletleri yüzeye çikarilmaktadir. Bunlar üzerinde yapilan ince-
lemeler, geçmişte yaşayan canlilarin anatomik, biyolojik, antropolojik ve 
genetik yapilari hakkinda bilgi vermektedir.

Arkeolojik örneklerdeki DNA korunumunun derecesi birincil olarak 
çevresel faktörlerle bağlantilidir ve ayni zamanda DNA’nin korunmasi 
analiz edilen arkeolojik malzemenin türüne de bağlidir. Biyolojik ma-
teryallerden DNA analizinin çok güçlü bir araç olmasi ve PCR işleminin 
duyarliliğinin çok yüksek olmasi ile çok az miktarlarda ve hasara uğra-
miş biyolojik örneklerden kolaylikla DNA profili elde edilebilmektedir. 
Dolayisiyla kazi esnasinda yüzeyden örneklerin toplanmasi, taşinmasi ve 
analiz aşamasinda kontaminasyonun engellenmesi gerekmektedir. Bu ne-
denle kemiklerin kazidan çikarilmasi, korunmasi aşamalarinda önlemlerin 
titizlikle alinmasi gerekmektedir. Antik DNA çalişmalarinda laboratuvara 
getirilen kemik ve diş örneklerine DNA izolasyonundan önce kontami-
nasyonu önlemek amaci ile dekontaminasyon işlemleri uygulanmalidir. 
Analiz aşamasindaki en büyük tehlikelerden biri de personele ait DNA 
kalintilarinin örneklere bulaşmasi ve doğru olmayan DNA profilinin elde 
edilmesidir. Bunu engellemek için de örnek ile temasi olan tüm personelin 
genotipi belirlenmeli ve laboratuvar çalişanlarina ait veri tabani oluşturul-
malidir. 

Başarili antik DNA çalişmalari, örneklerin yüzeyden dikkatli bir şe-
kilde toplanmasi, hijyen özel laboratuvar koşullarinda hazirlanmasi ve ala-
ninda deneyimli kişilerin bilgi ve tecrübesi ile mümkündür. 
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1. Giriş

Dünya üzerindeki ülkeler sosyal ve siyasal konumlariyla uluslara-
rasi düzeyde bağimsiz ve ayni hukuk kurallarina tabi ülkeler olsalar bile 
ekonomik konumlari açisindan gelişmiş ülke (GÜ), gelişmekte olan ülke 
(GOÜ) ve az gelişmiş ülke (AGÜ) şeklinde siniflandirilmaktadir. Ülke-
lerin gelişmişliğini ya da az gelişmişliğini; kişi başina düşen milli gelir, 
ulusal gelir, büyüme orani, enflasyon, sanayileşme düzeyi, ithalat-ihracat 
oranlari, ödemeler dengesi gibi makroekonomik göstergeler ortaya koya-
bilmektedir. Genellikle, ülkeleri gelişmiş ülkeler (GÜ) ve az gelişmiş ülke-
ler (AGÜ) olarak siniflandirilmasi daha anlamli olmaktadir (Savaş, 1979).

Ülkelerin sahip olduklari göstergeler hangi konumda olursa olsun, 
halkinin refahi için gelişme çabasindan vazgeçememektedir.  GÜ’ler eko-
nomilerinin büyümesini hedeflerken, AGÜ’ler de gelişmiş ülkeler düze-
yine çikmak istemektedirler.  GÜ ve AGÜ’ler farkli özelliklere ve farkli 
sorunlara sahiptir.  Bu sorunlarin çözüm yollarinin da farkli olmaktadir.  
Örneğin; GÜ’ler büyüme kavrami üzerinde dururken, AGÜ’ler kalkinma 
kavrami üzerinde durmaktadir.  AGÜ’lerde, gelişmiş ülke ekonomileri için 
uygulanan politikalar dişinda bazi farkli politikalarin ele alinmasi gerek-
mektedir. Çünkü AGÜ’lerin gelişme sorunu, bir yapi değişikliği sorunudur 
(Manisali, 1982). 

Gelişmiş ülke göstergeleri statik değil dinamik göstergelerdir. Yaşa-
nilan zaman süreci içerisinde bu göstergeler sürekli değişmekte ve yenileri 
eklenmektedir. Eğer ülkeler için gelişme çizgisi sonlu bir yol olsaydi, ge-
lişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin ulaştiklari noktaya vardiklarinda, 
gelişmelerini tamamlamiş ülkeler olarak kabul edilebilirdi. Oysa bugün 
gelişmiş ülke olarak kabul edilen ülkeler bile, gelişmişlik ölçütlerini yük-
seltmek ve daha iyi bir teknolojik seviyeye ulaşmak arzusundadirlar. Kisa-
casi gelişme tüm ülkeler için sonu olmayan bir yol görünümündedir (İlkin, 
1979; Savaş, 1979 ). Bu çalişmada az gelişmiş ülke olgusu ve az gelişmiş 
ülkelerin kalkinmasi üzerinde durulmuştur.

2. Az Gelişmişlik Olgusu ve Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

Dünya üzerindeki her ülke diğer ülkelere göre ekonomik, sosyal, siya-
sal ve kültürel özellikleri açisindan farkli konum ve yapi sergilemektedir. 
Gelişmiş ülkelerden farkli özelliklere olduğunu belirttiğimiz az gelişmiş 
ülkelerin de kendi aralarinda farkli yapisal özellikleri bulunmaktadir. Bu 
farkli yapisal özelliklere rağmen, gelişmiş ekonomilerden ayri bir yapi-
ya sahip olan AGÜ’ler aralarinda bulunan temel ortak noktalar ile genel 
bir çizgide tanimlanabilmektedir. Halbuki, tarimsal üretimin Gayri Safi 
Milli Hasila (GSMH) içindeki hem pay, hem de nüfus bakimindan yük-
sek düzeyde bulunmasi, gizli işsizliğin yayginliği, kişi başina düşen sabit 
sermaye ve tasarruflarin düşük düzeyde olmasi, ihracatin tarima ve doğal 
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kaynaklara, ithalatin sanayi ürünlerine bağli olmasi, verimlilik düşüklüğü, 
ve kişi başina düşen ulusal gelirin çok düşük seviyede olmasi, gibi ana 
kriterler AGÜ’lerin ortak noktalarini oluşturmaktadir (Manisali, 1982). Bu 
açidan az gelişmiş ülkeler kendi aralarinda ne kadar heterojen olurlarsa 
olsunlar, gelişmiş ülkelerden ayri bir yapiya sahiptir (Savaş, 1979; Geray, 
1991).

AGÜ’lerin nitelikleri aşağidaki başliklarla açiklanabilir.

(1) Ulusal Gelirin Düşüklüğü

AGÜ’leri tanimlamak için en çok kullanilan ölçüt kişi başina düşen 
ulusal gelirin büyüklüğü olmaktadir. Kişi başina düşen ulusal gelirin ölçü-
sü, genel boyutlar içerisinde azgelişmişlik hakkinda fikir verebilmektedir. 
Buna göre kişi başina düşen gelir düzeyi yüksek olan ülkeler “gelişmiş”, 
düşük olan ülkeler ise “az gelişmiş” ya da “gelişmekte olan ülkeler” olarak 
nitelendirilmektedir. Fakat aşağida belirtilen nedenlerden dolayi sadece 
ulusal gelir kiyaslamalariyla, ülkelerin gelişmiş ve az gelişmiş ülke olarak 
tanimlanmasinin yetersiz olacaği ortaya çikmaktadir (İlkin, 1979). Çünkü;

• Ülkeler ulusal gelir hesaplamalarinda farkli yöntemler kullan-
makta ve hesaplarda kullanilan fiyat kavramlarinda bir birliktelik bulun-
mamaktadir.

• Kişi başina ulusal gelir hesaplanirken, ulusal gelir ülke nüfu-
suna bölünmektedir. Eğer ülkede gelir dağilimi eşit değilse bulunan rakam 
ülkenin gerçek görüntüsünü yansitmaktadir.

• Altyapi ve sosyal yatirimlara öncelik taniyan ülkelerde ulusal 
gelir nispi olarak düşük görünmektedir.

• Uluslararasi bir kiyaslama için kişi başina düşen ulusal gelir 
rakamlari ayni para ünitesine yani dolara göre hesap edilmiştir. Ulusal pa-
ralarin dolara göre paritesi değiştirildiğinde kişi başina düşün ulusal gelir 
rakami da değişmektedir.

• Bütün dünya ekonomilerinde üretimin bir kismi pazara çikma-
makta ve sadece üreticinin kendi gereksinimi için kullanilmaktadir. Özel-
likle az gelişmiş ülkelerde tarimsal üretimin büyük bir kismi, köylü nüfu-
sun kendi tüketimini karşilamak amaciyla yapilmakta ve tarimsal üretimin 
büyük bir kismi ulusal gelir hesaplarina dâhil edilmemektedir.

Yukarida yapilan açiklamalar ülkenin gelişmişlik düzeylerinin ortaya 
konmasinda sadece kişi başina düşen ulusal geliri dikkate almasini her za-
man doğru sonuç vermeyeceğini göstermektedir.

(2) Hızlı Nüfus Artışı

AGÜ’lerin nüfus bakimindan en önemli özelliği doğum oranlarinin 
yüksek olmasidir. Gerçi, AGÜ’lerde çocuk ölüm oranlarinin da yüksek ol-
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masina rağmen, bir taraftan doğum oraninin yüksek olmasi, diğer taraftan 
sağlik tedbirlerindeki olumlu gelişmelerin ölüm oranini azaltmasi, AGÜ’ 
lerde nüfus artişinin yine de yüksek olmasi sonucunu getirmektedir. Nüfus 
artişinin hizli olmasi AGÜ’lerde nüfus yapisini etkilemekte ve genç nüfusu 
hâkim hale getirmektedir (İlkin, 1979; Savaş,1979).

AGÜ’lerde meydana gelen hizli nüfus artişi, ülke kalkinmasi açisin-
dan farkli yaklaşimlarla değerlendirilmiştir. Nüfus artiş hizinin kalkinmayi 
engelleyeceğini savunanlar görüşlerini azalan verimler kanununa dayan-
dirmişlar ve hizli nüfus artişinin gelir seviyesi tasarruflar ve yatirimlar yolu 
ile sermaye birikim hizini azaltacağini belirtmişlerdir. Bu düşünceye göre 
az gelişmiş ülkeler için kapital ve toprak kit faktörlerdir. Bu nedenle nüfus 
artişi önceleri üretimi arttirsa dahi sonralari, emek başina düşecek kapital 
ve toprak miktari azalacağindan üretim de düşecektir.

Nüfus artişinin kalkinmayi engellemeyeceğini savunanlar ise sanayi-
leşme ve teknolojik değişmelerin azalan verimler kanunun işlemesini ge-
rektireceğini öne sürmektedirler. Bu görüşe göre emek hem üretim faktör-
lerinden biridir hem de üretimi tüketecek, yani üretilen mal ve hizmetleri 
satin alacak kimselerdir. Dolayisiyla nüfus artişi hem en önemli üretim 
faktörünün artişi hem de büyümesi demektir. Her iki yönüyle nüfus artişi 
kalkinma üzerinde önemli olumlu etkiler yapmaktadir.

Yukarida verilen iki farkli görüşün belirli doğruluk paylari bulunmak-
tadir. Burada üzerinde durulmasi gerekli konu; öne sürülen düşüncelerin 
hangi analiz dönemi çerçevesinde geliştirildiğidir. Konu kisa dönemli bir 
analiz dönemi çerçevesinde ele alindiğinda nüfus artişinin kapital birikim 
hizi düşük ve teknoloji seviyesi geri olan ekonomilerde kalkinmayi zor-
laştirdiği ve geciktirdiği kabul edilmektedir. Birleşmiş milletler uzman-
lari tarafindan yapilan hesaplamalara göre nüfusun %1 artmasi halinde, 
fert başina gelirin ayni seviyede devam ettirebilmek için gerekli kapitalin 
yaratilmasi ulusal gelirin % 2–5 inin tasarrufa ayrilip yatirima dönüştürül-
mesini gerektirmektedir. Bu nedenle nüfusu hizla artan ülkelere göre; daha 
hizli bir kapital birikimine bağli kalacaktir. Örneğin; A ve B gibi iki ülkeyi 
ele alalim. Başlangiç devresinde iki ülkenin de nüfusunu doğal kaynaklari 
teknoloji seviyesi mevcut kapital ve üretim hacmi ayni olsun. Diyelim ki 
A’nin nüfusu yilda %1, B’nin nüfusu ise %3 oraninda artiyor. Eğer her iki 
ülkede marjinal kapital hasila orani  (∆K/∆H) yani üretimi bir ünite arttir-
mak için gerekli kapital miktari 3 ise, A ülkesi mevcut fert başina gelirini 
devem ettirmek için, ulusal gelirinin %3 ‘ünü ayirirken B ülkesi ulusal 
gelirinin %9 unu yatirima ayirmakla ancak başlangiçtaki fert başina gelir 
seviyesini devam ettirebilecektir. Görülüyor ki; B ülkesinin kalkinmasi, 
tasarruf ve dolayisiyla yatirimlar artmiyorsa nüfus artişinin azaltilmasini; 
nüfus artişi azaltilamiyorsa tasarruflarin dolayisiyla yatirimlarin arttirilma-
sini gerektirir (Savaş,1979).
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(3) Tarımsal İşgücünün Fazlalığı

AGÜ’lerde nüfusun büyük bir kismi tarim sektöründe çalişmaktadir. 
Toplam ürün içerisinde tarim sektörünün payi yüksek olduğundan bu ül-
keler genellikle tarimsal ülkeler olarak nitelendirilmektedir (İlkin,1979).

AGÜ’lerde tarim kesiminde nüfus artiş hizinin çok yüksek olmasi ve 
buna karşilik makineleşme yaninda toprağin sinirli olma özelliği “gizli iş-
sizlik” denilen bir işsizlik türünü ortaya çikarmaktadir. Sanayi sektöründe 
tarimdaki fazla işgücünü istihdam edecek ölçekte yatirimlar yapilmadi-
ğindan ve hizmetler sektörü de istihdam açişindan yeterli olmadiğindan, 
tarimdaki fazla işgücü diğer sektörlere kaydirilamamakta, dolayisiyla gizli 
işsizliğe çözüm bulunamamaktadir (Manisali,1982).

1930’lu yillarda Calin Clare adli bir iktisatçi ekonomik kalkinma ile 
işgücünün sektörel dağilimi arasinda siki bir ilişki olduğunu öne sürmüş-
tür. “Üç Sektör teorisi” adi verilen bu teoriye göre, ekonomik kalkinma 
hizlandikça tarim sektöründe çalişan işgücü azalacak, buna karşilik imalat 
ve hizmetler sektöründe çalişan işgücü artacaktir. Yani ekonomik kalkin-
ma hizlandikça işgücünün sektörel dağilimi, tarim sektörünün aleyhine, 
tarim dişi sektörün lehine olacaktir (Savaş,1979).

(4) Tarımsal Verimliliğin Düşüklüğü

AGÜ’lerde tarimsal verimlilik düşük düzeylerdedir. Tarimsal verimli-
liğin düşük olmasinin bazi nedenleri şu şekilde belirtilebilir; 

• AGÜ’lerde tarimsal üretim teknikleri ilkel ve gelenekseldir. 
Tarimsal ilaç, gübre makine ve iyi tohum kullanilmadiğindan verimlilik 
düşük olmaktadir.

• AGÜ’lerde nüfus artişi hizli olduğundan sürekli yani tarim-
sal alana ihtiyaç duyulmakta ve tarima uygun olmayan araziler üzerinde 
(örneğin; orman alanlari) üretim yapilmaya çalişilmaktadir. Bu durumda 
tarimsal verimlilik ortalama olarak düşmektedir.

• AGÜ’lerde tarim genellikle küçük aile işletmeciliği şeklinde 
yapildiğindan, üretimde modern teknolojiye yer verilmemektedir.

• AGÜ’lerde tarim dişi sektörlerde istihdam olanağinin kitliği 
nedeniyle fazla emek kullanilmamakta ve kullanilan her bir fazla emeğin 
verimlilik artişi üzerinde herhangi bir olumlu etkisi bulunmamaktadir (Sa-
vaş,1979).

(5) İkili (Düalist) Yapının Varlığı

AGÜ’ler ikili yapiya sahip ülkelerdir. Yani bu ülkelerde bir taraftan 
gelişmiş ülkelerin piyasa yapisina, ileri teknolojisine, bankacilik düzenine 
ve modern organizasyona rastlanmadiği gibi; diğer taraftan geri kamişliğin 
tipik özellikleri olan aile ekonomisi, geri teknoloji ve geleneksel organi-
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zasyona rastlanmamaktadir. Bu nedenle AGÜ’lerin kirsal bölgelerde köy 
ve kasabalarda yaşayan “geleneksel kesim” ile büyük şehirlerde yaşayan 
“modern kesim” den oluştuğu ifade edilmektedir (Savaş,1979).

Geleneksel kesim; kapali bir ekonomi manzarasi içindedir. Eski yön-
temlere bağli olan bu kesimde sosyal akicilik yoktur. Üretim ve tüketim 
pazarlarini birleştiren bir mübadele mekanizmasi gelişmemiştir. Nüfus ar-
tişi sürekli ve hizlidir. Geleneksel kesim altyapi yatirimlari olarak; yol, 
su, elektrik, okul, hastane vb. gibi temel hizmetlerden yoksundur. Üretim 
büyük ölçüde ailenin kenar tüketimi için yapilmakta olup, pek az ürün pi-
yasaya getirilmektedir. Sermaye birikimin yetersizliği, doğal kaynaklarin 
azliği, artan nüfusun istihdamini engellemekte ve gizli işsiz oranini arttir-
maktadir. Modern kesim ise; üretim ve tüketim pazarlari arasinda gerekli 
mübadele ilişkisini kurmuş ve uluslararasi mübadele mekanizmasi içeri-
sine girmiş durumdadir. Modern kesim kendine gerekli işgücü ve diğer 
üretim faktörlerini geleneksel kesimden sermaye mallarini diş ülkelerde 
temin etmektedir. Yani teknik yöntemlerin kullanildiği bu kesimde, ileri 
üretim organizasyonu şekilleri benimsenmekte ve daha yüksek bir verim 
sağlayacak sermaye mallari kullanilmaktadir (İlkin,1979).

İki farkli kesimin yaşadiği AGÜ’lerde büyük şehirler piyasa ekono-
misini, kirsal bölgeler ise aile ekonomisini yansitmaktadir. AGÜ’lerde iki 
yapi (düalizm) özellikle aşağida belirtilen alanlarda kendini göstermekte-
dir (Savaş,1979).

(a) Tekonolojik Düalizm: Modern üretim teknikleri ile ilkel üretim 
tekniklerinin yan yana bulunmasidir. AGÜ’lerin hemen hepsinde petrol, 
madencilik ve imalat sanayi gibi sektörlerle geniş tarim işletmeleri mo-
dern makine ve teçhizat ile donatilmiş olup en son teknolojiye uygun bir 
tarza üretimde bulunurlar. Öte yandan geleneksel sektörler adini verdiği-
miz sektörlerde ise makine kullanimi yayginlaşmamiş olup, üretim tekniği 
yillar öncesinin geleneklerini yansitmaktadir. Küçük tarim işletmeleri ile 
ayakkabi, kumaş ve yiyecek-giyecek maddesi üreten küçük işletmeler bu 
türün örnekleridir.

(b) Sosyolojik Düalizm: AGÜ’lerde fertler ve topluluklar görgü, dü-
şünce ve davraniş yönünden büyük farkliliklar gösterir. Sosyal yönden 
gelişmiş fertler büyük sektörlerde ve iyi gelir getiren işlerde toplanirken, 
diğerleri kasaba ve köylerde geleneksel yaşantilarini sürdürmeye devam 
ederler. Bu nedenle AGÜ’lerde kirsal bölgeden sanayi merkezlerine “emek 
transferi” sadece emek sahiplerinin yaşadiği yeri değiştirmekten ibaret de-
ğildir. (Savaş,1979). Kirsal bölgelerden büyük kentlere emek aktarmak de-
mek geniş bir kitlenin; dilini, görgüsünü, yaşama şeklini de kente aktarmak 
demektir. Eğer kirsal bölgelerden gelen kişiler değişime uğrayarak kent 
yaşamina uyum sağlarlar ise kent ile bütünleşmiş olurlar. Uyum sağlaya-
mazlar ise büyük kentler için de ikili sosyal yapi oluşur.
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(c) Bölgesel Düalizm: AGÜ’lerde modern kentler ve gelişmiş bölge-
lerle ilkel ve gelişmemiş bölgeler yan yanadir. Bu yüzden AGÜ’lerin bir 
önemli özelliğini de sanayileşme, şehirleşme ve fert başina gelir yönünden 
bölgelerarasi dengesizlik oluşturur. Hemen hemen bütün AGÜ’lerde; hizla 
gelişen bir başkent ve dişa açik orman şehirleri yaninda geçmişin bütün 
özelliklerini aynen koruyan geri kalmiş bölgeler vardir. Ülke kalkinmasi 
açisindan belirtilmesi gereken husus başlangiçta hoş görülen, hatta zorunlu 
sayilan bölgelerarasi dengesizliğin belirli bir zaman süresi içerisinde gide-
rilmesi gerekmektedir (Savaş,1979)

(6) Yetersiz Kapital Birikimi

AGÜ’lerin önemli özelliklerinden biride bu ülkede kapital birikiminin 
çok yetersiz olmasi ve çok yavaş bir hizla artmasidir. AGÜ’lerde kişi ba-
şina ulusal gelir düzeyi ne kadar düşük olursa, bu ölçüde gelirin çok az bir 
kismi tasarrufa ayrilabilmektedir. Kişi başina gelirin düşük olduğu ekono-
milerde tüketim meyli hem ortalama (C/Y) ve hem de marjinal (∆C/∆Y) 
anlamda yüksek olmakta, buna karşilik tasarruf meyli hem ortalama (S/Y) 
ve hem de marjinal (∆S/∆Y) anlamda düşük olmaktadir. Ekonomide “En-
gel Kanunu” adiyla bilinen bir kanun gereğince; gelir seviyesi düştükçe 
gelirin büyük bir kismi zorunlu ihtiyaçlar olarak yiyecek ve içecek mad-
delerine harcanmakta, gelir seviyesi yükseldikçe bu tür zorunlu ihtiyaçlara 
daha az bir gelir kismi ayrilmaktadir. Bu nedenle kişi başina gelir düze-
yinin çok düşük olduğu AGÜ’lerde halk gelirin hemen hemen tamamini 
tüketim harcamalarina ayirmakta ve tasarruf çok düşük düzeylerde kal-
maktadir. AGÜ’lerde kapital birikimini engelleyen faktörlerin başinda kişi 
başina gelir düzeyinin düşük olmasi gelmektedir. Kapital birikimini yeter-
siz ve yavaş olmasi, hem gelir artisinin ve hem de gerçek üretim artişinin 
az olmasina neden olmaktadir (İlkin,1979; Savaş,1979).

(7) Dengesiz Gelir Dağılımı

AGÜ’lerin belirgin özelliklerinden bir diğeri; gelir dağilimini sosyal 
devlet anlayişindan uzak bir yapida olmasidir. Oysa sosyal devlet veya 
refah devlet demek, nüfusun büyük çoğunluğunun ulusal gelirden fayda-
lanmasi ver pay almasi demektir. AGÜ’lerde gerek sanayi sektöründe, ge-
rekse tarim ve hizmet sektöründe ücret seviyeleri gelişmiş ülkelere oranla 
çok düşüktür. Tarim kesimindeki gizli işsizlik yaninda, kamu kesimine dâ-
hil olan hizmet ve sanayi alanlarinda da büyük ölçüde gizli işsizlik vardir. 
Örneğin, kamu hizmet alanlarindaki aşiri istihdam işgücü verimliliği dola-
yisiyla ücret haddinin düşük düzeyde kalmasina yol açmaktadir. Ülkenin 
kalkinma yolunda aldiklari mesafeler ile gelir dağilimi daha adil bir şekle 
dönüşmektedir (İlkin,1979; Savaş,1979).
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(8) Eğitim Düzeyinin Düşüklüğü

AGÜ’lerin nüfuslari içersinde okuma yazma bilmeyen kişilerin sayisi 
yüksek oranlardadir.

(9) Beslenme Sorunu

Dünya nüfusunun büyük bir kismi beslenme yetersizliği içerisinde-
dir. Özellikle az gelişmiş üçüncü dünya ülkelerinde açlik en önemli sorun 
oma özelliğini hala sürdürmektedir. Her az gelişmiş ülkede bir açlik so-
runu yoktur, fakat sağliksiz bir beslenme sorunu vardir. Sağlikli bir bes-
lenmenin özellikle belirli bir proteinle temin edilebileceği düşünülürse az 
gelişmiş ülkelerin (AGÜ’lerin) beslenme düzeyinin ölçülmesinde günlük 
tüketilen hayvansal protein miktari kullanilabilir. Kişi başina ulusal gelir 
arttikça kişi başlina düşen hayvansal protein miktari da artmaktadir (İl-
kin,1979).

(10) Sosyal Yapının Gelişmemiş Olması

Ülke kalkinmasi olayi; sosyoekonomik bir yapi değişimi olarak dü-
şünüldüğünde sosyal olaylarin önemi kendiliğinden ortaya çikmaktadir. 
AGÜ’lerin sosyal yapilarinda görülen bazi olgulari aşağida verilen başlik-
larla belirtmek mümkündür;

Kadının Sosyal Yaşamı: Bugün gelişmiş ülkeler gibi AGÜ’lerin ya-
salari da kadin erkek eşitliğini kabul etmesine rağmen, sosyoekonomik 
koşullar az gelişmiş ülke kadinini geri plana itmektedir. AGÜ’lerde ka-
din, özellikle kirsal yörelerde kentsel çevrede bir meslek dalinda çalişma 
olanaklari son derece azdir. AGÜ’lerde kadin, ev işleri ve çocuklarla ilgi-
lenmesi dişinda sosyal bir görevi ve sorumluluğu yoktur. Böylece, ekono-
mik açidan erkeğe bağimli olan kadin için özgürlük çok sik duyduğu fakat 
anlamini bile pekiyi kavrayamadiği bir sözcüktür.

Çocukların Çalıştırılması: AGÜ’lerde, eğitim çağindaki çocuklarin 
çaliştirilmasi gelir yetersizliğinin bir sonucudur. Çünkü toplumsal kesimde 
çocuk, aile işletmesinde boğaz tokluğunu çalişan bir işgücüdür. Bu neden-
le çocuk okula değil tarlaya yollanmaktadir. Kentlerdeki fakir halk grup-
larinda da çocuk aileye bir gelir kaynağidir. Herhangi bir işte çirak olarak 
çalişan çocuk hiç olmazsa aile bütçesinde kendi yükünü taşimaktadir. İş 
koşullarini düzenleyen yasalarin var olmayişi veya ekonomik koşullarin 
yasalari işlemez duruma getirmesi nedeniyle AGÜ’lerin çocuklari çağdaş 
uygarlik düzeyi ile bağdaşmayan bir sosyal durum içindedir.

3. Az Gelişmiş Ülkeler Kalkınmasının Genel Çerçevesi

3.1. Az Gelişmiş Ülkeler ve Kalkınma Modelleri

AGÜ’lerin kalkinmalarinin sağlanmasi için geliştirilen modellerden 
örnekler aşağida verilmiştir.
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(1) Tarihsel Yaklaşım (W.W. Rostow’un Kalkınma Teorisi)

Rostow ‘un kalkinma teorisi, ülkelerin kalkinmasinda beş aşamanin 
var olduğunu belirtilmekte ve bu tarihsel sira içinde ülkelerin kalkinacaği 
açiklanmaktadir. Bu teoriye göre her toplum ekonomik bakimdan; (1) Ge-
leneksel toplum, (2) Kalkişa geçiş aşamasi, (3) Kalkiş aşamasi, (4) Olgun-
luk aşamasi, (5) Kütle tüketim çaği aşamalari sirasiyla geçirecektir (İlkin, 
1979; Manisali, 1982).

W.W. Rostow’un kalkinma teorisi, esas olarak piyasa ekonomisine 
dayandirilmiştir. Devletin ekonomik hayatta etkisi, özellikle atilim dö-
nemi için önem taşimaktadir. Teorinin temelini, bu günkü gelişmiş Bati 
ekonomilerinin geçirdikleri dönemler meydana getirmektedir. Rostow’un 
teorisi, belli bir aşamanin diğerlerinde bulunan ve ölçülebilir bazi ortak de-
ğerlere sahip olmasindan, bir aşamanin ondan önceki ve sonraki aşamalar-
la analitik ilişkisinin bulunmamasindan dolayi, tutarli bulunmamaktadir. 
Fakat kalkinma konusunda birçok noktayi açikliğa kavuşturmasi açisindan 
anlamli bir değer taşimaktadir (Manisali, 1982).

(2) Yatırım Politikaları Yaklaşımı

Kalkinma politikasinin temelini yatirimlar meydana getirmektedir. 
AGÜ’lerde kapital birikiminin az olduğu bir gerçektir. Yetersiz kapital, 
üretimde verimliliğin düşük kalkinmasina neden olmaktadir. Düşük ve-
rimliliğin sonunda gelirin az olmasi, gelirin ancak tüketim harcamalarina 
kaymasina ve bu nedenle de tasarruflarin düşük düzeylerde olmasina yol 
açmaktadir. Tasarruflarin yetersiz olmasi, yatirim olanaklarina kisitlamak-
ta ve böylece fakirlik kisir döngüsü AGÜ’lerin kaderi haline gelmektedir 
(Savaş, 1978; İlkin, 1979). Bu nedenle gelir-tasarruf döngüsünün bir ye-
rinden kirilmasi kalkinma politikalarinin temel amaci olacaktir. Bu kisir 
döngünün kirilmasi, kapital birikimine dayandiği için, kapital birikimi kal-
kinmanin can damari olarak düşünülmektedir (Savaş, 1979).

Yatirim politikalari yaklaşimi ile çeşitli kalkinma modelleri gelişti-
rilmiştir. Bu modeller kalkinma niteliği açisindan iki ana başlik altinda 
toplanmaktadir.

(1) Dengeli Kalkinma: Dengeli kalkinma, Friedrich List tarafindan 
açikliğa kavuşturulmuştur. F. List; tarim, imalat ve ticaret sektörleri için-
de dengeli bir gelişmenin önemini belirtmiş, tüketim ile üretim arasindaki 
ilişkileri göstermiştir. Daha sonra 1928 ‘de Allen Young bu konu üzerinde 
durmuştur. Konunun, daha genişliğine ele alinarak incelenmesi Rosente-
in-Rodan, Nurkse, T. Scitovsky, A. Lewis gibi yazarlar tarafindan yapil-
miştir (İlkin, 1979). 

Dengeli kalkinma modelinin temelinde, AGÜ’lerde piyasa mekaniz-
masinin kaynaklarin dağilimini yeterince sağlayamadiği düşüncesi vardir 
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(İlkin, 1979). Dengeli kalkinma modelleri az gelişmiş ülke ekonomilerin-
de piyasanin tek başina kalkinmayi sağlayabileceğini kabul etmemektedir. 
AGÜ’lerin ekonomilerinde kit kaynaklari kullanirken ve bunlarin ekono-
mi içinde dağilimini gerçekleştirirken sektörler arasinda bir uygunluk bir 
tamamlaşma söz konusu olmalidir (Manisali, 1982). Dengeli kalkinmayi 
benimseyen iktisatçilar ekonomi içerisinde kaynaklarin dağilimi sorununu 
birinci derecede önemli sorun olarak ele almişlardir. Kaynaklarin dağilimi 
söz konusu olduğunda yatirim kriterleri, piyasa mekanizmasinin kaynak 
dağilimindaki etkinliği gibi konular ön plana çikmaktadir (Manisali, 1982).

Dengeli kalkinma ekonomide mevcut bütün sektörlerin ayni anda ve 
birlikte geliştirilmeleri anlamina gelir. AGÜ’lerin özellikleri sektörlerin 
hepsinde yatirim yapmak suretiyle ekonomik kalkinmayi gerekli kilar. 
Dengeli kalkinma kriteri çerçevesinde geliştirilmiş olan bazi modeller; 
Rosenstein-Rodan Modeli, Nurske Modeli, A. Lewis Sinirsiz Emek Arzi 
ile Kalkinma Modeli olmaktadir (Savaş, 1979).

(2) Dengesiz Kalkinma

Dengesiz kalkinma çeşitli kriterlere göre seçilebilecek olan bazi 
sektörlere öncelik verilmesi ve kalkinmanin bu sektörlerden başlatilma-
si demektir (Savaş, 1979). Dengesiz kalkinmaya yönelik teoriler dengeli 
gelişme teorilerinin alternatifi niteliğindedir. Dengesiz kalkinma teorileri-
nin dayandiği ana ilke şöyle açiklanabilir: AGÜ’lerin kalkinmasi, durgun 
yumuşak bir biçimde gerçekleşemez. Kalkinma siçramalar, dalgalanmalar 
şeklinde ortaya çikar. Bu sirçalar ve dalgalanmalar dinamik bir kalkinma 
ortami yaratir. Oysa dengeli kalkinma tamamlaşmadir ve tam bir uyum 
içinde statik bir durum yaratir ve AGÜ’lerin ekonomilerinin kalkinma hi-
zinin düşmesine yol açar (Manisali, 1982).

Dengesiz kalkinma görüşü AGÜ’lerde piyasanin önderliğini ve et-
kinliğini kabul etmektedir. Dengeli kalkinma teorisindeki planli kalkinma 
stratejisine karşilik, dengesiz kalkinma planli kalkinma ve kamu etkilerini 
asgariye indirmektedir. Teoriye göre planlama ve kamu kesininin ağirliği, 
piyasa ekonomisinin dinamik araçlarindan yararlanma olanaklarini azaltir 
ve ekonomiyi durgunluğa iter. Oysa ekonomik kalkinma siçramalar ve pat-
lamalar süreci sonunda oluşmaktadir (Manisali, 1982). Dengesiz kalkinma 
modeline ilişkin bazi örnekler; A.O. Hirscman Modeli, Kalkinma Kutuplar 
Modeli şeklindedir (İlkin, 1979; Manisali, 1982).

(3) Yapisal- Kantitatif Yaklaşimlar

Gelişmiş ülkelerin, sanayileşmelerine ait verileri inceleyen iktisat-
çilar, bazi ortak yapi değişmelerinin varliğini ortaya koymuşlardir. Eko-
nominin geçirdiği bu yapi değişikliklerini dikkate alarak kurulan modele 
“üç sektör kavrami” denilmektedir. Bir ekonomik yapi ana sektörler ve alt 
sektörler; (1) Tarim Sektörü; Çiftçilik, hayvancilik, ormancilik, balikçilik 
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gibi, (2) Sanayi Sektörü: Madencilik, imalat sanayi, elektrik, gaz, gibi, (3) 
Hizmetler Sektörü: İnşaat, ticaret, ulaştirma, mali kuruluşlar ve diğerleri 
olarak ayrilmaktadir.

Kalkinma süreci içerisinde meydana gelen yapisal gelişimi; (1) Ulu-
sal gelir içinde, tarimsal kesimin payinin azalmasi, buna karşilik sanayi 
sektörünün payinin yükselmesi ve sanayileşmenin ileri aşamalarinda ise 
hizmetler sektörünün payinin artmasi, (2) Aktif nüfusun sektörler içinde-
ki paylarinin tarim sektöründe azalmasi, buna karşilik sanayi ve giderek 
hizmetler kesiminde gittikçe artmasi, (3) İmalat sektöründe, tüketim mali 
üreten alt sektörlerin gittikçe azalmasi, yatirim mali üreten alt sektörlerin 
payinin gittikçe artmasi şeklinde özetlemek mümkündür.

Üç sektör modeline göre bu yapisal değişme, her ekonomide ayni 
biçimde kendini göstermektedir. Ülkemizdeki üretim faktörlerinin nis-
bi oranlari, doğal koşullar, teknolojik düzey ve diğer unsurlar bu sürecin 
genel yapisini etkilemektedir. Bu modele göre kalkinma ile toplam ürün 
içindeki sektör paylarinin, işgücünün sektörler arasinda dağiliminin deği-
şeceğini ve sanayi içerisinde de yapisal değişimin alacaği belirtilmektedir 
(İlkin, 1979).

Yapisal-kantitatif yaklaşimlar sektör kavramlarinin belirli çizgilerle 
ayirt edilemediği, hizmetler sektörü için belirtilen özellikler AGÜ’ler aç-
sindan her zaman geçerli olmadiği,  üç sektör analizinin dayandiği ista-
tistiki veriler yetersizliği yönleri ile eleştirilmektedir. Azgelişmiş olgusu 
incelenirken değinildiği gibi, AGÜ’lerin sorunlari birbirinden farklidir. Bu 
nedenle AGÜ’ler için geçerli sayilabilecek tek tip belirli bir kalkinma mo-
delinin kullanilmasi olanak dişidir (İlkin, 1979).

3.2. Az Gelişmiş Ülkeler ve Kaynakların Dağılımı

Kalkinma teorisinin iki temel sorunu bulunmaktadir. Birincisi, kal-
kinmayi belirleyen faktörlerin neler olduğunu tespit etmek, ikincisi üretim 
faktörlerinin en yüksek kalkinma hizina ulaşmasi için nasil kullanilacağini 
ortaya koymaktir. Yüksek kalkinma hizina ulaşmak için, üretim faktörleri-
nin alternatif kullanim alanlarindan en yüksek verimi sağlayacak bir sistem 
içerisinde olmasi gerekmektedir. Üretim faktörlerinin alternatif kullanim 
alanlari içerisinde üç türlü seçim yapilabilir. Birinci seçim, üretim faktör-
lerinin sektörler arasinda nasil dağitilacaği ile ilgilidir.  AGÜ’lerde kay-
naklar kit buna karşilik bütün üretim dallari, teknik deyimle sektörleri ge-
liştirilmeye muhtaç durumdadir. Bu koşullar altinda mevcut kaynaklarin, 
sektörler arasinda nasil dağitilacaği, sektörlere öncelik tanimanin mümkün 
olup olmadiği araştirilmaya değer bir konudur. İkinci seçim, ayni sektörde 
uygulanmasi olanakli projeler arasindadir. Belli mal ve hizmet üretmek 
için çeşitli alternatifler vardir. Yapi olarak yatirimlar; kuruluş yeri, kapa-
site, kalite, gereksinim duyulan finansman ve olgunlaşma süresi gibi yön-
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lerden birbirinden farkli olabilir. Bunun için kaynaklarin (yatirimlarin) yö-
nelteceği sektör veya sektörler belli olduktan sonra, yatirim projeleri ara-
sinda da bir tercih yapmak gerekmektedir. Üçüncü seçim, teknoloji seçimi 
ile ilgilidir. Zira her yatirim projesi, üretim faktörlerini kullanma oranina 
göre, kapital-yoğun ya da emek-yoğun teknolojileri içerir. Tercih yapma 
yetkisine sahip otorite (girişimci, planlama teşkilati ve siyasi iktidar) daha 
önceden tespit edilen hedeflere uygun şekilde, mevcut projeler arasindan 
kapital yoğun ya da emek yoğun teknolojileri seçer (Savaş, 1979).

Görüldüğü üzere kaynaklarin alternatif kullanim olanaklari arasin-
da dağitimi birbiri ile yakindan ilgili üç ayri seçimi gerektirmektedir. 
AGÜ’lerin özellikleri arasinda; ekonomik düşünce ve davranişlarin yeteri 
kadar akilci kurallara bağlanamadiği, gerekli ekonomik organizasyon ve 
yönetimin gerçekleştirilemediği hatirlanirsa, kaynak dağitiminin kaynak-
larinin miktarini artirmaktan çok daha önemli olacaği görülecektir. Başka 
bir deyişle AGÜ’lerde yok olan veya yetersiz olanlar kaynaklar değil, bu 
kaynaklarin verimli bir şekilde kullanilmasini gerçekleştirecek düşünce ve 
organizasyondur. Kaynaklarin en yüksek verimi sağlayacak şekilde dağili-
mi veya optimal dağilimi ekonominin amaçlarina bağlidir. Bir ekonomide 
ulaşilmak istenen amaçlar ekonomiden ekonomiye değişebileceği gibi bir 
ekonominin değişik dönemlerinde de farkliliklar gösterir. Örneğin, reel 
ulusal gelirin maksimizasyonu, kişi başina ulusal gelirin maksimizasyonu 
veya istihdam düzeyinin maksimizasyonu bir amaç olarak seçilmiş olabi-
lir. Üretim faktörlerinin sektörler arasi, projeler arasi ve teknolojiler arasi 
dağilimi bu amaçlardan hangisinin veya hangilerinin seçileceğine bağlidir 
(Savaş, 1979).

Bir ekonomide üretimin maksimize edilebilmesi için, her üretim fak-
törünün marjinal prodüktivitesinin birbirine eşit olmasi gerekmektedir. 
Başka bir deyişle, ekonomide üretim faktörleri çeşitli kullanim olanakla-
ri arasinda o şekilde dağitilmalidir ki; her faktörün çeşitli kullaniş yerle-
rinde sağladiği marjinal prodüktiviteler birbirine eşit olsun. Eğer bir ülke 
ekonomisinde böyle bir kaynak dağilimi oluşmuşsa, üretim faktörlerinin 
dağitimini değiştirmekle, üretimi artirmak doğru olmayacaktir. Kaynak-
larin optimal dağilimini sağlayan bu kriter marjinal prodüktivite eşitliği 
kriteri olup, bunun gerçekleşmesi için üretim faktörlerinin mobilitesinin 
tam olmasi ve tam rekabet koşullarinin var olmasi gerekmektedir. Halbuki, 
AGÜ’lerin ekonomilerinde hem faktör mobilitesi sinirlidir, hem de mono-
pol eğilimleri yüksektir. Bu sebeple marjinal prodüktivite eşitliği kriteri ile 
AGÜ’lerin kalkinma sorununa çözüm üretmek çok zordur (Savaş,1979).  
Buna rağmen kalkinma teorisinde marjinal prodüktivite eşitliği kriteri, çe-
şitli yönlerden geliştirilerek yatirim kararlarina yol gösterecek bir kriter 
haline dönüştürülmüştür. Sosyal marjinal prodüktivite kriteri bunlardan 
birisi olmaktadir. Bu kriterin hesaplanmasinda yatirimlardan elde edilen 
hasilanin toplum yönünden değerlendirilmesi esas alinmaktadir. Örneğin, 
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çevre kirlenmesine yol açan bir yatirimin girişimciye sağladiği hâsila daha 
fazla, topluma sağladiği hâsila ise daha azdir. Öte yandan çevre kirlenmesi 
nedeniyle toplumun katlanmasi gereken bir fedakârlik bulunmaktadir. Ya-
ratilan hasilanin çevre kirlenmesi nedeniyle toplumun katlandiği fedakârlik 
çikarildiğinda yatirimin topluma sağladiği gerçek hâsila bulunacaktir. Bu 
yüzden kaynaklarin optimal dağilimini sağlayacak şart, bütün faktörlerin 
sosyal marjinal prodüktivitelerinin maksimizasyonu olacaktir. Kalkinma 
teorisinde üzerinde durulmasi gerekli diğer bir konuda; böyle bir sonuca, 
yani üretim faktörlerinin sosyal marjinal prodüktivitelerinin maksimizas-
yonuna hangi mekanizma ile ulaşilacağidir (Savaş, 1979).

Bir kisim iktisatçilar, piyasa mekanizmasinin kaynaklarin optimal da-
ğilimini sağlayacak güçte olduğuna inanirlar. Bu düşünceyi savunan ikti-
satçilara göre, çok sayida karar ünitesinin (girişimciler ve tüketiciler) bir 
merkeze bağli olmadan ve birbirinden ayri olarak karar almasi, optimal 
kaynak dağilimini kendiliğinden sağlar. Diğer taraftan, AGÜ’lerin bazi 
özellikleri nedeniyle kaynaklarin optimal dağiliminda, piyasa mekaniz-
masinin başarili olamayacağini belirten iktisatçilar da bulunmaktadir. Bu 
düşünceye göre; az gelişmiş ekonomiler için önemli olan yapisal değişme-
lerdir denmektedir. Piyasa mekanizmasi ise mevcut yapi içinde küçük de-
ğişmelerle ilgilidir. Ayrica, AGÜ’lerde piyasalar çok küçüktür. Bu nedenle 
kandillerinden beklenen görevi yapamazlar. Son olarak, az gelişmiş eko-
nomilerde alt yapi yatirimlari yetersiz olduğu gibi birbirine hammadde ve 
yari mamul madde veren sektörler de gerektiği gibi gelişmemiştir.  Bütün 
bu nendeler dolayi aslinda çok güçlü bir mekanizma olan piyasa mekaniz-
masi az gelişmiş ekonomilerde gereği gibi işlemez (Savaş, 1979).

Kaynaklarin optimal dağilimi yönünden ele alindiğinda piyasa meka-
nizmasinin alternatifi planlama olmaktadir. Planlamayi piyasa mekaniz-
masinin alternatifi olarak gören teorik gerekçe, doğrudan doğruya piya-
sa mekanizmasinin temelini teşkil eden marjinal analizin yetersizliğidir. 
Bilindiği gibi, marjinal prodüktiveden bahsedildiğinde, ekonominin ya-
pisinda herhangi bir değişiklik olmadiği, üretim faktörlerinin bir faktör-
den diğerine küçük ayrilmalar şeklinde kaydiği varsayilmaktadir. Oysa, 
AGÜ’ler için asil olan yapisal değişmelerdir. Öte yandan marjinal pro-
düktivite, kismi analize ait bir kavramdir. Hâlbuki kuruluş halindeki bir 
azgelişmiş ekonomide, bir üretim faktörünün kullaniş yerinden diğerine 
kaymasi, ekonominin bütün kaynak dağilimini etkiler. Bu durumda mar-
jinal prodüktivite analizi yeterli ve güvenilir sonuçlar veremez. Marjinal 
prodüktivite analizini yetersiz kilan bir başka neden, üretim faktörlerinin 
her zaman birbirinin ikamesi olamayacaği, bazen tamamlayicisi olacaği-
dir.  Üretim faktörlerinin ve üretim mallarinin birbirinin tamamlayicisi 
olmasi halinde, marjinal analiz yine yeterli bir analiz aleti olmaktan çi-
kar. Marjinal prodüktivite analizinin bir başka yetersizliği diğer alternatif 
teknikler söz konusu olduğunda ortaya çikar. Zira, marjinal prodüktivite 
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teorisi üretim faktörleri arasinda ikame olanaklarinin sonsuz olacağini var-
sayar. Oysa, gerçek dünyada üretim faktörleri arasinda ikame olanaklari 
sinirlidir. İşte bütün bu nedenler ve yetersizlikler hem marjinal analize ve 
hem de marjinal analize dayanan piyasa mekanizmasina olan güveni sars-
miş ve planlama tekniklerinin faktör dağilimina daha etkin bir mekanizma 
olmasi sonucunu doğurmuştur. Bugün, sahip olduklari ekonomik düzen ne 
olursa olsun dünyanin bütün ülke ekonomileri planli ekonomi halindedir 
(Savaş, 1979).

3.3. AGÜ’ler ve Ekonomiye Müdahale Gereği

Klasik liberal ekonomi yaklaşimi piyasa şekli olarak tam rekabet ko-
şullarini gerektirir. Ekonomik sistemin dişardan herhangi bir müdahale 
olmaksizin işleyeceğini, üretim, teknoloji seçimi, yatirim, mübadele gibi 
konularda piyasanin rehberlik edeceğini kabul eder. Bu yolla en yüksek 
refah düzeyine ulaşilacaği birçok iktisatçi tarafindan savunulmuştur. Bun-
lara göre, sistemin serbest çalişmasini engelleyen ve rekabete mani olan 
etmenleri kaldirmak yeterlidir. Kendi kendine işleyen piyasa mekanizma-
sina sahip ülke ekonomilerinde; (a) kaynaklar en etkin biçimde dağilima 
sahiptir (b) fiyatlar ortalama maliyetlerin en düşük olduğu noktada den-
gelidir (c) tam istihdama ulaşilir, denilirse de piyasa mekanizmasinin iyi 
çalişmasi için gerekli koşullar AGÜ’lerde gerçekleşmediğinden, sayilan 
olumlu sonuçlara ulaşma yolunda devamli olarak engellerle karşilaşilmak-
tadir. AGÜ’lerle ilgilenen iktisatçilar ve Birleşmiş Milletler uzmanlari kal-
kinma sorunun çözümü için "ekonomiye müdahale edilmesi” nin gereklili-
ği üzerinde durmuşlardir (Geray, 1986).

AGÜ’lerde üretken kaynaklarin optimal dağilim açisindan piyasa me-
kanizmasinin yetersiz oluşu, kalkinma açisindan gerekli olan yatirim mik-
tarinin karşilanmamasi, diş ekonomik ilişkiler sirasinda olumsuz etkilerin 
ortaya çikmasi, vb. gibi pek çok olgu, ekonomiye müdahale edilmesinin 
gerekliliğini ortaya koymaktadir. AGÜ’lerde piyasa mekanizmasinin iş-
leyememesinin bazi nedenlerini aşağida verilmiştir. (Savaş, 1979; İlkin 
1979).

• Azgelişmiş ekonomilerde piyasada oluşan mal ve faktör fiyat-
lari, ekonomideki nispi yokluklari ve sosyal maliyetleri yansitmamaktadir. 
Piyasada kar maksimizasyonu için girişimcinin önündeki göstergeler fi-
yatlardir.  Girişimci piyasada oluşan fiyatlara göre üretim faaliyetini ger-
çekleştirmekte ve ekonomide hangi sektörlere ve hangi dönemler için ne 
şekilde yatirim yapilacağini piyasa fiyatlari tayin etmektedir. Eğer piyasa 
fiyatlari, piyasa fiyatlari sosyal maliyetleri yansitamiyorsa, girişimcinin 
nakdi kari ile sosyal kar arasindaki fark artmaktadir.  Oysa gelişmiş piyasa 
ekonomilerinde, piyasa fiyatlari ile sosyal maliyetler arasinda büyük fark-
lar yoktur. Dolayisiyla kaynak dağiliminda optimallikten uzaklaşma söz 
konusu olamamaktadir.
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• Azgelişmiş ekonomilerde, finansman yetersizliği, iç piyasanin 
sinirliliği, teknolojik gerilik, ekonomik ve politik istikrarsizliğin bulunu-
şu, alternatif spekülatif yatirim alanlarinin var oluşu gibi temel nedenlere 
bağli olarak kar maksimizasyonu dönemleri çok kisadir. Bu etkenler, kisa 
vadede kar sağlayacak yatirim alanlarinin tercih edilmesine yol açar. Söz 
konusu etkenler piyasanin yeteri kadar gelişememesi sonucunu ortaya çi-
karmişlardir.

• Azgelişmiş ekonomilerde üretim faktörlerinin miktar ve mali-
yetleri zaman içerisinde değişebilmekte ve bu değişim piyasa mekanizma-
sinin klasik anlamdaki işleyişini olumsuz yönde etkilemekte ve istikrarsiz-
lik oluşturmaktadir.

• Kaynaklarin etkin ve verimli dağilmamasi tam istihdam olayi-
ni etkilemekte, yapisal sorunlar ve gizli işsizlik nedeniyle noksan istihdam 
her zaman söz konusu olmaktadir.

3.4. Az Gelişmiş Ülkeler Kalkınması, Planlama ve Planlı Kalkın-
ma

Kalkinmanin yapisal bir değişim olduğu ve piyasa mekanizmasinin 
bunu gerçekleştirme olanağinin bulunmamasi, AGÜ’lerin ekonomilerinde 
kalkinma planlarinin uygulanmasini zorunlu hale gelmektedir.  Öte yan-
dan bugün AGÜ’ler kadar gelişmiş ülke ekonomileri de planli haldedir ve 
sağlikli şekilde hazirlanmiş kalkinma planlari, gelişen bir ülkede serbest 
piyasa modelinin oturmasina da destek ve kuvvet vermektedir (İlkin, 1979; 
Kiliçbay, 1988).

Planlama, kaynaklari en etkin biçimde kullanarak, belli hedeflere ulaş-
mak üzere önceden belirlenmiş eylem akişini ortaya koyma sürecidir (Geray, 
1986). Planlama açisindan ekonomiler piyasa ekonomileri ve emredici plan 
uygulayan ekonomiler olarak siniflandirilabilir. Kabul edilen iktisadi sistem-
lerin bir sonucu olarak, plan çeşitleri emredici planlar ve yol gösterici planlar 
olarak ayrilabilir. Sosyalist ülkelerde emredici planlar, piyasa ekonomisini 
kabul etmiş ülkelerde is yol gösterici planlar bulunmaktadir (İlkin, 1979).

Planlamada çok çeşitli amaçlar ele alinabilir ve hazirlana planlar uy-
gulama alani ve konuma göre çeşitli amaçlara yer verebilir. Kalkinma 
planlari genellikle; (1) Kaynaklarin optimal dağiliminin sağlanmasi, (2) 
Üretim kapasitesinin tam kullanimi, (3) Ekonomik büyümenin en büyük 
kilinmasi, (4) İstihdam sorunun çözülmesi, (5) Adil bir gelir dağiliminin 
sağlanmasi, (6) Ödemeler dengesinde dengenin kurulmasi, (7) Yapisal so-
runlarin çözülmesi, (8) Bölgeler arasi sosyoekonomik farkliliklarin azaltil-
masi, şeklindeki amaçlari öngörmektedir (İlkin, 1979; Geray, 1986).

İktisadi planlar belirli süre ile sinirlandirilmiştir. Süreler bakimindan 
planlari uzun dönemli, orta dönemli ve kisa dönemli planlar olarak sinif-
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landirmak mümkündür. Uzun dönemli planlar; genellikle 15 veya 20 yillik 
bir dönemi kapsar. Daha uzun dönemleri dikkate alan planlarda olabilir. Bu 
planlari ülkenin iktisadi ve toplumsal yapi değişimi üzerinde durur. Uzun 
dönemli planlar kalkinmakta olan ülkelerde kalkinma stratejisini saptar. 
Orta dönemli planlar; 4-7 yillik bir süreyi kapsayan planlardir. Genellikle 
beş yillik planlarda denilmektedir. Orta dönemli planlarda saptanan stra-
tejilerin değişen koşullara göre uygulanmasi gerçekleştirilir. Kisa dönemli 
planlar; genellikle bir yillik süreleri içerirler. Uzun ve orta dönemli plan 
amaçlarini gerçekleştirmek ve bütçeye yardimci olmak üzere hazirlanirlar. 
(İlkin, 1979, Geray, 1986).

Yapilan bu açiklamalardan sonra plan, proje ve program kavramlari 
arasindaki ilişkiyi kisaca vermek yararli olacaktir. Proje; belli bir zaman 
süreci içerisinde mal ve hizmetlerin üretimini artirmak için bazi olanaklar 
oluşturma, genişletme ve geliştirmeye ilişkin öneridir (Geray, 1986).

Proje yatirim faaliyetlerinin en küçük birimidir. Program ise birbirleri 
ile ilgili projeler topluluğudur. Okul yapim programlari buna örnek olarak 
gösterilebilir.  Programlar ülke, bölge veya küçük bir yöre için hazirlana-
bilirler. Plan kavrami ise, toplumun belirli bir sürede ulaşmasi istenen eko-
nomik ve toplumsal amaçlari, bunlari gerçekleştirmek için başvurulabile-
cek araçlari ve bu araçlarin kullanilmasinda uyulacak temel ilkeleri içerir. 
Herhangi bir ekonomide uygulanan bir kalkinma plani dört aşamadan geç-
mektedir. Bunlar; (1) Hazirlama, (2) Planlama, (3) Uygulama, (4) İzleme 
ve Değerlendirme, aşamalari olmaktadir. Ülke kalkinmasina yönelik ola-
rak hazirlanmiş bir planini gerçekleşme koşulu, uygulama aşamasindaki 
faaliyetlere bağlidir. Bu bakimdan planin uygulanabilme olanaği mevcut 
idari organizasyonun yapisina bağli olmaktadir (İlkin, 1979).

Bir kalkinma planinin başari ile uygulanabilmesi için gerekli koşullar 
şu şekildedir;

(1) Plan amaçlari gerçekçi olmalidir. Gerçekçi olmayan bir plandan 
sonuç beklemek mümkün değildir. 

(2) Ülkede iyi bir hükümet yönetimi olmalidir. İyi bir hükümetten 
amaç politik bakimdan sağlam bir hükümetin bütün özellikleri yaninda, 
planli kalkinmayi prensip olarak benimsemiş olmasidir.

(3) Kalkinmayi yönetin iyi önderliğin olmasi gereklidir. Kalkinmakta 
olan ülkelerde bugün liderlerden beklenen özellikler geçmişten çok fark-
lidir. AGÜ’lerde liderler uzman ve yetkili kişilerle birlikte çalişmalidir.

(4) Yapici öneriler getiren iyi bir muhalefetin varliği önemlidir. Ge-
nellikle kalkinmakta olan ülkeler tek parti veya diktatörlükle idare edildik-
lerinden iyi bir hükümet ve bunu kontrol edebilecek yapici bir muhalefet-
ten yosundur.
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(5) Etkin bir kamu hizmeti gerçekleştirilmelidir. Planin uygulamasin-
da devlet hizmetinde çalişan elemanlarin nitelik ve nicelik bakimindan ye-
terli olmasi çok önemlidir. Bunun gerçekleştirilmesi için kamu kesiminde 
ücretlerin yeterli düzeyde olmasina dikkat edilmelidir.

(6) Örnek ve öncü kamu işletmeleri bulunmalidir. Kamu işletmeleri-
nin gerek ürün ve gerekse fiyat bakimindan örnek olacak nitelikte bulun-
masi gerekir.

(7) Özel sektörün dinamik katkisi olmalidir. Özel sektörün mümkün 
olan her alanda ve bütün gücü ile kalkinma hamlesine katkida bulunmasi 
gerekir (İlkin, 1979).

4. Sonuç

AGÜ’lerin kalkinmasini tarimsal ağirlikli bir yapidan, sanayi sektö-
rünün ağirlik kazandiği bir yapiya dönüştürülmesi ve yapisal sorunlarin 
(eğitim, beslenme, sağlik, vb gibi) çözümlenmesi olarak düşünüldüğünde 
piyasa mekanizmasinin yeterli olamayacaği ortaya çikmaktadir. AGÜ’ler 
genellikle yatirmalara yeni başlamiş veya büyük ölçekli yatirimlara ge-
reksinimi olan ülkelerdir. AGÜ’ler ekonomik yapida üretimi artirici ve 
geliştirici yatirimlar kadar, yapisal sorunlarini çözümleyici temel altya-
pi yatirimlarini da (karayolu, demiryolu, barajlar, okul, hastane, vb gibi) 
yapmak zorundadir. AGÜ’lerde piyasa mekanizmasi ile ekonomik yapi 
dişinda yapisal değişikleri yapmak ve temel alt yapi yatirimlarini gerçek-
leştirmek zordur. Çünkü piyasa mekanizmasi içinde bu tür yatirimlara gi-
rişimciler ilgi göstermemekte ve sadece üretim hayati ile ilgili yatirimlarla 
ilgilenmektedir. Bu nedenlerden dolayi, AGÜ’lerin kalkinmasi ekonomiye 
müdahale anlamina gelen planli ekonomi veya planli kalkinma ile gerçek-
leştirilebilir (Savaş, 1979; İlkin 1979; Manisali, 1982).
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GİRİŞ
Ailelerle çalişmak her zaman sosyal hizmetin bir parçasi olmuştur. 

Aile refahinin teşvik edilmesine dönük uygulamalar, sağlikli toplumun 
inşasina katki sunmaktadir. Aile sistem olarak bireylerin ilk sosyalleşme 
deneyimlerini yaşadiklari, kişilik gelişiminin desteklendiği, bireylerin 
biopsikososyal gereksinimlerinin karşilandiği en önemli kurumdur. Aile 
sisteminin kendi içinde ve çevre ile etkileşimi nedeniyle oluşan çeşitli 
sorunlar, kriz durumlari ise söz konusu gereksinimlerin karşilanmasinda 
çeşitli engellere yol açabilmekte, sistem içerisindeki bireylerde psikososyal 
sorunlarin ortaya çikmasina neden olabilmektedir. Aile sisteminin söz 
konusu sorunlar ve krizlere karşi dayanikliliğinin ve baş etme kapasitesinin 
arttirilmasi için çeşitli terapi modelleri ve yaklaşimlar oluşturulmuştur ve 
aile sisteminde ortaya çikan sorunlarin ortadan kaldirilmasina yönelik 
sosyal hizmet uygulamalarinda çeşitli yaklaşimlardan yararlanilmaktadir. 
Söz konusu yaklaşimlardan bazilari psikanalitik, yapisal, yaşantisal aile 
yaklaşimidir. Psikanalitik aile yaklaşimi; aile içindeki bireylerin arasinda 
olumlu iletişimi engelleyen temel istek ve korkularin ortaya çikarilmasini 
içeren (Nichols, 2013, s.269), bireylerin içsel ve üyeler arasinda yaşadiklari 
içsel çatişmalara ve dinamik içsel süreçlere vurgu yapilmaktadir (Lebow, 
2019, s.102) ve aileyi bütün olarak ele alan bir yaklaşimdir (Duyan, 2014, 
s.285). Yapisal aile yaklaşiminda ise; ailenin ve üyelerinin yaşantilarini 
anlayabilmekte aile yapisinin önemi vurgulanmaktadir ve yaklaşim 
doğrultusundaki uygulamalarin temel amaci aile işlevselliğini arttirabilmek 
için aileyi yeniden yapilandirmaktir (Lebow, 2019, s.89). Yaşantisal aile 
yaklaşiminda duygusal deneyime odaklanilmakta “şimdi ve burada” 
vurgulanmakta olup yaklaşimin temel önermesi ailelerin yaşadiklari 
sorunlarin kökeninde duygusal bastirma bulunmaktadir (Nichols, 2013, 
s.241).

Bu çalişmada pozitif psikoloji, pozitif aile yaklaşiminin sosyal hizmet 
uygulamalarindaki yeri ve aile sisteminin güçlendirilmesine sağlayacaği 
katkiya değinilmesi amaçlanmaktadir. Birey odakli pozitif psikoloji 
bireylerin geçmişine şimdiye ve geleceğe odaklanmaktadir. Geçmiş 
iyi oluş, memnuniyet ve tatmin ile şimdi mutluluk, gelecek ise umut ve 
iyimserlik ile ilgilidir. Bireylerin kişilik özellikleri ile mutluluk iyimserlik, 
tatmin ve memnuniyet arasinda yakindan ilişki bulunmaktadir. Seligman 
(1990); iyimserliğin öğrenilebildiğini, öğrenilmiş iyimserliğin dayanikli 
olan bireylerde bulunan önemli bir özellik olduğunu belirtmektedir. 
Öğrenilmiş iyimserlik bireyler sorunlarin üstesinden gelebilmek için 
gösterdikleri çabalarinin başari getirebileceğine inanmaya başladiklarinda 
ortaya çikabilmektedir (Walsh, 2006, s.11). Pozitif yaklaşim bireylerin 
sevgi kapasitesi, cesareti, kişiler arasi iletişim becerisi, sebat, affetme, 
özgünlük gibi özelliklerine odaklanmaktadir.  Pozitif psikolojide her 
insanin iki temel yeteneğe sahip olduğu görüşü yaygindir. Söz konusu 
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yetenekler bilme yeteneği ve sevme yeteneğidir ve söz konusu her iki 
yetenek de her insanin temel doğasinda bulunmaktadir (Peseschkian, 
1986, s.104). Söz konusu yeteneklerin bireyi çevreleyen koşullara, içinde 
yaşadiği zamana bağli olarak ortaya çikma potansiyeli değişebilir. Bilme 
yeteneği (algilama): Her insan gerçeklik içerisindeki bağlantilari algilamaya 
çalişmaktadir. Bir ağacin neden büyüdüğünü, neden hastalik ve üzüntünün 
olduğunu, nereden gelindiğini ve kim olunduğunu sorgulamak ile ilgilidir. 
Eğitimde algi bilginin sağlanmasiyla gelişmektedir. Sonrasinda ikincil 
yetenekler gelişmektedir. Bunlar; nezaket, dürüstlük gibi özelliklerdir. Söz 
konusu özellikler bilme yeteneği ile oluşabilmektedir.  Sevme yeteneği; 
Sevme yeteneği bireyin duygusal ilişkileri ve sevme kapasitesinin bir 
ifadesi olarak duygu alanina aittir. Sevme yeteneği bireyleri sabir, temas, 
güven, umut, birlik gibi birincil yetenekler ile bağlantilidir (Peseschkian, 
1986, s.105) ve bireyin başarisini ya da başarisizliğini etkilemektedir. 
Bu yetenekler her insanin doğasinda bulunabilmektedir. Söz konusu 
yetenekler ve özellikler bireylerin ve ailelerin olumsuz yaşam olaylari ve 
krizler karşisinda dayaniklilik ya da yilmazlik göstermelerine yardimci 
olmaktadir. 

Pozitif aile yaklaşiminin temelini oluşturan pozitif psikoloji; insanlarin 
gruplarin ve kurumlarin gelişmesine veya optimal işleyişine katkida bulunan 
koşullar ve süreçler ile ilgili iken (Gable ve Haidt, 2005, s.104) pozitif 
psikolojinin yapi taşlarindan birini teşkil eden psikolojik dayaniklilik, 
sağlamlik ya da yilmazlik başa çikmanin veya problem çözmenin ötesinde 
pozitif dönüşümü ve büyümeyi içermektedir. Dayaniklilik güçlüklerin 
ve zorluklarin üstesinden gelme kapasitesi, krizlere ve sorunlara meydan 
okuyabilme becerisi olarak tanimlanabilir.  

Psikolojik dayaniklilik, sağlamlik ya da yilmazliğa ilişkin ilk 
araştirmalar ruh sağliği sorunlari olan ebeveynlerin ya da işlevsiz 
ailelerde büyüyen bazi çocuklarin ileri yaşantilarinda nasil daha üretken 
olabildiklerine ilişkin olarak yapilmiştir. Söz konusu araştirmalar sağliksiz 
aile yapilarinda büyüyen çocuklarin ihmal ve istismarin yaratabileceği 
travmatizasyonun üstesinden gelmelerini sağlayan koruyucu faktörlerin 
anlaşilmasini sağlamiştir (Luthar ve Zigler, 1991; Masten v.d.,1990; Rutter, 
1987). Umut duygusu ve kişisel kontrol ile birlikte yüksek öz saygi ve öz 
yeterlilik başarili biçimde sorunlarla baş edebilmeyi daha olasi kilarken, 
çaresizlik duygusu bir güçlüğün bir başka güçlüğe yol açma olasiliğini 
arttirmaktadir (Rutter, 1985). Antonovsky (1998) dayanikli bireylerde 
üç tür özellik olduğunu bulmuştur. Bunlar; 1-Yaşamdaki olaylari kontrol 
edebileceklerine ilişkin algi, kontrol edebilirlik, 2-Yaşamlarindaki 
faaliyetlere derinden bağlilik 3-Daha fazla gelişme için gerekli olan değişim 
beklentisidir (Kobasa v.d., 1982). Werner (1993) ise; dayanikliliğin temel 
bileşeninin zorluklarin aşilabileceğine ilişkin güven duygusu olduğunu 
belirtmiştir. 
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Bireylerin gelişim aşamalarinda savunmasizliği artiran stresli 
olaylar ile direnci artiran koruyucu faktörler arasinda değişen bir denge 
bulunmaktadir. Koruyucu faktörlerin stres ve dayaniklilik arasindaki 
ilişkiye aracilik edebileceğine ilişkin olarak bağişiklama modeli, telafi 
etme modeli ve zorluk modeli olmak üzere 3 tür model önerilmektedir.

Bağişiklama modelinde, koruyucu faktörlerin stres yaratan yaşam 
olaylari karşisinda rezerv görevi görebileceği düşünülmektedir. 
“Bağişiklik” kavrami, dayaniklilik literatüründe, stresli deneyimlerin 
potansiyel olarak zararli etkilerine karşi direnci arttiran koruyucu önleyici 
faktörler ile söz konusu faktörlerin oluşturulmasina yönelik psikososyal 
müdahaleleri tanimlamak için siklikla ifade edilmektedir. Seligman 
(1995)’a göre; “bağişiklama” süreci araciliğiyla, olumlu öğrenme 
deneyimlerinin yaşam boyunca öğrenilmiş çaresizliği önleyebileceğini 
öne sürmüştür. Telafi etme modelinde; bireylerin kişisel özelliklerinin ve 
çevresel kaynaklarin stresörlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldirabileceği 
ifade edilmektedir. Örneğin; yaşlanmayla birlikte ortaya çikan zihinsel 
işleyişin bazi yönlerindeki düşüş, yaşam deneyimleri araciliğiyla kazanilan 
bilgelik ve perspektifteki kazanimlar ile dengelenebilir. Zorluk modelinde 
ise; stres faktörleri, yeterlilik ve esnekliğin potansiyel geliştiricileri haline 
gelerek büyümeyi ve gelişmeyi ortaya çikarabilir.  Bir kriz durumu yeni 
beceriler geliştirmemiz için bireyi zorlayabilir. Werner (1993)’e göre; Bu 
üç mekanizma, çeşitli başa çikma tarzlarina ve gelişim aşamalarina bağli 
olarak, dayaniklilik, yilmazlik ya da esneklik için uyarlanabilir repertuar 
içinde ayni anda veya art arda işleyebilir. Aile sisteminin oluşan kriz ya 
da stres durumlari ile başa çikma çabalari aileyi ileride ortaya çikabilecek 
krizler ve strese karşi güçlendirebilir.

Aile Dayanıklılığı (Aile Yılmazlığı)

Yaşamlari kriz durumlarina doymuş son derece savunmasiz ailelerde 
bile tüm müdahaleleri şekillendiren aile potansiyeli bulunmaktadir. 
Aile dayanikliliği, yilmazliği kavrami ailelerin kriz ve zorluklarla başa 
çikabilmelerine vurgu yapmaktadir. Yüksek düzeyde uyum, bağlilik ve 
karşilikli desteğe sahip olan, açik ve doğrudan yollarla iletişim kurabilen 
ailelerin yüksek düzeyde aile dayanikliliğina sahip olabilecekleri 
söylenebilir. Söz konusu aileler yikici yaşam zorluklarindan kurtulabilir 
ve büyüme deseni sergileyebilirler. Bu bağlamda aile yilmazliği; ailenin 
zorluklarin üstesinden gelebilmesi için kendisinde var olan güçlü yönlere 
ve potansiyele odaklanmaktadir. İlişkisel direnç oluşturmada aileler 
daha güçlü bağlar kurmaktadirlar ve gelecekteki zorluklarin üstesinden 
gelebilmek için daha becerikli hale gelmektedirler. Böylelikle her 
müdahalenin önleyici faydalari bulunmaktadir. Ailelerde dayaniklilik ya 
da yilmazliğin arttirilmasina yönelik uygulamalarda ailelerin hayatin yikici 
zorluklara dayanmasini ve bunlardan etkilenmemesini sağlayan temel 
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etkileşim süreçlerinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadir. 
Söz konusu yaklaşim aileleri sorunlari olan sistem olarak görmek 
yerine, mücadeleci olarak görmekte onarim ve büyüme potansiyellerinin 
olduğunu varsaymaktadir. Bu yaklaşim, hem bireysel hem de ilişkisel 
gücün, ani kriz veya uzun süreli güçlüklerle başa çikmak için ortak çabalar 
yoluyla oluşturulabileceği düşüncesine dayanmaktadir. Aile dayanikliliği 
ya da yilmazliği ailelerin nasil işlevsiz, başarisiz ve sorunlu olduklarina 
odaklanmak yerine ailelerin güçlü yönlerine, sorunlar karşisinda dirençli 
olmalarina, sorunlarin üstesinden gelmelerini sağlayan güçlü yönlere 
odaklanmaktadir. 

Aile dayanikliliği yaklaşimi, ortaya çikan sorunlar çözülürken aileyi 
güçlendirmek için müdahalelere rehberlik eden olumlu ve pragmatik 
bir çerçeve sağlar. Bu yaklaşim, problem çözmenin ötesine geçerek 
problemlerin oluşmasini önleyici rol oynar. Sadece aileleri onarmakla 
kalmaz, ayni zamanda onlari gelecekteki zorluklarla başa çikmaya hazirlar. 
Mevcut bir soruna özel bir çözüm gelecekteki sorunlarla ilgili olmayabilir, 
ancak dayaniklilik için süreçler oluşturulurken aileler öngörülemeyen 
sorunlarla başa çikma ve krizleri önleme konusunda daha becerikli hale 
gelir. Böylece ailenin dayanikliliğini arttirarak güçlendirmeye dayali her 
müdahale ayni zamanda önleyicidir (Walsh, 2006, s.25).

Aile yilmazliği, dayaniklilik perspektifinden bakildiğinda medikal 
model etrafinda yapilan sağlikli aile tanimlamalari yetersiz kalabilmektedir. 
Medikal modele göre “sağlik” problemlerin olmamasi durumunu ifade 
etmektedir. Buna göre; sorunlarin olmadiği aile yapilari da sağlikli aileler 
olarak tanimlanmaktadir. Söz konusu bağlam aile sistemi içerisinde yer alan 
bireyin herhangi bir sorununun işlevsiz aile yapisindan kaynaklanabileceği 
ve semptom özelliği taşiyabileceğine ilişkin varsayimlara yol açabilir. Söz 
konusu varsayimlar yaşamin olağan parçasi olan ve stres yaratan olaylarla 
başa çikmaya çalişan aileleri patolojik hale getirebilir. Aileler sadece 
mevcut sistemde meydana gelen sorunlardan, semptomlardan rahatsiz 
değildirler. Teşhisin kendilerine önerdiği umutsuzluktan da muzdariptirler. 
Sonuç olarak insan yeteneklerinin ve sorunlarinin tanimi yalnizca 
tek bir modele dayanmamaktadir. Diğer insanlarin davranişlarindan, 
düşüncelerinden, teorik yapilardan ve üretilen diğer düşünce modellerinden 
de etkilenmektedir (Peseschkian, 1986, s.99). Hiçbir aile problemsiz 
değildir. Her ailenin yaşam seyri boyunca çeşitli şekillerde ve zamanlarda 
karşilaşabileceği sorunlari olabilir. Aile yilmazliği ve dayanikliliğina göre; 
ailelerin sağlikli olup olmadiğini belirleyen en önemli nokta sorunlarin 
veya istirabin olmamasi değil, ailelerin sorunlarla başa çikma becerileri 
ve problem çözme yetenekleridir.  Ailelere pozitif temelli yaklaşim güçlü 
yönlere dayalidir ve geleceği vurgularken, problemlere ve sorunlara çok 
daha az odaklanma vardir. Güçlü yönlere odaklanilmasina dayali güçler 
perspektifi bireyi ve aileyi gösterdiği semptomlara göre nitelendirirken 
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çevresel faktörleri gözetmeyen ve bu şekilde müracaatçiyi, aileleri kusurlu 
olarak gören teşhisçi modele alternatif olarak oluşturulmuştur (Şahin,2011, 
s.2).

Ailelerde dayanikliliğin arttirilmasi için Rutter (1999) tarafindan 4 
genel koruyucu mekanizma belirlenmiştir. Bunlar; 

1. Risk faktörlerinin azaltilmasi; tehdit edici durumlarin önceden tahmin 
edilmesini ve bunlara hazirliği, maruz kalmayi veya aşiri yüklenmenin 
azaltilmasini, yikici inançlarin değiştirilmesi için bilgi sağlamayi,

2. Sürdürülebilir olma riski taşiyan stres reaksiyonlarinin etkisinin 
azaltilmasi; uyumsuz başa çikma stratejilerinin değiştirilmesini,

3. Koruyucu aile süreçlerinin güçlendirilmesi ve güvenlik açiklarinin 
azaltilmasi; ailenin güçlü yönlerini geliştirmek; başari için firsatlari ve 
yetenekleri artirmayi, hem olasi hem de öngörülemeyen yeni zorluklar için 
hazirlanmayi,

4. Problemlerin başarili bir şekilde üstesinden gelinmesi yoluyla aile 
etkililiğinin güçlendirilmesini içerir (Rutter, 1999).

Aile Dayanikliliğinin arttirilmasi için yapilmasi gerekenler; 

• Ortak çabalar yoluyla güçlüklerin üstesinden gelinebileceğine ilişkin 
vurgu

•  Saygili bir dilin kullanimi 

• Aile üyelerinde utanç ve suçlamanin azaltilmasi

• Aci, korku ve zorluklari paylaşmak için güvenli bir alanin sağlanmasi

•Aile üyeleri arasinda iletişim, empati ve desteğin oluşturulmasi

• Güçlüklerin, kirilganliklarin yani sira cesaretin, mücadelenin 
belirlenmesi

• Zorluklarla başa çikmak için arkadaş, akraba, topluluk kaynaklarindan 
yararlanilmasi

• Krizin öğrenme, değişim ve büyüme firsati olarak görünmesi

• Odağin problemlerden olasiliklara doğru kaydirilmasi

• Yeniden canlandirma, geleceğe umutlara ve hayallere vurgu 
şeklindedir (Walsh, 2006, s.162).

Birçok kisa süreli krize müdahale yaklaşimi, kisa vadeli iyileşme 
için faydalidir, ancak ailenin dayanikliliği güçlendirilmedikçe, gelecekte 
oluşabilecek krizler karşisinda aileler savunmasiz kalabilirler. Ailelerde 
dayanikliliğin arttirilmasi ile gelecekteki krizlerinin önlemesi için güçlü 
yönlerin geliştirilmesine yardimci olunur bu bağlamda tüm terapötik 
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çabalar önleyici olabilir.  Dayanikliliğin arttirilmasina yönelik uygulamalar 
paylaşilan umutlari ortaya çikarirken, yeni ve yenilenmiş yetkinlik alanlari 
geliştirirken ve karşilikli destek oluştururken ailenin güçlendirilmesini 
teşvik eder. Ailelerin yalnizca mevcut sorunlari çözmelerine değil, ayni 
zamanda gelecekteki zorluklari daha etkili bir şekilde aşmalari için 
daha proaktif olmalarina da olanak sağlanir. Dolayisiyla dayaniklilik 
yaklaşimi temelinde her müdahale ayni zamanda önleyicidir (Walsh, 
2006, s.173). Pozitif psikoloji ekseninde dayaniklilik yaklaşimi ile ailelere 
yönelik empatik dinleme, gerçek ilgi ve saygili bir merak, aile üyelerinin 
hikayelerini anlatmaya ve rahatsiz edici durumlari hakkinda yeni bakiş 
açilari kazanmalari sağlanabilir.  

Aile dayanikliliği (aile yilmazliği) işlevsel bir birim olarak ailedeki 
başa çikma ve uyum süreçlerini ifade etmektedir. Sistem perspektifi, 
aile süreçlerinin nasil strese aracilik ettiğini anlamamizi sağlamaktadir. 
Bir ailenin yikici bir deneyimle nasil yüzleştiği ve yönettiği, stresi nasil 
önlediği, etkili bir şekilde yeniden düzenlediği ve yaşamda nasil ilerlediği 
aile dayanikliliği ya da yilmazliği ile ilişkilidir (Burnham, 2003, s.15). 
Başa çikma ve adaptasyon, bir dizi sabit özellikten ziyade, zaman içinde 
değişebilen birden çok süreci içermektedir.  Beklenmedik durumlarda, bir 
durum şiddetli veya kalici olduğunda veya birden fazla stresör kümülatif 
etkiler oluşturduğunda işlevselliği olumsuz etkileme olasiliği yüksektir 
(Boss, 2001).  

Pozitif Aile Yaklaşımına Dayalı Sosyal Hizmet Uygulaması 

Pozitif aile yaklaşimi sistem teorisini ve pozitif psikolojiyi birleştirerek 
aile sistemi içerisindeki her bir üyenin büyümesini arttirmak için ailenin 
güçlü yönlerini esas almaktadir.   

Bir aile sistemi tarihsel olarak geniş aile, çekirdek aile olarak kabul 
edilebilecek ya da yakin bir şekilde birlikte yaşayan akraba olmayan 
kişileri içerebilir. Aile sisteminin işlevi birçok açidan incelenebilir ancak 
en önemlisi ailenin sosyal normlar ile bireyin gelişimi arasinda aracilik 
rolüne ilişkindir. Toplumdaki değişen koşullarin aile için sonuçlari vardir 
ve üstesinden gelinmesi gereken yeni görevler üretir. Sistemlerin belirli 
sinirlari bulunmaktadir (Minuchin, 1974). Bir sinir kimin belirli bir sistemde/
alt sistemde olduğunu ve kimin dişarida olduğunu belirlemektedir. Bir aile 
ya da kişi olarak tanimlanabilecek bir varliğin olmasi için bazi sinirlarin 
olmasi gerekir. En uyarlanabilir sinir geçirgenliği miktarini tahmin etmek 
karmaşiktir. Aile sistemi içerisindeki sinirlar oldukça geçirgendir ya da 
sinirlar son derecede kati olabilir.  Söz konusu geçirgenlik bilgi, şefkat ve 
denetimin ebeveynler ve çocuklar arasinda kolayca aktiğini göstermektedir. 
Sinirlarin kati olmasi söz konusu olduğunda ise; ebeveynler birbirlerinden 
ya da çocuklarindan sir saklayabilirler. Ebeveynler çocuklara mesafeli 
olabilir. Söz konusu durumlar bağlantisiz ya da kati siniri temsil 
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etmektedir.  Bu sinirlar, aile sisteminin stres karşisinda dayanikliliğini 
etkiler. Örneğin, bir kriz sirasinda bu sinirlar çok açik veya çok kapali 
olabilir. Aile üyeleri olumsuz duygular yaşayabilir çünkü diğer aile üyeleri 
çok müdahaleci veya çok uzak görünürler, bu da terk edilme, maruz kalma 
veya kontrol edilme deneyimiyle sonuçlanabilir (Conoley ve Conoley, 
2009, s.4). Aile içerisindeki ya da aileler arasindaki sistemler birbirini 
etkilemektedir. Sistem teorisi sistemlerin açik hedeflerinin olduğunu ve 
hedeflere ulaşilmasini sağlayabilecek birçok yol olduğunu vurgulamaktadir 
(von Bertalanffy, 1976) ve sistem yaklaşimina göre aile sisteminde 
özyinelemeli etkileşim söz konusudur. Hedeflere ulaşilmasi için birçok 
yolun bulunmasi büyük ölçüde esneklik ve iyimserlik sağlar.  Bir sistem 
üyesine yardim edebilir ya da zarar verebilir.  Benzer şekilde bir üye de 
sistemin işlevselliğini korumasina yardim edebilir ya da bütün sistemin 
fonksiyonelliğini yitirmesine neden olabilir ve etkileşim sürekli biçimde 
gerçekleşmektedir (Conoley ve Conoley, 2009, s.2). Aile insanin izole 
olmadiği sosyal bağlar içerisinde varliğini şekillendirdiğine ilişkin görüşü 
desteklemektedir. Bu bağlamda aile terapisinin birey ve çevre etkileşimini 
odak alan ekolojik yaklaşim ile bağlantisi bulunmaktadir. Sistem yaklaşimi 
ile yakindan ilişkili olan ekolojik yaklaşim; bireyleri desteklemek için 
sağlikli fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel ortamlar geliştirmenin önemini 
açiklamaktadir. Ekolojik perspektif ayrica travma ve yoksunluğun insan 
gelişimi üzerindeki uzun süreli etkilerine ilişkin açiklamalar sağlamaktadir 
(Burnham, 2003, s.5). Ekolojik bir perspektif, yaşam boyunca risk ve 
dayanikliliğin birçok etki alanini odaklanmaktadir. Aile, akran grubu, okul 
veya iş ortamlari ve daha büyük sosyal sistemler, sosyal yeterlilik için iç 
içe geçmiş bağlamlar olarak görülebilir (Bronfenbrenner, 1979). Rutter 
(1987) dayanikliliği ve koruyucu mekanizmalari anlamak ve geliştirmek 
için, ailelerdeki olaylar ile sosyo-ekonomik, politik ortamlar arasindaki 
etkileşimin dikkate alinmasinin gerekli olduğunu belirtmektedir. 

Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamalari bir bütün olarak aile 
sistemine odaklanmasiyla birey odakli sosyal hizmet uygulamalarindan 
farklidir. Tek başina bireyden ziyade daha geniş olan aile sistemine 
müdahale ederek değişimi teşvik etmeyi amaçlamaktadir. Genel olarak aile 
sisteminin mevcut durumunu anlamaya ve müdahalede bulunmaya vurgu 
yapilmaktadir. Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulama alaninda, başarili 
müdahalelerin temelinde ailenin kaynaklarina erişim yer almaktadir 
(Karpel, 1986). 

Pozitif aile yaklaşimi etrafinda örülen uygulamalarda aile 
sisteminde yer alan bireyler kendilerinde yer alan kaynaklarin farkina 
varabilmektedirler. Böylelikle aileler ileride karşilaşabilecekleri 
güçlüklerle başa çikabilirler. Pozitif aile yaklaşimi sistem içerisindeki 
kaynaklara, sistemin içerisindeki olumlu özelliklere odaklanmaktadir. 
Pozitif “olumlu” terimi olgusal ve verili olani ifade etmektedir. Olgusal 
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ve verili olanlar sadece çatişmalar ve bozukluklar değil, ayni zamanda 
insanin doğasinda bulunan yeteneklerdir. Pozitif yaklaşim sorunlarin 
görmezden gelinmesini değil, eleştirel ve yetenekler arasinda ayrim 
yapilmasini önermektedir. Bu süreç yoluyla kararli, daha az çelişkili 
davranişsal bileşenler semptomlardan ayrilabilmektedir. Bu süreç bireyi 
ve çevresini var olan sorunlarla daha etkili başa çikmaya hazirlamaktadir. 
Pozitif aile yaklaşimi temelli uygulamalar güçlü yönlere odaklanmayi, 
görüşmelerde olumlu duygularin yaratilmasini, hedeflerin belirlenmesini, 
hedeflere ulaşmak için terapötik ittifakin güçlendirilmesini içerir (Conoley 
v.d., 2015). Pozitif aile yaklaşimi çok kültürlülüğe de katki sunmaktadir. 
Bu bağlamda ayni zamanda damgalamayi da önlemektedir. Çok sayida 
çalişmanin işaret ettiği gibi, ruh sağliği sorunlarina yönelik olumsuz 
tutumlar ve önyargilar, birçok kişi için erişimin önünde yaygin bir engel ve 
tedavi sirasinda engelleyici bir mekanizma oluşturmaktadir. Ayni durum 
aile sistemi içinde geçerlidir. 

Bu yaklaşimda sosyal hizmet uzmani aileye yardimci olabilmek için 
soruna ve problemli davranişlara odaklanmak yerine ailenin güçlü yönlerine 
odaklanmaktadir. Güçler perspektifi sosyal hizmet uzmanlarinin sorunu 
ya da patolojiyi merkeze konumlandirmalari yerine güçlere, kaynaklara, 
becerilere, başarilara odaklanan bir müdahale yöntemidir (Kondrat,2015, 
s.49).  

Güçlere yapilan vurgu ile güç temelli yaklaşim birey, aile, grup ve 
topluluklarla sosyal hizmet uygulamalarinda uzun yillardir önemli bir 
yer tutmaktadir. Bireylerle sosyal hizmet uygulamalari için güçlerin var 
olduğu olasi alanlar şu şekilde belirtilmektedir: Bilinenler ve öğrenilenler, 
nitelikler, erdemler, başa çikma becerileri, yetenekler, kültürel ve 
bireysel hikayeler, destek aği, topluluk, motivasyon, geçmiş yaşantidaki 
başarilar, merak, esneklik, sorunlarin çözümlenmesine yönelik geçmişteki 
girişimler, ümit, kararlilik (Kondrat,2015, s.51) v.b. olarak siralanabilir. 
Ailelerle güçler perspektifine dayali sosyal hizmet uygulamalarinin temel 
unsurlarini; 

1) Ailenin ihtiyaçlarini giderebilmek ve amaçlara ulaşabilmek için 
ailenin güçlü yönlerine ve motivasyonuna odaklanmak, 

2) Güçleri tanima ve farkindalik kazanma sürecinde aile ile iş birliği 
içerisinde çalişmak ve sürece ailenin katilimini arttirmak, 

3) Ailede var olan iç güçleri yansitarak yüksek beklentilere rehberlik 
etmek oluşturmaktadir (Şahin, 2011, s.6).  Bu bağlamda güçler perspektifi 
ailelere yönelik pozitif aile yaklaşimi ve pozitif psikoloji ile uyumludur. 
Ailenin güçlü yönlerine odaklanilmasi ve geleceğe olan vurgu ile başarilan 
her bir yeni hedef sadece mevcut problemin hafifletilmesini sağlamaz, ayni 
zamanda yüksek ölçüde başarilmasi gereken bir hedefe sunabileceği katki 
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olarak değerlendirilir. Güçlü yönler: yaraticilik, mizah gibi yetenekler; (b) 
sağlik ve ilişkiler konusunda başarilar; (c) sevgi, umut gibi duygular d) 
nezaket, cesaret ve dürüstlük gibi erdemlerdir (Conoley v.d., 2015, s.709).

Pozitif aile yaklaşimi etrafinda ailelere yönelik sosyal hizmet 
uygulamalarinda aile üyeleri arasinda iş birliği teşvik edilir, yeni 
ve yenilenmiş yeterlilik, karşilikli destek ve sorunlarin üstesinden 
gelebileceklerine dair ortak güvenin inşa edilmesine olanak taninir. İlk 
görüşmede aile üyelerinin kaygisinin azaltilmasi ve iş birliği sürecinin 
başlatilabilmesi için aileye süreç hakkinda bilgi verilmesi önemli 
görülmektedir. Alan yazinda ailelerin güçlü yanlari ile ilgili çerçevelerin 
olumlu iş birliğinin oluşturulmasina oldukça katki sağlayabileceği 
belirtilmektedir (Lebow, 2019, s.118). İş birliği aile sistemi içerisindeki her 
bir bireyin sosyal hizmet uzmani ile arasinda olan iş birliği ve aile içi iş birliği 
olmak üzere 2 türlüdür. Aile içi iş birliği aile sistemi içindeki her bireyin 
diğer aile üyeleri ve profesyonel arasindaki iş birliğini nasil yorumladiğini 
içermektedir ve iş birliği amaçlar, görevler ve bağlar olmak üzere 3 tür 
unsuru bulunmaktadir (Lebow, 2019, s.117). Bu yaklaşim, güçlendirici bir 
aile ikliminin oluşmasini sağlamaktadir. Üyeler, birlikte çalişarak krizlerin 
ve zorluklarin üstesinden gelme becerisi kazanir, büyük ölçüde ortak 
çabalari ve kaynaklari sayesinde başariyi tecrübe ederler. Paylaşilan başari 
deneyimleri, bir ailenin gururunu ve yeterlilik duygusunu güçlendirerek, 
sonraki yaşam stresörleri ile daha etkili başa çikmayi mümkün kilar. 
Müdahaleye rehberlik eden güç odakli kavramsal araçlardir. Semptomlar 
geçmiş, devam eden ve tehdit altindaki kriz olaylari, anlamlari ve ailenin 
başa çikma becerileri bağlaminda değerlendirilir. Terapötik çabalar her 
ailenin kendine özgü zorluklarina uyum sağlar ve aile kaynaklari bunlari 
karşilamak için seferber edilir. Ailelere pozitif yönlü yaklaşim “sorun yok” 
veya statükonun sürdürülmesi hedefinin ötesine odaklanir. Bu yaklaşimda 
aileler, her bireyin sevgi, sosyallik, affetme, kişiler arasi iletişim becerisi 
vb. kapasitesini kolaylaştirmakla görevlidir. Bir sistem olarak ailenin 
işlevselliklerini nasil daha iyi yerine getirebileceğini bilmelerine yardimci 
olmak amaçlanmaktadir. Pozitif aile yaklaşimi hedefe odaklanmayi, olumlu 
duygularin ortaya çikarilmasina yardimci olmayi, değişim stratejilerinde 
israr etmeyi, değişimi sürdürmeyi, güçlü yönleri vurgulamayi ve 
insanlarin karşi karşiya kalabilecekleri ikilemlerini aşabilmeleri için en iyi 
strateji olarak insanlarin olumlu yönlerini görmelerine yardimci olmayi 
içermektedir (Walsh,2006 s.11).

Ailede amaçlara ulaşilmasi için iyimserliğin ve gerçekçi beklentilerin 
oluşturulmasi önemli görülmektedir. Bu sayede aile bireylerinde 
umut harekete geçirilebilir. Eğer beklentiler gerçekçi değilse ailelerle 
gerçekleştirilen uygulamalar nadiren başarili olmaktadir (Lebow, 2019, 
s.122). Bu bağlamda gerçekleştirilebilir hedeflerin belirlenmesinde sosyal 
hizmet uzmani aileyle birlikte hareket ederek gerçekçi olmayan hedefleri 
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oluşturmamaya çalişmalidir. Sosyal hizmet uzmani ailenin endişelerini 
paylaşmasina izin verir ve ilgiyle dinler, ancak ailenin geçirdiği iyi 
zamanlar, yetenekler ve hedefler hakkindaki açiklamalarina yanit verir. 
Profesyonelin sorulari ve tepkileri ailesiyle ilgili inançlarini açikça ifade 
etmektedir.

Pozitif aile yaklaşimi çerçevesinde aile içerisindeki her bir bireye 
ailenin gelişiminde bir fark yaratma etkisine sahip olduklari tekrar ve 
tekrar hatirlatilir. Sunulacak teknikler ailenin değerlerini ve hedeflerini 
açikliğa kavuşturmanin yani sira onlarin güçlü yönlerini inşa etmeyi 
amaçlamaktadir. Aile üyelerinden aile sisteminin nasil şekillenmesini 
istediklerini konusunda hayallerinden ve umutlarindan bahsetmeleri 
istenmektedir. Her bireye bu bakiş açisini sunmasi için yardim edilir.

Ailedeki her bir üye hedeflerine doğru ilerlediğinde sosyal hizmet 
uygulamasini gerektiren sorunlar hafifler. Pozitif aile yaklaşiminin amaci 
bireylerin durdurulmasini istedikleri sorunlu durum yerine olmasini 
istedikleri durumun oluşturulmasidir. Değişim kendi kendine sürdürülür 
çünkü ailenin amaci problemlerin ortadan kaldirilmasinin çok ötesindedir. 
Ailenin sorunlari azaldiğinda değişim tamamlanmiş olmaz. Değişim 
edinilen becerilerin ve bunlarla ilişkili olumlu duygulara odaklanilarak 
sürekli olarak yeni hedefler doğrultusunda oluşturulan bir süreç olarak kabul 
edilebilir. Pozitif aile yaklaşimi etrafinda şekillenen aile ile sosyal hizmet 
uygulamasi ailedeki tüm bireylerin kendilerini daha mutlu hissetmeleri ile 
sonlandirilmaktadir (Burnham, 2003, s.26). 

İlk görüşmeden sonlandirma aşamasina kadar Carl Rogers’in kişi 
merkezli yaklaşimi koşulsuz olumlu saygi ve empati; açik, güvene dayali, 
terapötik ilişkiler veya ittifaklar yaratmada altin standardi sağlar. Şartsiz 
olumlu saygi, ‘’ müracaatçinin deneyiminin her yönünün müracaatçinin bir 
parçasi olarak kabul edilmesini içerir ve hiçbir şekilde kabul koşulu yoktur, 
“Seni sadece öyle ve böyleysen beğenirim” duygusu yoktur’’ (Rogers, 
1957, s.97). Paylaşilan empati ailenin işleyişini kolaylaştirmaktadir. Bir 
ailenin ortak empatiye ulaşmalarinin sağlanmasi için uygulayici empati 
becerilerini uygulamaya aktarabilmelidir. Uygulayicinin tarafsiz duruşu 
pozitif aile yaklaşiminda önemli görülmektedir. Tarafsizlik bir aileyle 
terapötik ilişkilere bakmanin temel duruşunu ve yolunu tanimlamaktadir 
(Boscolo v.d., 1987). Tarafsizlik uygulayicinin her bir kişinin bakiş açisiyla 
ilgilendiğini, üyeler arasinda paylaşilan hikayelerin sinerjisinden yeni 
perspektifler geliştirmeyi ifade eder. Tarafsizlik, uygulayicinin sistemin nasil 
işlediğine dair tek bir bakiş açisina bağlanmaktan kaçinmasina yardimci olur 
(Cecchin, 1987). Tarafsizlik uygulayicinin aile üyelerinin katilimlarinin 
dengelenmesidir. Ailede her bir kişiyle görüşmenin zamanlamasi ve üyeleri 
dahil etme önemlidir. Dahil etmede bir kişiye odaklanirken bile, diğer aile 
üyeleri döngüsel sorularla görüşmelere dahil edilebilir. Göz temasi kurma, 
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konuşmaciya doğru eğilme, takip sorulari sorma gibi çok yaygin tedavi 
stratejileri ile konuşmacinin yorumlarinin bazi yönlerini önceki bilgilerle 
birleştirmek, dahil etmenin yollaridir. Bu yaklaşimda ilk önce sorunlarin 
neler olabileceği hakkinda konuşmaya başlamak yerine çiftleri bir arada 
tutan düşünceler, duygular ve yaşam pratiklerinin konuşulmasi önemlidir. 
Yaklaşimin bu yönü diğer aileler ile sosyal hizmet uygulamalarinda 
yararlanilan bazi yaklaşimlardan (sistemik, yapisal, stratejik) ayrilmaktadir. 
Ailede uyumun tekrar oluşturulmasi için uygulayici aile sistemi içerisinde yer 
alan her bir bireyi kisaca tanimalidir. Olumlu aile sürecinin oluşturulmasi için 
aile üyeleri ile terimsel ve karmaşik bir dil kullanmak yerine basit ve anlaşilir 
bir dil kullanmak, aile üyelerinin bakiş açilariyla ilgili merakli olmak ve 
söz konusu bakiş açilarinin kabul edilmesi ile konuşmanin teşvik edilmesi, 
ailenin değişimi istediğinin kabul edilmesi ve patolojinin aile sisteminin 
derinlerinde kökleştiği düşüncesini red etmeyi içeren çözüm odakli bir 
dilin kullanilmasi (Lebow, 2019, s.125) gerekli görülmektedir. Söz konusu 
yaklaşim doğrultusunda ilerleyen uygulama boyunca profesyonelin ifadeleri 
derin bir anlayişi iletmek için tasarlanmiştir.  Hayal kirikliğina dokunmak 
ve ardindan nasil onarilabileceğine ilişkin hayallere geçmek, konuşmayi 
hedeflere doğru götürmektedir.

Pozitif aile yaklaşimi etrafinda örülen uygulamalarda aile ile yapilan 
görüşmelerde aile üyelerinin neyi istedikleri ve neyi istemediklerinin 
bilinmesi önemlidir. Bu nedenle görüşmeler öncelikle şimdi ve gelecekte 
neyin istendiği üzerine yoğunlaşir. Geçmiş ise güçlü yönlerin artmasi 
için neyi iyi yaptiklarini bulmak dişinda uygulamanin odak noktasinda 
yer almaz (Burnham, 2003, s.27). Pozitif aile yaklaşiminda profesyonel 
aile üyelerine iletmek için güç arar. Ailenin güçlü yönlerine odaklanmak, 
ailenin enerjisini yüksek, motivasyonunu güçlü tutmak ve umutlarini 
yükseltmek için çok önemlidir. Sikinti içindeki ailelerin güçlü yönlerini 
belirlemede yardima ihtiyaçlari olabilir. Geçmiş başarilar gücü gösterir. 
Profesyonel geçmişteki iyi zamanlarin veya iyi hislerin bildirimine 
odaklanir. Profesyonel geçmişte yaşanan iyi zamanlarin geleceğin habercisi 
olduğu gerçeğini görebilmelidir.

Aile üyeleri tarafindan yapilan ilerlemeye gösterilen ilgi, aile 
içinde var olan güçlü yönlere bağli olarak değişimin mümkün olduğuna 
dair terapötik inanci açikça ifade eder. Süreç içerisinde aile üyeleri, 
başarilarina katilmaya ve ilerlemeye yönelik birbirlerinin çabalarini nasil 
destekleyeceklerini anlamaya başlarlar. Pozitif psikolojideki önemli 
araştirmalar, başarisizliklar üzerine düşünmekle ilişkili olumsuz sonuçlarin 
aksine, seçici dikkatin güçler ve kaynaklara verilmesinin gücüne işaret 
etmektedir (Gable v.d., 2004).

Ailelere yönelik pozitif yaklaşim temelli uygulamalarin başlica 
özelliği güç temelli müdahale tasarimi olmasidir (Fredrickson, 2001). 
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Böylelikle çelişkili içerikler yerine paylaşimda bulunmayi hazirlayan 
ortak zemin yaratilabilir. Söz konusu bağlam aile sisteminde yer alan 
bireylerin sorunlarini çözmenin yeni yollarini arayabilecekleri yeni 
bir durumun oluşmasina katkida bulunmaktadir. Ailelere yönelik 
pozitif yönlü uygulamalarda olumlu çağrişim yapilarak bu doğrultuda 
yeniden çerçevelendirme önemli bir tekniktir. Yeniden çerçevelendirme 
ailelerindeki herhangi bir özelliğe yüklenen olumsuz anlamin daha 
olumlu bir bakiş açisi ile yeniden anlamlandirilmasi iken olumlu çağrişim 
ise; ailede var olan değerler ile olumsuz olarak görülen tutumlarin ve 
davranişlarin yeniden çerçevelenmesidir (Lebow, 2019, s.126). Ailelere 
yönelik uygulamalarin büyük bir bölümünde problemli olan bir tutumun 
ve davranişin yeniden olumlu bir şekilde yeniden düşünülmesi için çaba 
harcanmaktadir.  Burada asil önemli olan aile sistemi içerisindeki bireylerin 
aileleri hakkinda problem odakli bakiş açisini terk etmelerine yardimci 
olur. Aile üyelerinin kendi davranişlari ile ilgili olumlu düşüncelerine izin 
verir ve değişime direnci ise azaltir (Lebow, 2019, s.126).

Pozitif aile yaklaşimi aile üyelerinin hem duygularini hem de farklilaşma 
yeteneklerini geliştirmelerine destek olabilir. Pozitif aile yaklaşiminda 
farklilaşma yeteneği önemli görülmektedir. Farklilaşma yeteneği bireyin 
uygun ayrimlari yapmasini mümkün kilma işlemidir. Bu yetenek taleplere 
uygun yollarla cevap verilmesini sağlamaktadir.  Pozitif aile yaklaşiminda 
olumlu olan duygulara önem atfedilmektedir. Olumlu duygular hedeflere 
ulaşilmasinda yaratici düşünmeye katki sunmaktadir. Bu bağlamda 
profesyonel bir aile üyesinin olumlu duygular ifade ettiğini duyduğunda, 
bunlari yansitmali ve vurgulamalidir. Olumlu duygulardan minnettarlik 
değerli bir şey aldiğimiz inanciyla ilişkili olumlu bir duygu olarak 
tanimlanir. Minnettar duygular çok sayida iyi sonuca yol açar (McCullough 
v.d., 2002). Wood v.d. (2007) minnettarliği tüm erdemlerin ebeveyni 
olabileceğini belirtirken; Lyubomirsky (2008) minnettarliği mutluluğa 
ulaşmak için bir meta-strateji olarak tanimlamaktadir. Minnettarliğin 
öznel iyi oluş ve sosyal işlevselliğin artişina katkida bulunabileceği ve 
depresyonda ise düşüşü sağlayabileceğini gösterir araştirma bulgulari alan 
yazinda yer almaktadir (Seligman v.d., 2005; Wood v.d., 2007). Sik sik 
minnettarlik ifadeleri, çocuklar ve yetişkinler için destekleyici arkadaşlik 
kaliplari oluşturmada yararli olan becerileri geliştirir. Aile üyelerinin 
birbirleri hakkinda daha olumlu düşüncelere sahip olmalarini kolaylaştirir 
(Wood v.d., 2008). Böylelikle ailede ciddi çatişmalar ve rahatsizliklar 
önlenebilir. Ailenin yeniden bütünleşme ve kendi kendine yardim 
etme kapasitesinin arttirilmasi pozitif aile yaklaşiminda önemli bir yer 
tutmaktadir. Pozitif aile yaklaşimi etrafindaki uygulamalarda mevcut olan 
durumun alternatifi olabilecek durumlarin tasarlanmasini ve bu alternatifler 
konusunda ailede farkindaliğin arttirilmasi gerekmektedir. Bu sayede 
aile kendi yapisi içerisinde birçok biçim ve olasiliğin farkinda olabilir. 
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Uygulayici tarafindan problemler yerine hedeflere odaklanilacağina ilişkin 
mesajlarin aile üyelerine verilmesi önemlidir. Uygulayicinin  ‘’Sorunlar, 
ailenizdeki bazi şeylerin iyi gitmeyebileceğini bildirir, ancak sorunlar 
bize ne istediğinizi değil, sadece ne istemediğinizi söyler.’’ şeklindeki 
açiklamalarin yapilmasi gereklidir. 

Pozitif aile yaklaşimi her bireyin kendisi ve diğer aile üyelerinin başarisi 
için sorumluluk almayi sağlayacak şekilde yeni bir aile gerçekliğinin 
inşasini oluşturmak için tasarlanmiştir. Söz konusu yaklaşima göre aile 
kültürel bağlamda bireyi şekillendirmekte, aile üyeleri arasinda paylaşilan 
hikayeler araciliği ile bağ oluşturmaktadir. Söz konusu bağ ailenin 
büyümesi için aileyi desteklemektedir. 

Pozitif aile yaklaşiminda sosyal desteğin önemi özellikle 
vurgulanmaktadir. Aile sistem olarak sosyal desteğin kendiliğinden 
sağlanabildiği önemli bir sistemdir. Sağlikli aile yapilarinda bireyler sosyal 
desteği kendilerine doğal biçimde verili olarak bulmaktadirlar. Sosyal 
destek ile aile üyeleri arasindaki bağlar güçlenmekte ve sorunlari aşma 
kapasitesi büyümektedir. Taylor (2003)’e göre; sosyal destek sevilme, 
değer görme ve karşilikli yükümlülük ağinin bir parçasi olma deneyimidir. 
Ağ, aile, arkadaşlar, toplum kuruluşlari ve hatta evcil hayvanlardan 
oluşabilir. Destek deneyimi duygusal veya somut yardimla ilgili olabilir. 
Sosyal destek bireylerin biopsikososyal sağliklarina olumlu yönde katki 
sunmaktadir. Sosyal destek unsuru olan ilişkiler stres seviyesini düşürür 
ve immünolojik sistemin güçlü çalişmasini sağlamaktadir (Uchino v.d., 
1996). Ailelerde yer alan bireylerin birbirlerine karşi sosyal destek unsuru 
olarak hareket ettiklerini gösteren tutum ve davranişlar; özenli mesajlar, 
duyarli dinleme, iyi ve zor zamanlarin birlikte geçirilebileceğine ilişkin 
düşünceye sadik olmak şeklindedir. Aile üyelerinde pozitif aile yaklaşimi 
çerçevesinde söz konusu tutum ve davranişlarin arttirilmasi ailelerin 
güçlenmesine katki sunmaktadir.

Sonuç ve Öneriler 

Pozitif aile yaklaşimina dayanilarak yapilandirilan ailelerle sosyal 
hizmet uygulamalari ile ailelerin var olan güçlü yönleri ortaya çikarilarak 
sorunlara ve krizlere dayaniklilik arttirilabilir. Bu bağlamda yaklaşim 
ailelerin gelecekte karşilaşabilecekleri sorunlara karşi koruyucu ve önleyici 
bir işleve sahiptir. Bu yaklaşim çerçevesinde sorunlara odaklanmak 
yerine ailede var olan kaynaklar ve güçler aranmakta, söz konusu güçler 
ile ilgili aile üyelerinin farkindaliği arttirilmaya çalişilmaktadir.  Pozitif 
aile yaklaşiminda sosyal hizmet uygulamasina gereksinim duyan ailelerin 
geçmiş değil şimdi ve gelecek önemli görülmektedir. Geçmiş yaşantilar 
ancak başarilar ve mutlu anlar söz konusu ise güç teşkil eden bir kaynak 
olarak görülebilmektedir. Pozitif aile yaklaşiminda şimdiye ve geleceğe 
odaklanilmasi ile amaçlara ve umuda vurgu yapilmaktadir. Bu yaklaşim 
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ile ailelerle birlikte belirlenmiş amaçlara ve hedeflere odaklanilarak 
ailede umudun ve iyimserliğin oluşturulmasina katki sunulmakta, aile 
üyeleri arasinda karşilikli destek oluşturmakta böylelikle aile sistemi 
güçlendirilebilmektedir.  Bu yaklaşim ile aile üyeleri güçlü yönlerini 
keşfetmektedirler.

Pozitif aile yaklaşimi güçler perspektifi ile iç içe olan bir yaklaşimdir. 
Bu terapi yaklaşimi sosyal hizmet uygulamalarinda müracaatçi sistemi ile 
çalişirken yararlanilan güçlendirme yaklaşimi, güçler perspektifi, çözüm 
odakli yaklaşim, ekolojik yaklaşim gibi çeşitli yaklaşimlarla uyumludur. 
Pozitif aile yaklaşiminin ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamalarinda 
yararlanilmasi gerekli olan öncelikli yaklaşimlar arasinda ele alinmasi ve 
uygulamalara yansitilmasi gerekli görülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

15.yy. da başlayip günümüze kadar gelen girişimcilik son yillarda 
önemini giderek artirmakta ve ülkelerin öncelik verdiği konular arasinda 
gelmektedir. Ekonomiye sağlamiş olduğu katki, toplumsal refaha olan 
etkisi ve yaratmiş olduğu yeni iş imkanlari, araştirmacilarin ve yöneticilerin 
bu konuya olan ilgisini artirmiştir. Son yirmi yil içerisinde teknoloji 
alanindaki gelişmeler, girişimcilik alanindaki faaliyetlerin tüm dünyada 
hizla yayilmasina imkân vermiştir. Bu gelişmelerle girişimcilik, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir politika araci olmuş ve devletlerin 
ekonomi programlarinda önemli bir yer edinmiştir. Birçok ülke bu alanda 
cazip yatirim firsatlari yaratmiş ve girişimcileri yatirima yönlendirmek 
için teşvik paketleri açiklamişlardir. 

Dünyada hizli bir ivme yakalayan girişimcilikle birlikte girişimciler de 
ön plana çikmiş ve yapmiş olduklari inovasyon faaliyetleri ile köklü geçmişe 
sahip fabrikatörleri, üreticileri dahi ekonomik gelir anlaminda geride 
birakmişlardir. Bu sebeple girişimcilik için en önemli unsur bireylerdir. 
Üniversiteler ülkenin geleceği için önemli yere sahip olan gençlerin 
girişimciliğe yönelik yetkinliklerini ve bu alana olan ilgilerini artirmak 
ve onlara girişimci cesareti vermek için lokomotif rolü üstlenmektedirler. 
Genellikle kamu kurumlari, sivil toplum kuruluşlari (STK) ve üniversiteler 
tarafindan verilen eğitimler, girişimcilik konusunun tabana yayilimini 
sağlamiş ve farkindalik yaratilmiştir. Nitekim açilan girişimcilik sertifika 
programi yoğun ilgi görmüş ve düzenli olarak KOSGEB ve diğer sivil 
toplum kuruluşlari tarafindan uygulanmiştir. Özellikle son dönemde 
KOSGEB veya üniversitelerde girişimcilik eğitimi almiş olan bireylerin 
yapmiş olduklari başarili girişimler bu konunun çekiciliğini artirmiştir. 
Bu yüzden üniversite öğrencileri araştirma konusuna dahil edilmiş ve 
öğrencilerin girişimci olma eğilimi gösterip göstermedikleri belirli 
ölçeklerle incelenmiştir. 

Girişimcileri toplumu oluşturan diğer bireylerden ayiran bir takim 
kişilik özelliklerine sahip olduklari birçok araştirmada görülmektedir. 
Kendine güven, güçlü başarma arzusu, risk alma, liderlik vb. birçok 
kişilik özelliği başarili girişimcilerin birçoğunda bulunmaktadir. Bird 
ve Jelinek (1988) başarili girişimcilerin çoğunun iç ve diş kontrol 
odağina sahip olduklarini ifade etmektedirler. Çalişma kapsaminda 
üniversite öğrencilerinin girişimcilerin taşimiş olduğu bir takim kişilik 
özelliğine sahip olmalarinin onlari girişimci olma arzusuna yönlendirici 
bir etkiye sahip olup olmadiği araştirilmiş ve bu iki değişken arasindaki 
ilişki incelenmiştir. Özellikle genç girişimci olma potansiyeline sahip 
öğrencilerin kişilik özelliklerini belirlemek ve girişimci olma eğilimlerini 
araştirmak kariyer planlamalarina yardimci olabilecektir. 
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2.KARAMSAL ÇERÇEVE

Çalişmanin bu bölümünde girişim, girişimcilik, girişimci kişilik 
özellikleri ve girişimci olma eğilimi kavramlarina ilişkin tanimlamalar yer 
almaktadir.

2.1.GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK

Girişimcilik çok disiplinli bir konudur. Tek bir disipline bağli olarak 
açiklamak oldukça dar kapsamli bir tanimlama olacaktir. Bu yüzden 
girişimcilik psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve antropoloji gibi birçok bilim 
dali ile ilgilidir. Girişimcilik kavramiyla ilgili geçmişten günümüze kadar 
sayisiz tanimlama yapilmiştir ancak girişimcilikle ilgili yayinlanmiş 
birçok eser ve tanim olmasina rağmen konu hakkinda uzlaşilan bir tanim 
bulunmamaktadir (Cunningham & Lischeron, 1991, s. 45). 

Geçmiş yillarda siklikla kullanilan “teşebbüs” ve “müteşebbis” 
kavramlari yerine bugün daha çok “girişim” ve “girişimci” kavramlarini 
kullanmaktayiz (Aytaç & İlhan, 2007, s. 102). Girişim (enterprise); 
bir işi yapmak için harekete geçme, başlama, kalkişma durumunu ifade 
etmekte, girişimci (entrepreneur) ise; bu eylemi gerçekleştiren, yürüten 
kişi anlaminda kullanilmaktadir. Girişim, bir işi yapmak üzere eyleme 
geçme, bir işe başlama veya bir sonuca ulaşmak için çaba sarf etmek 
olarak bilinmektedir. Girişimcilik ise; yaşanilan çevrenin yarattiği firsatlari 
sezme, planlama ve projelere dönüştürme ve üreterek insan yaşamini 
kolaylaştirma becerisine sahip olmaktir (Bozkurt Ö., 2006, s. 94). 

Girişimcilik, risk ve belirsizlik şartlari altinda kazanç elde etme amaci 
ile yenilikçi bir ekonomik örgütlenmenin oluşturulmasidir. Girişimcilik, 
bir firsati yakalamak ve değerlendirmek için kaynaklarin bir araya 
getirilmesiyle oluşan bir değer yaratma sürecidir. Başka bir tanima göre 
girişimcilik; büyüme, kar ya da başka bir biçimde olmak üzere ekonomik 
değişimlerle sonuçlanacak biçimde değer yaratmak düşüncesini birleştiren 
herhangi bir eylem olarak tanimlanmasi mümkündür (Altuntaş, 2014, 
s. 104). Ancak unutulmamalidir ki her girişim basit bir iş fikriyle başlar 
(Scarborough, 2012, s. 5), girişimci daha sonra bu fikri sürdürülebilir bir 
işe dönüştürmek için gerekli finansman arayişina girer.

Girişimci finansal, sosyal ve psikolojik risklerle birlikte para kazanarak 
kişisel tatmin sağlayan, bu amaçla gerekli zaman ve çabayi sağlayip 
değer üreten kişidir (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2014). Girişimcinin en 
temel vasfi risk almasi ve sorumluluk üstlenmesidir. Girişimciler değer 
yaratan ve çevrelerinde dönüşüm sağlayan kişilerdir. Girişimcilerde 
herkeste olmayan çekirdek yetenekler bulunmaktadir (Ramaswamy & 
Özcan, 2014). Bu yeteneklerden bazilari; birlikte yaratma, farkli düşünme, 
deneyim ve tecrübeyi paylaşma, olaylara bütüncül yaklaşma ve güçlü 
sezgileri sayesinde firsatlari değere dönüştürmeleridir. 
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Girişimciler toplum için değerli kabul edilen insanlardir. Girişimcilerin 
doğasinda üretmek, değer yaratmak ve insanlara hizmet etmek vardir. 
Öncelikli amaci para kazanmak olan girişimciler hayal kirikliğina 
uğrayabilir çünkü toplum nezdinde karşilik bulmayan yeniliklerin başarisiz 
sonuçlanmasi kuvvetle muhtemeldir. Bu yüzden toplumsal fayda temelli 
gerçekleşen girişimler insanlari hedeflerine daha hizli ulaştirmaktadir. 
Dolayisiyla her girişimci aslinda toplum refahini bir adim ileriye götürmek 
için çaba sarf etmelidir. 

Toplumda değer yaratmak ve girişimin karşilik bulmasi için 
insanlarin beklentilerini karşilamak gerekir. Bu noktada önemli olan 
insanlari ve kurumlari yani paydaşlari tanimaktir. Girişimcilerin analiz 
etmesi gereken önemli nokta paydaşlari belirlemek ve onlari ne zaman ve 
nerede kullanacağini planlamaktir. Paydaşlar, işletmelerin varliklariyla 
doğrudan bağlantili olan kişiler veya gruplar olarak tanimlanir (Uzunoğlu 
& Öksüz, 2010, s. 168). Müşteriler, hissedarlar, çalişanlar, tedarikçiler 
ve dağiticilar girişimciler için önemli birer paydaştir. Dolayisiyla yatirim 
veya girişim karari verirken mutlaka paydaş beklentileri de göz önünde 
bulundurulmalidir. 

Girişimci insanlar girişimci olmayan insanlardan farkli düşünürler 
(Hisrich, Peters, & Shepherd, 2014, s. 7). Dolayisiyla olaylara ve nesnelere 
bakiş açilari da diğer insanlardan farklidir. Bu yüzden keşfedici yani yenilik 
yaratma eğilimine sahiptirler. Yenilik yaratma ise belirsiz ortamlarda 
kararlar almakla mümkündür. Girişimci bireyler genellikle duygusal 
bakiş açisindan ziyade rasyonel bakiş açisina sahiptirler. Girişimciler 
risklerin yüksek olduğu piyasalarda, değişim yaratmak için zaman baskisi 
altinda dahi önemli kararlar alabilirler. Ancak bireyler girişim sürecinde 
bilişsel olarak adapte olmali ve kapsamli düşünerek girişimde bulunup 
bulunmayacağina karar vermelidir. 

Girişim ve girişimcilik kavramlariyla ilgili değerlendirmelerden 
sonra bu sürecin nasil işlediğine dair bilgi verelim. Girişimcilik süreci, 
girişimcinin hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Sürecin doğru şekilde yönetimi, girişimcinin başarisi ile paralellik 
göstermektedir. Girişimcilik süreci, temel olarak bir değer yaratma 
sürecini ve bir kişinin girişimcilik serüveninde hangi aşamalardan geçmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Girişimcilik tipine, kurulacak girişimin türüne 
göre detaylarda birtakim farkliliklar olsa da her girişim belirli aşamalardan 
geçerek ortaya çikar. Bu aşamalar firsatlarin tespiti, iş modeli ve iş plani 
geliştirme, finansman bulunmasi, gerçekleştirme ve sürdürülebilirliktir.

Bir değerlendirme yapilirsa, ekonomistler, sosyal politikacilar ve 
psikologlar tarafindan girişimcilikle ilgili tanimlamalar kismen farklilik 
göstermektedir. Ekonomistler girişimciyi kar elde etme ve büyüme 
kavramlariyla ilişkilendirirken, sosyologlar toplumsal fayda temelli olarak 
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ele almişlardir. Girişimcilikle ilgili yapilan tanimlama sayisi bu yüzden 
oldukça fazladir. 

2.2 GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Çalişma kapsaminda araştirmacilar tarafindan siklikla kullanilan 
alti farkli girişimci kişilik özelliği ele alinmiştir. Bu kişilik özellikleri, 
girişimcilik literatüründe farkli çalişmalarda sikça alinti yapildiği 
için seçilmiştir. Ayrica, yazarlar bu özelliklerin, bireylerin girişimci 
davranişlarini temsil edebilecek kapasitede olduğunu belirtmiştir (Gürol 
& Atsan, 2006, s. 28). 

Belirsizliğe karşi tolerans, girişimcilerin belirgin özelliklerinden 
biridir. Belirsizlikler girişimcilerin hedeflerine ulaşmasinda engel olduğu 
gibi yeni firsatlar da yaratabilir. Her gün ortaya çikan ve karar almayi 
zorunlu kilan belirsiz durumlarda, girişimcilerin inisiyatif almasi gerekir 
çünkü belirsiz koşullarda planlama ve yatirim yapma zorlu bir süreçtir 
(Narea, 2016, s. 126). Belirsizliğe karşi tolerans göstermek girişimcilerin 
her koşulda büyük adimlar atacağini göstermemektedir. Ayrica daha ilimli 
ve orta düzeyli riskler alarak ileriye yönelik yatirim planlamak girişimcilere 
kolaylik sağlayabilir. 

Risk alma, girişimcilerin kararlarini eyleme geçirme sürecinde en 
zorlu adimdir. Risk almaya eğilimli olmak, girişimcileri diğer insanlardan 
ve yöneticilerden ayirir (Luca, 2017, s. 23). Birçok araştirma girişimcinin 
en belirgin karakterini risk alma eğilimi olarak belirlemiştir. Risk alma, 
sonucunun başarisiz olma ihtimaline rağmen, bir iş fikrini yürütmeye 
koymaktadir. Girişimci de bu riskin sonucu üstlenen kişi olarak tanimlanir. 
Yine de araştirmalar, girişimcilerin genellikle hesaplanabilir nitelikte 
riskler aldiklarini göstermektedir (Chell, 2008, s. 102). 

Girişimci kişilerin bir diğer önemli özelliği başarma arzusudur. 
Bireylerin girişim yapmak için en önemli motivasyonu, hedeflerine ulaşma 
ve başarma ihtiyacidir (Kerr vd., 2018, s. 23). Başariya duyulan ihtiyaç, 
bir bireyin sahip olduğu yetenekleri kullanarak zorlu hedeflere ulaşmasi ve 
diğer insanlar tarafindan değer görme isteğidir. Araştirmalar, girişimcilerin 
sifirdan bir şirket kurmasinin yüksek başarma hevesine bağli olduğunu 
savunmaktadirlar. Çünkü her girişimin uzun bir süreci ve ayrica başarisiz 
olma ihtimali bulunmaktadir (Narea, 2016, s. 129). Planlama, koordine 
etme, yürütme ve yönetme gibi kapsamli bir sistemi ancak güçlü başarma 
arzusu olan bireyler idare edebilirler. McClelland (1961), girişimci 
olabilmenin anahtarini, başarma motivasyonu olarak belirlemiştir (Chell, 
2008, s. 89). Başari aslinda öğrenilmiş bir kişilik özelliğidir (Luca, 2017, 
s. 23). Benzer şekilde birçok araştirma başarma ihtiyaci ile girişimcilik 
arasinda güçlü bir bağ kurmaktadir.



 .285Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

Kontrol odaği, bir insanin yaşami üzerindeki kontrol derecesidir 
(Karabulut, 2016, s. 13). Kontrol odaği insanlarda iç ve diş kontrol odaği 
olmak üzere iki farkli şekilde ortaya çikmaktadir. İç kontrol odaği, bir 
kişinin kararlarinin yaşamini kontrol edebileceğine inandiğini gösterirken, 
diş kontrol odaği, bir insanin yaşaminin kader, şans ve diş unsurlardan 
veya başka insanlar gibi diş etkenlerden etkilendiğini gösterir. İç kontrol 
odağina sahip kişilerin kariyer yollarini belirleyebilmeleri, girişimci olma 
niyetlerini değerlendirmeleri ve girişim yapmalari beklenmektedir. 

İç kontrol odaği psikolojide, bireyin kendi davranişlari ve sonuçlari 
üzerinde söz sahibi olduğunu gösteren bir kişilik yönelimidir (Tomak, 
2015, s. 32). İç kontrol odaği, başari veya başarisiz durumlarin diş çevre 
faktörlerinden ziyade (şans, kader, çevresel faktörler) kişinin kendi yetenek 
ve çabalari sonucunda ortaya çikma durumudur. Birey eğer davranişlarinin 
sonuçlarinin kendi kontrolünde olduğuna inaniyorsa iç kontrol odağina, 
kendi dişindaki faktörlerden kaynaklandiğina inaniyorsa diş kontrol 
odağina sahiptir.

Kontrol odaği kavrami, Rotter (1960) tarafindan yayimlan “Sosyal 
Öğrenme Teorisi” den ortaya çikmiştir. (Chell, 2008, s. 98). İç kontrol 
odaği kavrami, kişinin farkli durumlar karşisinda edindiği tecrübe ve 
yaşadiği sosyal çevreye göre farklilik göstermektedir. 

Yenilikçilik ve girişimcilik kavramlari benzer dinamikler üzerine inşa 
edilmiştir. Girişimcilikte yenilikçi olmak düşünsel bakimdan yenilikçi ve 
sentezci olmayi gerektirir. Yenilikçi ve güçlü vizyona sahip bireyler pratik 
zekaya sahip girişimcilerdir (Tutar & Firat, 2014, s. 25). Örgütsel başari 
için inisiyatif alir ve değişim yaratir. Girişimcilerin ayirt edici özelliği 
öngörülerinin yüksek olmasidir. Girişimciler karşilaşilan sorunlara karşi 
yenilikçi ve alişilmiş dişinda çözümler üretme yeteneğine sahiptirler. Bu 
noktada inovasyon yatan kişiler aslinda girişimcidirler. Yeni ürün, hizmet 
ve iş süreçleri ortaya çikararak firsatlari değere dönüştürerek ekonomide 
katma değer yaratirlar (Erdoğan, 2012, s. 44). 

Yenilik, toplum nezdinde ekonomik ve sosyal fayda yaratan bir 
değerdir. Girişimciler yapmiş olduklari faaliyetler ile radikal değişiklikler 
gerçekleştirirler. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, verinin daha 
hizli ve kolay yayilmasi, ekonomideki değişimler ve tüketici davranişlari 
girişimcileri yenilik yapmaya zorlamaktadir. 

Özyeterlilik, bir kişinin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli 
motivasyona sahip olmasi, beklentileri karşilamak için çaba sarf etmesi 
ve üstesinden gelmesi olarak tanimlanir (Cassar ve Friedman, 2009). 
Girişimciler, kişisel yargi ve yeteneklerine güvendiklerinde dolayi baski 
altinda veya belirsiz durumlarda karar alma yeteneğine sahiptirler. 
Özgüven kişinin mevcut yeteneklerinin farkinda olmasi ve hedeflerine 
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ulaşacağina inanmasidir. Chen vd. (1998) girişimcilerin kendine güven 
duymasi ve bazi yetkinliklere sahip olmasi gerektiğini vurgulamiştir. 
Bu kilit özellikler, pazarlama, inovasyon, yönetim, risk alma ve finansal 
denetimdir. Yeni bir iş kurmayi düşünen veya girişimde bulunanlarin bu 
özellikleri veya yetenekleri taşimasi gerekir. Öz yeterlilik düzeyleri yüksek 
bireylerin girişimci olma ihtimalleri daha yüksektir (Chell, 2008, s. 135). 

Birçok araştirmaci, belirsizlik ortaminda ve rekabet düzeyinin yüksek 
olduğu piyasalarda, yeni ürünler sunmak veya pazara giriş yapmak 
için girişimcilerin güçlü bir vizyona, kişisel öz-yeterlik duygusuna ve 
inovasyona merakli olmalari gerektiğini savunmuştur (Kerr vd., 2018).

Girişimci kişiliğe sahip kişiler; fark yaratma eğiliminde olduklari 
için yaratici, zorluklari aşabileceklerine inandiklari için özgüveni yüksek, 
firsatlari yakalayabilme eğiliminde olduklari için yenilikçi ve kendilerine 
hakim olduklari için iç kontrol odağina sahip bireylerdir.

2.3. GİRİŞİMCİ OLMA EĞİLİMİ

Girişimcilik eğilimi kisaca kişinin iş yeri kurma noktasindaki 
niyetidir. Dünya Girişim Platformu (GEM) tarafindan yapilan tanima göre 
girişimcilik niyeti, kisa süre içerisinde (1-3 yil) bir iş kurma niyetinde olan 
18 ile 64 yaş araliğindaki nüfusun yüzdesel olarak ifadesidir (Herrington, 
Kew, & Mwanga, 2017). Girişimci adayi bireyler, bir girişim başlatmak 
için gerekli bilgiye, niteliklere ve tecrübeye sahip olduklarina inanarak 
firsatlari değerlendirme eğilimindedirler. Ancak, yalnizca bu niteliklere 
sahip olmak girişim için yeterli değildir. Niyeti amaca dönüştürmek için 
hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için üstün çaba gerekir. Kişiler, 
girişim niyetlerini icraata dönüştürmeye başladiklarinda, karşilarina 
firsatlar çikabileceği gibi bu niyetlerinden vazgeçmelerine yol açabilecek 
birtakim riskler veya unsurlar da ortaya çikabilecektir. 

Girişimci olma niyetini veya girişimde bulunma eğilimini etkileyen 
başlica unsurlar iç ve diş faktörler olarak ele alinmaktadir. Bazi 
araştirmalarda bu tanim, kişisel faktörler ve çevresel faktörler olarak da 
ele alinmiştir. Bireylerin girişimcilik niyetlerini, kişilik özellikleri önemli 
ölçüde etkilemektedir. 

Bu faktörler; başarma arzusu, riske karşi tolerans veya motivasyon 
olduğu gibi, aile, sosyal statü ve de gelir olabilir. Çevresel faktörler ise 
kişinin müdahalesi dişinda gelişen ve tahmin edilmesi zor olan ve herkesi 
etkileyen unsurlardir. Başlica çevresel faktörler, ekonomi, enflasyon, 
ulusal veya küresel krizler olarak siralanabilir.

Başarma arzusu, bireyin sahip olduğu beceri ve yetenekleri kullanarak 
hedeflerine ulaşma isteği olarak tanimlanir (Westhead & Wright, 2013, s. 
79). Güçlü başarma arzusu bireyler ve özellikle girişimciler için önemli bir 



 .287Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

motivasyon kaynağidir. Riske karşi tolerans, girişimcilerin veya firmalarin 
katlanabileceği risk derecesi veya isteğini belirtmektedir. Motivasyon ise 
bireyin girişim fikrini eyleme dönüştürme noktasinda harekete geçme isteği 
olarak tanimlanir. GEM (2018) tarafindan yayimlanan raporda girişimcilik 
eğilimi dünya ortalamasi 23,68 iken, Türkiye’de bu oran %30 olarak 
görülmektedir. Bu da Türk vatandaşlarinin girişimciliğe olan ilgilerinin 
dünya ortalamasinin üzerinde olduğunu göstermektedir. 

Denanyoh, Adjei & Nyemekye (2016) tarafindan Gana’li öğrencilere 
yönelik yapilan araştirmada, girişimcilik eğilimini etkileyen faktörleri; 
eğitim, aile ve yapisal/çevresel faktörler olmak üzere üç farkli boyutla 
ele almişlardir (Denanyoh, Adjei, & Nyemekye, 2015, s. 38).  Girişim 
destek modeli olarak adlandirdiklari çalişma aşağida yer almaktadir. 
Girişimcilik eğilimi, kişinin girişimcilik yapmaya yönelmesi ve bunun 
için kendisine güven duymasidir (Büyükyilmaz, Karakaya, & Yildiran, 
2015). Büyükyilmaz vd., (2015) yaptiklari çalişmada girişimcilik eğilimini 
düşünce, proje ve yatirim boyutu olmak üzere üç boyutlu olarak ele 
almişlardir. Dolayisiyla bir girişimin gerçekleşmesi için ilk olarak bir iş 
fikrinin zihinde oluşmasi gerekir. Sonraki süreçte uygulama için gerekli 
finansman ve diğer üretim kaynaklarinin planlamasi yapilip yatirim 
boyutuna geçilebilir. 

Kurumlar veya işletmeler açisindan girişimcilik eğilimi, yönetim 
kadrosu tarafindan uzun vadede olumlu sonuçlar getirebilecek riskleri 
üstlenebilme, inovasyon yapabilme ve proaktif davranişlar sergileyebilme 
yatkinliğini göstermektedir (Büyükyilmaz vd., 2015). Bu nedenle 
girişimcilik eğilimi yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma konusunda üst 
yönetimin stratejileri ile yakindan ilişkilidir.

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Araştirma metodolojisi kapsaminda aşağida araştirmanin amaci ve 
önemi, araştirma modeli, evren ve örneklem ile araştirmanin sinirliliklarina 
yer verilmiştir

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Bu çalişmanin amaci, üniversitelerde girişimcilik eğitimi alan 
öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimleri 
arasindaki ilişki olup olmadiğina yönelik analiz gerçekleştirmektir. Bu 
amaçla iş hayatina yönelik eğitim verilen ve Bati Karadeniz Bölgesinde 
yer alan üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde eğitim 
gören öğrenciler araştirma kapsaminda inceleme konusu yapilmiştir. 
Farkli demografik özelliğe sahip öğrencilerin, bu iki değişken kapsaminda 
farklilaştirma gösterip göstermediği de araştirma kapsaminda incelenmiştir. 
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Girişimcilik dersi alan öğrencilerin, bilgi ve becerilerinin artirilmasi, 
iş fikri geliştirme ve yeni bir girişim yaratma motivasyonu kazandirilmasi 
ve ayrica yeteneklerinin değere dönüştürülmesi noktasinda öğrencilere 
yönelik uygulamalar geliştirilebilir. Öğrencilerin girişimci kişilik 
özelliklerini belirlemek üzere üniversite eğitimleri sirasinda anketler 
uygulanip, girişimci kişiliğe sahip öğrencilerin bu alana yönelik çalişmalara 
ağirlik vermesi sağlanabilir. 

ARAŞTIRMA MODELİ 

Araştirmada, girişimcilik dersi alan öğrencilerin kişilik özellikleri ile 
girişimcilik eğilimi arasindaki ilişki incelenmiştir. Çalişma kapsaminda 
alti farkli girişimci kişilik özelliğinin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Aşağidaki şekilde araştirma modeli görülmektedir.

Şekil 3.1: Araştırma Modeli
ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 

Araştirma Bati Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerin İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ile yürütülmüştür. 
Karabük Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sinop 
Üniversitesi, Bartin Üniversitesi ve Kastamonu üniversitelerinde 
2018/2019 bahar döneminde öğrenim gören ve girişimcilik dersi almiş 
olan öğrencilerden anket yöntemi ile veriler toplanmiştir.

Basit tesadüfi örnekleme modeli uygulanmiş ve toplamda 600 anket 
öğrencilere dağitilmiş ve 506 anket yanitlanmiştir. Çalişma kapsaminda 
yapilan güvenilirlik ve geçerlilik analizi sonucunda 58 yanit kapsam 
dişi birakilmiş ve 448 yanit değerlendirmeye alinmiştir. Cohen (2007) 
tarafindan yapilan analize göre, araştirma evreni için bu örneklemin yeterli 
olduğu görülmektedir. Aşağidaki tablo araştirma evrenini ve örneklem 
büyüklüğünü göstermektedir. Karabük, Kastamonu, Sinop, Bartin ve 
Bülent Ecevit Üniversitelerinin öğrenci işlerinden alinan verilere göre 
İşletme Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde toplamda 
985 öğrenci 2018-2019 bahar döneminde girişimcilik dersini almaktadir.
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Şekil 3.2: Araştırma Evreni

Kaynak: Araştırma evreni, Öğrenci İşleri Başkanlıklarından alınan bilgiler 
doğrultusunda, üniversitelerin bahar döneminde girişimcilik dersi alan İİBF 

öğrencilerinin sayılarına istinaden oluşturulmuştur.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE SINIRLILIKLAR

Araştirma sürecinde toplamda 506 kişiye ölçekler uygulanmiş ve 
toplanan veriler bilgisayar ortamina aktarilmiştir. Veri analizi işlemi 
ise öncelikle kayip veri analizi ile başlamiş ve bu bağlamda %2’ye 
kadar olan tolere edilebilir nitelikteki boşluklar aritmetik ortalamalar ile 
doldurulmuştur. Buna karşin 14 kişiye ait verilerin ciddi boşluk içerdiği 
belirlendiği ve analiz sonucunu etkileyebileceği değerlendirildiği için 
veri setinden çikarilmasina karar verilmiştir. Devaminda ise Z puanlari ve 
skewness-kurtosis değerleri hesaplanarak uç değer analizleri yapilmiştir. 
Uç değer analizleri veri setinde normalliği etkilemesi muhtemel aykiri 
verilerin ayiklanmasi işlemidir. Bu bağlamda Z puanlari toplamda 32 
kişiye ait verinin ve skewness-kurtosis değerleri ile ise 12 kişiye ait 
verinin ayiklanmasina karar verilmiştir. Uç değerler genel olarak veri 
toplama aşamasinda karşilaşilan isteksiz veya gönülsüz yanitlayicilardan 
veya örneklem çerçevesi içerisinde olmamasi gereken katilimcilarin 
kazara örnekleme dahil olmasi ile ortaya çikmaktadir. Bu bağlamda 
araştirma sonuçlarini etkilemesi ve parametrik analiz koşullarini zora 
sokmasi nedeniyle toplamda 58 kişiye ait veri ayiklanmiş ve 448 veri 
değerlendirmeye alinmiştir. 

Ayiklanan verilerden sonra normallik analizleri ve Levene homojenlik 
analizleri her bir değişken bağlaminda incelenmiş ve parametrik test 
koşullarinin sağlandiği belirlenmiştir. Analiz sürecinde Bağimsiz Örneklem 
t testi, Tek Faktörlü ANOVA, Tukey testi, Korelasyon analizi ve Çoklu 
Doğrusal Regresyon analizleri ile araştirma sorularina yanit aranmiştir. 
Söz konusu analizler SPSS 22 paket programi ile gerçekleştirilmiştir. 
Veri toplama araçlarinin yapi geçerliğine ilişkin analizler ise LISREL 8.8 
istatistik programi ile analiz edilmiştir.
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Araştirma sürecinde karşilaşilan sinirliklardan ilki, araştirma 
kapsaminda yalnizca Bati Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversiteler 
çalişmaya dahil edilmiş ve bu üniversitelerin de özellikle iktisadi ve idari 
bilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere ölçekler uygulanmiştir. 
Çalişma kapsaminda bir diğer sinirlilik ise araştirmanin eğitim ve öğrenim 
gören öğrencilere uygulanmasidir. Çalişmanin mezun öğrencilere 
ulaşilarak gerçekleştirilmesi ve almiş olduklari girişimcilik eğitimine 
yönelik algilarinin ölçülmesi ve yapmiş olduklari girişimler varsa bunlarin 
araştirilmasi daha faydali olabilecektir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştirmanin bulgular başliği altinda, ölçeğin güvenilirliği ve 
geçerliliği test edilmiş ve araştirmanin amaçlari doğrultusunda oluşturulan 
her bir alt probleme ilişkin analizler ve elde edilen sonuçlar aşağida 
sunulmuştur.

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ

Öğrencilerin girişimcilik eğilimini ölçmek amaciyla 2004 yilinda 
Girginer ve Uçkun tarafindan hazirlanan ve on dört sorudan oluşan ölçek 
kullanilmiştir (Girginer & Uçkun, 2004). Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha 
değerleri Girginer ve Uçgun (2004) tarafindan α = 0.89 bulunmuştur. 
Ölçeğin güvenirlik değerleri de bu araştirma kapsaminda tekrar gözden 
geçirilmiş ve tek boyutlu yapinin Cronbach Alpha değerinin .76 olduğu 
belirlenmiştir. Yapi geçerliği ve güvenirlik analizinden elde edilen bulgular 
doğrultusunda girişimcilik eğilimi ölçeğinin bu araştirma sürecinde veri 
toplamak amaciyla kullanilabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme araci 
olduğu değerlendirilmiştir.

Bu araştirma kapsaminda ölçeğin yapi geçerliği doğrulayici faktör 
analizi ile tekrar incelenmiş ve on dört maddeden oluşan ölçek formunun 
iyi uyum vermediği buna karşin üç maddenin ölçek formundan çikarilmasi 
ile birlikte iyi uyum düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Araştirmacilar 
0,50’nin altinda faktör yüküne sahip olan ifadelerin analiz dişinda 
birakilmasini ve analizin tekrarlanmasini önermektedir (Hair, Black, 
Babin, & Anderson, 2014). Ölçeğin model uyumuna ilişkin olarak elde 
edilen uyum indeksleri şu şekildedir: X2/sd= 2.41, RMSEA= .071, RMR= 
.074, CFI: .96, NFI: .95, GFI: .96. Model uyumuna ilişkin olarak elde edilen 
değerler doğrultusunda ölçeğin yapi geçerliğinin sağlandiği söylenebilir 
(Tabachnick & Fidell, 2013).
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Tablo 3.1: Girişimci Olma Eğilimi DFA Uyum İyiliği Değerleri

Uyum Parametresi Uyum İyiliği 
Değeri Kabul Şarti

Yaklaşik Hatalarin Ortalama Karekökü 
(RMSEA) 0,071 ≤ 0,080

Ki-Kare Uyum Testi (χ2/sd) 2,41 ≤ 5
Standartlaştirilmiş Ortalama Hatalarin 
Karekökü (SRMR) 0,074 ≤ 0,050

Normlandirilmiş Uyum İndeksi (NFI) 0,95 ≥ 0,900

Uyum İyiliği İndeksi (GFI) 0,96 ≥ 0,800

Karşilaştirmali Uyum İndeksi (CFI) 0,96 ≥ 0,950

Araştirmada girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimci kişilik 
özelliklerinin test edilmesi amaciyla kullanilan 36 sorudan oluşan girişimci 
kişilik özellikleri ölçeği, Koh’un (1996) Hong Kong’da tezsiz yüksek 
lisans öğrencilerine uygulamiş olduğu ve Bozkurt tarafindan 2005 yilinda 
dilimize uyarlanan ölçektir. Ölçek, alti farkli kişilik özelliğini test etmek 
amaciyla oluşturulmuştur. Öz bildirime dayali olan ve likert tipi bir ölçme 
aracidir.

Bu araştirma kapsaminda girişimci kişilik özellikleri ölçeğinin yapi 
geçerliği doğrulayici faktör analizi ile tekrar incelenmiş ve 36 maddeden 
oluşan ölçek formunun iyi uyum vermediği buna karşin üç maddenin (13, 
32, 33) ölçek formundan çikarilmasi ile birlikte iyi uyum düzeyine sahip 
olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin model uyumuna ilişkin olarak elde edilen 
uyum indeksleri şu şekildedir: X2/sd= 2.78, RMSEA= .068, RMR= .064, 
CFI: .97, NFI: .96, GFI: .95. Model uyumuna ilişkin olarak elde edilen 
değerler doğrultusunda ölçeğin yapi geçerliğinin sağlandiği söylenebilir 
(Tabachnick & Fidell, 2013). Ölçeğin güvenirlik değerleri araştirma 
kapsaminda tekrar gözden geçirilmiş ve tek boyutlu yapinin Cronbach 
alpha değerinin ölçek toplami için .81 ve alt boyutlar için sirasiyla .73, 
.77, .81, .82, .74 ve .75 olarak belirlenmiştir. Yapi geçerliği ve güvenirlik 
analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda girişimci kişilik ölçeğinin 
bu araştirma sürecinde veri toplamak amaciyla kullanilabilecek geçerli ve 
güvenilir bir ölçme araci olduğu değerlendirilmiştir.
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Tablo 3.2: Girişimci Kişilik Özellikleri DFA Uyum İyiliği Değerleri

Uyum Parametresi Uyum İyiliği 
Değeri Kabul Şarti

Yaklaşik Hatalarin Ortalama Karekökü 
(RMSEA) 0,068 ≤ 0,080

Ki-Kare Uyum Testi (χ2/sd) 2,78 ≤ 5
Standartlaştirilmiş Ortalama Hatalarin 
Karekökü (SRMR) 0,064 ≤ 0,050

Normlandirilmiş Uyum İndeksi (NFI) 0,96 ≥ 0,900
Uyum İyiliği İndeksi (GFI) 0,95 ≥ 0,800
Karşilaştirmali Uyum İndeksi (CFI) 0,97 ≥ 0,950

Araştirma kapsaminda kullanilan ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi 
sonuçlari Tablo 3.10’da verilmiştir. Bu sonuçlara göre Cronbach’s Alfa 
değeri 0,70 ve üzeri olduğundan ölçekler kabul edilebilir güvenilirliktedir.

Tablo 3.3: Güvenilirlik Analizleri

Boyut Cronbach’s Alfa
Girişimcilik Eğilimi 0,76
Girişimci Kişilik 0,81
Belirsizlik Toleransi 0,73
Başari İhtiyaci 0,77
Risk Alma Eğilimi 0,81
Kontrol Odaği 0,82
Yenilikçilik 0,74
Kendine Güven Duyma 0,75

Ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri sonrasinda, 
oluşturulan her bir alt problem için hipotezler test edilmiştir. Araştirma 
sorusu ve hipotezlere ilişkin sonuçlar aşağida yer almaktadir.

KATILIMCILARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ  

Araştirma üniversite öğrencileri örnekleminde uygulandiği için 
katilimcilarin büyük çoğunluğunun 22-26 yaş araliğinda olduğu, daha 
önce bir girişimde bulunmadiklari aşağida yer alan tabloda görülmektedir. 

Tablo 3.4: Demografik Özellikler
Demografik Bilgiler Sayı Oran(%)

Üniversite Adi

Bartin Üniversitesi 91 20,31
Karabük Üniversitesi 135 30,13
Kastamonu Üniversitesi 98 21,88
Sinop Üniversitesi 84 18,75
Zonguldak B.Ecevit 
Üniversitesi 40 8,93

Cinsiyetiniz Erkek 210 46,8
Kadin 238 53,2
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Yaşiniz
17-21 Yaş 147 32,81
22-26 Yaş 292 65,18
26-29 Yaş 9 2,01

Kariyer Hedefiniz nedir?

Aile İşi 12 2,68
Kamu Sektörü 147 32,81
Kendi İşimi Kurmak 123 27,46
Özel Sektör 166 37,05

Ailenizde 1.Derece 
yakinlarinizda girişimci 
var mi?

Evet 192 42,86

Hayir 256 57,14

Ailenizin gelir düzeyi 
nedir?

1000-2000 TL 67 14,96
2001-3000 TL 142 31,70
3001-4000 TL 106 23,66
4001-5000 TL 46 10,27
5001 TL ve üzeri 87 19,42

Daha önce iş kurma 
deneyiminiz oldu mu?

Evet 35 7,81
Hayir 413 92,19

ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ VE SONUÇLARI

Alt Problem 1: Girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri ve girişimci kişilik özellikleri cinsiyetlerine göre anlamli 
farklilaşma göstermekte midir?

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ve girişimci 
kişilik özelliklerinin cinsiyetlerine göre anlamli farklilaşma gösterip 
göstermediğini belirlemek için Bağimsiz Örneklem t testi uygulanmiş ve 
elde edilen sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. Analiz öncesinde Bağimsiz 
Örneklem t testinin önemli bir koşulu olan Levene homojenlik testi 
yapilmiş ve girişimcilik eğilimi için (F=1.77, p>.05), Belirsizlik toleransi 
alt boyutu için (F=.195, p>.05), yenilikçilik alt boyutu için (F=2.09, p>.05), 
kendine güven alt boyutu için (F=1.33, p>.05), kontrol odaği boyutu için 
(F=.74, p>.05), risk alma eğilimi alt boyutu için (F=.31, p>.05) ve başari 
ihtiyaci alt boyutu için (F=1.33, p>.05) değerleri elde edilmiştir. Elde 
edilen değerler veri setinin cinsiyet değişkeni açisindan homojen dağilim 
gösterdiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3.5: Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular

Boyut Cinsiyet N  Ss t p

Belirsizlik toleransi E 210 33,2333 4,98878 .71 .47K 238 32,8992 4,91256

Yenilikçilik E 210 7,2714 1,72725 1.97 .04K 238 7,5756 1,53185

Kendine güven duyma E 210 20,5571 2,87192 1.83 .06K 238 21,0378 2,67403
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Kontrol odaği E 210 11,9571 2,22493 .261 .79K 238 12,0126 2,26416

Risk alma eğilimi E 210 22,4143 2,62574 .598 .55K 238 22,2689 2,51644

Başari ihtiyaci E 210 24,6476 3,02772 .014 .98K 238 24,6513 2,61774

G. Eğilimi E 213 33,3568 3,90505 .314 .75K 241 33,2365 4,22567

Tablo 3.5.’te görüldüğü gibi girişimcilik dersi alan üniversite 
öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin yalnizca Yenilikçilik alt 
boyutunda cinsiyetlerine göre anlamli farklilaşma gösterdiği anlaşilmaktadir 
(t446= 1.97, p<.05). Farkin kaynağini belirlemek için ortalamalar arasi fark 
incelenmiş ve farkin erkeklerin lehine olduğu anlaşilmaktadir. 

Buna karşin girişimci kişiliğin Belirsizlik toleransi (t446=.71, p>.05), 
kendine güven duyma (t446=1.83, p>.05), kontrol odaği (t446=.261, 
p>.05), risk alma eğilimi (t446=.598, p>.05), başari ihtiyaci (t446=.014, 
p>.05) alt boyutlarinda cinsiyetlerine göre anlamli farklilaşma olmadiği 
görülmektedir.

Benzer şekilde üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin 
de cinsiyetlerine göre anlamli farklilaşma göstermediği görülmektedir 
(t446=.314, p>.05). Elde edilen bulgular bağlaminda cinsiyetin üniversite 
öğrencilerinde yenilikçilik alt boyutu hariç olmak üzere girişimci kişilik ve 
girişimcilik eğilimi üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmadiği söylenebilir. 

Alt Problem 2: Girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri ve girişimci kişilik özellikleri yaşlarına göre anlamlı farklılaşma 
göstermekte midir?

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ve girişimci kişilik 
özelliklerinin yaşlarina göre anlamli farklilaşma gösterip göstermediğini 
belirlemek için Tek Faktörlü Varyans analizi uygulanmiş ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Analiz öncesinde varyans analizinin 
önemli bir koşulu olan Levene homojenlik testi yapilmiş ve girişimcilik 
eğilimi için (F=.364, p>.05), belirsizlik toleransi için (F= 2.88, p>.05), 
yenilikçilik için (F=1.381, p>.05), kendine güven duyma için (F= .415, 
p>.05), Kontrol odaği için (F=.1.72, p>.05), risk alma eğilimi için (F= 1.88, 
p>.05) ve başari ihtiyaci için (F=.220, p>.05) değerleri elde edilmiştir. 
Elde edilen değerler veri setinin yaş değişkeni açisindan homojen dağilim 
gösterdiğine işaret etmektedir. 
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Tablo 3.6: Yaş Değişkenine İlişkin Bulgular

Boyut Yaş N  Ss F p

Belirsizlik toleransi
17-21 Yaş 147 33,2517 4,51913

1.27 .2822-26 Yaş 292 33,0342 5,17848
26-29 Yaş 9 30,5556 3,28295

Yenilikçilik
17-21 Yaş 147 7,5442 1,63117

.926 .3922-26 Yaş 292 7,3938 1,64527
26-29 Yaş 9 6,8889 1,05409

Kendine güven 
duyma

17-21 Yaş 147 20,7619 2,71054
.189 .8222-26 Yaş 292 20,8527 2,82397

26-29 Yaş 9 20,3333 2,44949

Kontrol odaği
17-21 Yaş 147 12,0884 2,49911

.299 .7422-26 Yaş 292 11,9281 2,13745
26-29 Yaş 9 12,2222 ,83333

Risk alma eğilimi
17-21 Yaş 147 22,1701 2,40255

.462 .6322-26 Yaş 292 22,4178 2,67933
26-29 Yaş 9 22,4444 ,88192

Başari ihtiyaci
17-21 Yaş 147 24,6327 2,85514

.004 .9922-26 Yaş 292 24,6575 2,81854
26-29 Yaş 9 24,6667 2,17945

G. Eğilimi
17-21 Yaş 149 33,3020 3,89508

.073 .9322-26 Yaş 296 33,3041 4,18417
26-29 Yaş 9 32,7778 3,66667

Tablo 3.6. incelendiğinde girişimcilik dersi alan üniversite 
öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin Belirsizlik toleransı 
(F445=1.27, p>.05), yenilikçilik, (F445=.926, p>.05) kendine güven duyma 
(F445=.189, p>.05), kontrol odaği (F445=.299, p>.05), risk alma eğilimi 
(F445=.462, p>.05), başari ihtiyaci (F445=.004, p>.05) alt boyutlarinda 
yaşlarina göre anlamli farklilaşma olmadiği görülmektedir.

Benzer şekilde üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin de 
yaşlarina göre anlamli farklilaşma göstermediği görülmektedir (F445=.073, 
p>.05). Elde edilen bulgular bağlaminda yaşin üniversite öğrencilerinde 
girişimci kişilik ve girişimcilik eğilimi üzerinde belirgin bir etkiye sahip 
olmadiği söylenebilir. 

Alt Problem 3: Girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri ve girişimci kişilik özellikleri gelir düzeylerine göre anlamlı 
farklılaşma göstermekte midir?
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Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ve girişimci 
kişilik özelliklerinin gelir düzeylerine göre anlamli farklilaşma gösterip 
göstermediğini belirlemek için Tek Faktörlü Varyans analizi uygulanmiş 
ve elde edilen sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Analiz öncesinde varyans 
analizinin önemli bir koşulu olan Levene homojenlik testi yapilmiş ve 
girişimcilik eğilimi için (F=.364, p>.05), belirsizlik toleransi için (F= 
2.88, p>.05), yenilikçilik için (F=1.381, p>.05), kendine güven duyma için 
(F= .415, p>.05), Kontrol odaği için (F=.1.72, p>.05), risk alma eğilimi 
için (F= 1.88, p>.05) ve başari ihtiyaci için (F=.220, p>.05) değerleri 
elde edilmiştir. Elde edilen değerler veri setinin yaş değişkeni açisindan 
homojen dağilim gösterdiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3.7: Gelir Düzeyi Değişkenine İlişkin Bulgular

Boyut Gelir Düzeyi N  Ss F p

Belirsizlik 
toleransi

1000-2000 Tl 67 32,7015 4,12683

.259 .90
2001-3000 TL 142 33,3732 4,88246
3001-4000 TL 106 33,0094 5,36034
4001-5000 Tl 46 32,8478 4,44206
5001 TL ve 
üzeri 87 32,9770 5,41096

Yenilikçilik

1000-2000 Tl 67 7,5224 1,55074

2.50 .04
2001-3000 TL 142 7,5352 1,65740
3001-4000 TL 106 7,5943 1,47860
4001-5000 Tl 46 7,5435 1,72184
5001 TL ve 
üzeri 87 6,9425 1,72098

Kendine 
güven 

1000-2000 Tl 67 21,1194 1,98877

1.19 .31
2001-3000 TL 142 20,7746 2,68009
3001-4000 TL 106 20,9906 3,02842
4001-5000 Tl 46 21,0652 3,07247
5001 TL ve 
üzeri 87 20,2874 2,94487

Kontrol 
odaği

1000-2000 Tl 67 12,2537 2,15564

.82 .51
2001-3000 TL 142 12,1056 2,25252
3001-4000 TL 106 11,7170 2,27514
4001-5000 Tl 46 11,7826 2,17984
5001 TL ve 
üzeri 87 12,0230 2,29751

Risk alma 

1000-2000 Tl 67 22,2239 2,70141

1.55 .18
2001-3000 TL 142 22,0634 2,49884
3001-4000 TL 106 22,8396 2,54909
4001-5000 Tl 46 22,4565 2,29692
5001 TL ve 
üzeri 87 22,1954 2,68865
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Başari 
ihtiyaci

1000-2000 Tl 67 24,7015 2,56441

1.46 .21
2001-3000 TL 142 24,5352 2,96232
3001-4000 TL 106 25,0849 2,49997
4001-5000 Tl 46 24,8696 2,40932
5001 TL ve 
üzeri 87 24,1494 3,24406

G. Eğilimi

1000-2000 Tl 68 32,7941 3,50078

1.63 .16
2001-3000 TL 143 33,0979 4,53051
3001-4000 TL 109 34,1284 3,99560
4001-5000 Tl 46 33,2826 3,87392
5001 TL ve 
üzeri 88 32,9659 3,83106

Tablo 3.7 incelendiğinde girişimcilik dersi alan üniversite 
öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin yalnizca yenilikçilik alt 
boyutunda (F443=2.50, p<.05) gelir düzeyine göre anlamli farklilaşma 
gösterdiği anlaşilmaktadir. Farkin kaynağini belirlemek için yapilan Tukey 
testi sonucunda gelir düzeyi 5001 ve üzeri olanlarin puan ortalamalarinin 
diğer gelir düzeyinde olanlara göre anlamli düzeyde daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Bu bulgu gelir düzeyinin yükselmesinin öğrencilerde 
yenilikçi kişilik özelliklerinin daha fazla devreye girmesine zemin 
hazirladiği şeklinde değerlendirilebilir.

Buna karşin girişimci kişilik özelliğinin diğer alt boyutlari olan 
belirsizlik toleransi, kendine güven, kontrol odaği, risk alma ve başari 
ihtiyaci alt boyutlarinda gelir düzeyine göre anlamli farklilaşma olmadiği 
ve gelir düzeyinin bu kişilik özellikleri üzerinde belirleyici bir role sahip 
olmadiği söylenebilir.

Benzer şekilde üniversite öğrencilerinde girişimcilik eğiliminin de 
gelir düzeyine göre anlamli düzeyde farklilaşma göstermediği (F443=1.63, 
p>.05) belirlenmiş ve gelir düzeyinin üniversite öğrencilerinde girişimcilik 
eğilimini farklilaştiran bir etmen olmadiği değerlendirilmiştir. (Demek ki 
girişimcilik başka etmenlerden etkileniyor diye yorum yapilabilir)

Alt Problem 4: Girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri ve girişimci kişilik özellikleri kariyer hedefine göre anlamlı 
farklılaşma göstermekte midir?

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ve girişimci 
kişilik özelliklerinin kariyer hedefine göre anlamli farklilaşma gösterip 
göstermediğini belirlemek için Tek Faktörlü Varyans analizi uygulanmiş 
ve elde edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Analiz öncesinde varyans 
analizinin önemli bir koşulu olan Levene Homojenlik Testi yapilmiş ve 
girişimcilik eğilimi için (F=.764, p>.05), belirsizlik toleransi için (F= 1.06, 
p>.05), yenilikçilik için (F=1.86, p>.05), kendine güven duyma için (F= 
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.44, p>.05), Kontrol odaği için (F=.71, p>.05), risk alma eğilimi için (F= 

.33, p>.05) ve başari ihtiyaci için (F=.45, p>.05) değerleri elde edilmiştir. 
Elde edilen değerler veri setinin kariyer hedefi değişkeni açisindan 
homojen dağilim gösterdiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3.8: Kariyer Hedefi Değişkenine İlişkin Bulgular
Boyut Hedef N  Ss F p

Belirsizlik 
toleransi

Aile İşi 12 31,0000 3,61814

.86 .45
Kamu Sektörü 147 33,1020 4,76680
Kendi İşimi 
Kurmak 123 32,8862 5,13459
Özel Sektör 166 33,2892 5,04051

Yenilikçilik

Aile İşi 12 6,5000 2,02260

2.56 .054
Kamu Sektörü 147 7,2517 1,73143
Kendi İşimi 
Kurmak 123 7,5691 1,65995
Özel Sektör 166 7,5602 1,45830

Kendine 
güven 

Aile İşi 12 20,5000 2,93877

1.17 .31
Kamu Sektörü 147 20,5034 2,73078
Kendi İşimi 
Kurmak 123 20,8537 2,74514
Özel Sektör 166 21,0783 2,82197

Kontrol 
odaği

Aile İşi 12 12,7500 2,09436

1.21 .30
Kamu Sektörü 147 12,0544 2,27187
Kendi İşimi 
Kurmak 123 12,1301 1,98750
Özel Sektör 166 11,7651 2,39676

Risk alma 

Aile İşi 12 22,3333 2,49848

.54 .65
Kamu Sektörü 147 22,2313 2,66141
Kendi İşimi 
Kurmak 123 22,1951 2,44500
Özel Sektör 166 22,5361 2,58349

Başari 
ihtiyaci

Aile İşi 12 25,4167 3,02890

1.20 .30
Kamu Sektörü 147 24,4354 2,89323
Kendi İşimi 
Kurmak 123 24,4797 2,63753
Özel Sektör 166 24,9096 2,84940

G. Eğilimi

Aile İşi 12 33,5833 2,99874

.13 .93
Kamu Sektörü 148 33,1757 4,30269
Kendi İşimi 
Kurmak 127 33,2205 3,67729
Özel Sektör 167 33,4311 4,24332

Tablo 3.8 incelendiğinde girişimcilik dersi alan üniversite 
öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin Belirsizlik toleransı (F444=.86, 
p>.05), yenilikçilik, (F444=.2.55, p>.05) kendine güven duyma (F444=1.17, 
p>.05), kontrol odaği (F444=1.21, p>.05), risk alma eğilimi (F444=.54, p>.05), 
başari ihtiyaci (F444=1.20, p>.05) alt boyutlarinda kariyer hedeflerine göre 
anlamli farklilaşma olmadiği görülmektedir. Elde edilen bu bulgular 
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üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerinin girişimci kişilik özelliklerini 
farklilaştiran bir etmen olmadiği şeklinde değerlendirilebilir.

Benzer şekilde üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin de 
kariyer hedeflerine göre anlamli farklilaşma göstermediği belirlenmiştir 
(F444=.138, p>.05). Bu bulgu kariyer hedeflerinin üniversite öğrencilerinde 
girişimcilik eğilimi üzerinde belirgin bir etki oluşturmadiği şeklinde 
değerlendirilebilir.

Alt Problem 5: Girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamlı farklılaşma 
göstermekte midir?

Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin öğrencilerin 
öğrenim gördükleri üniversiteye göre anlamli farklilaşma gösterip 
göstermediğini belirlemek için Tek Faktörlü Varyans analizi uygulanmiş ve 
elde edilen sonuçlar Tablo 3.9’da sunulmuştur. Analiz öncesinde varyans 
analizinin önemli bir koşulu olan Levene Homojenlik Testi yapilmiş ve 
girişimcilik eğilimi için (F=.287, p>.05) değeri elde edilmiştir. Elde edilen 
değerler veri setinin homojen dağilim gösterdiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3.9: Öğrenim Görülen Üniversite Değişkenine İlişkin Bulgular

Boyut Üniversite N   Ss F p

G. Eğilimi

Bartin Üniversitesi 91 32,0330 4,79919

7.78 .00

Karabük Üniversitesi 135 32,8074 3,62515
Kastamonu Üniversitesi 98 33,1429 3,41313
Sinop Üniversitesi 84 34,5238 3,79434
Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi 46 35,2826 4,40537

Girişimcilik eğilimi açisindan bakildiğinda ise üniversite 
öğrencilerinin puan ortalamalari arasinda öğrenim gördükleri üniversiteye 
göre anlamli düzeyde farklilaşma olduğu (F443=7.78, p<.05) ve Tukey testi 
sonucunda bu farkin Zonguldak Üniversitesi öğrencilerinin lehine olduğu 
belirlenmiştir. Zonguldak üniversitesi öğrencilerinin puan ortalamalari 
Bartin, Karabük ve Kastamonu üniversitesi öğrencilerine göre anlamli 
düzeyde daha yüksektir.

Elde edilen bulgular öğrenim görülen üniversiteye ilişkin faktörlerin 
öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimlerini 
farklilaştiran bir özellik olarak ön plana çiktiği söylenebilir.

Alt Problem 6: Girişimcilik dersi alan öğrencilerin girişimcilik 
eğilimleri ve girişimci kişilik özellikleri ailede girişimci olup olmamasina 
göre anlamli farklilaşma göstermekte midir?
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Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin ve girişimci 
kişilik özelliklerinin ailede girişimci olup olmamasina göre anlamli 
farklilaşma gösterip göstermediğini belirlemek için Bağimsiz Örneklem t 
testi uygulanmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur. Analiz 
öncesinde Bağimsiz Örneklem t testinin önemli bir koşulu olan Levene 
Homojenlik Testi yapilmiş ve girişimcilik eğilimi için (F=.46, p>.05), 
belirsizlik toleransi alt boyutu için (F=.014, p>.05), yenilikçilik alt boyutu 
için (F=.308, p>.05), kendine güven alt boyutu için (F=.016, p>.05), 
kontrol odaği alt boyutu için (F=.004, p>.05), risk alma alt boyutu için 
(F=.793, p>.05) ve başari ihtiyaci boyutu için (F=.220, p>.05) değerleri 
elde edilmiştir. Elde edilen değerler veri setinin cinsiyet değişkeni 
açisindan homojen dağilim gösterdiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3.10: Ailede Girişimci Olması Değişkenine İlişkin Bulgular
Boyut Girişimci N  Ss t p

Belirsizlik toleransi
Evet 192 32,5156 4,93303 2.09 .04
Hayir 256 33,4609 4,92597

Yenilikçilik
Evet 192 7,2344 1,64437 2.24 .02
Hayir 256 7,5820 1,60914

Kendine Güven D. 
Evet 192 20,5156 2,69569 1.96 .05
Hayir 256 21,0352 2,81918

Kontrol odaği
Evet 192 12,0000 2,16589 .109 .91
Hayir 256 11,9766 2,30418

Risk alma eğilimi
Evet 192 22,3229 2,40851 .101 .92
Hayir 256 22,3477 2,68332

Başari ihtiyaci
Evet 192 24,7292 2,78357 .518 .60
Hayir 256 24,5898 2,84083

G. Eğilimi
Evet 196 33,3571 3,84241 .292 .77
Hayir 258 33,2442 4,24888

Tablo 3.10. incelendiğinde girişimcilik dersi alan üniversite 
öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin yalnizca Belirsizliğe tolerans 
alt boyutunda (t446= 1.97, p<.05) ve Yenilikçilik alt boyutunda (t446= 1.97, 
p<.05) ailede birinci derece girişimci yakinin olmasi durumuna göre 
anlamli farklilaşma olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasindaki farkin 
kaynağina bakildiğinda belirsizlik toleransi alt boyutunda ailede girişimci 
yakini olmayanlarin puan ortalamasinin daha yüksek olduğu ve girişimci 
bir yakin olmasi durumunda belirsizlik toleransinin arttiği ve yenilikçilik 
alt boyutunda da ailede yakin bir girişimci olmayanlarin puan ortalamasinin 
daha yüksek olduğu ve yakin bir girişimci olmamasinin yenilikçiliği 
desteklediği söylenebilir.

Buna karşin ailede yakin bir girişimci olmasi durumunun öğrencilerde 
kendine güven duyma, kontrol odaği, risk alma ve başari ihtiyaci alt 
boyutlari üzerinde farklilaştirici bir etkiye sahip olmadiği belirlenmiştir. 
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Girişimcilik eğiliminde ise ailesinde yakin bir girişimci bulunma 
durumuna göre öğrencilerin puan ortalamalari arasinda anlamli farklilaşma 
olmadiği (t446= .292, p>.05) belirlenmiştir. Dolayisiyla ailede birinci 
dereceden bir girişimcinin olmasinin üniversite öğrencilerinde girişimcilik 
eğilimini farklilaştiran bir unsur olmadiği söylenebilir.

Korelasyon ve Regresyon Analiz Sonuçları

“Girişimcilik dersi alan üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik 
özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasinda anlamli ilişki var midir?”

Girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimi arasinda anlamli 
ilişki olup olmadiğini belirlemek amaciyla Pearson Korelasyon analizi 
yapilmiş ve ulaşilan sonuçlar Tablo 3.11’de sunulmuştur.

Tablo 3.11: Korelasyon Analizi

Girişimcilik 
eğilimi

Belirsizlik 
toleransi Yenilikçilik

Kendine 
güven 
duyma

Kontrol 
odaği Risk almaBaşari 

ihtiyaci

Girişimcilik eğilimi 1

Belirsizlik toleransi .073 1

Yenilikçilik .062 .435** 1

Kendine güven 
duyma .122** .244** .604** 1

Kontrol odağı -.070 -.020 -.065 .-222** 1

Risk alma .027 .259** .244** .271** -.218-- 1

Başarı ihtiyacı .118* .259** .184** .292** -.055 .277** 1

Tablo 3.11. incelendiğinde girişimcilik eğilimi ile girişimci kişilik 
özelliği arasinda yalnizca kendine güven duyma alt boyutu (r= .12, p<.01) 
ve başari ihtiyaci alt boyutu arasinda (r= .11, p<.01) pozitif yönlü ve 
anlamli ilişkiler olduğu görülmektedir. Buna göre kendine güven duyma 
ve başari ihtiyaci yükseldikçe girişimcilik eğiliminin de yükseleceği 
söylenebilir. Ayni durum tersi için de geçerlidir. Kendine güven düzeyi ve 
başari ihtiyacinin azalmasinin üniversite öğrencilerde girişimcilik eğilimi 
üzerinde olumsuz bir etki oluşturacaği söylenebilir.

“Girişimcilik dersi alan üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik 
özellikleri girişimcilik eğilimlerinin anlamlı bir yordayıcısı mıdır?”

Korelasyon analizi doğrultusunda girişimcilik eğilimi ile girişimci 
kişilik özelliklerinin yalnizca kendine güven duyma ve başari ihtiyaci 
arasinda anlamli ilişkiler belirlendiği için regresyon analizine yalnizca bu 
değişkenler dâhil edilmiştir. Bu anlamda kendine güven duyma ve başari 
ihtiyacinin girişimcilik eğilimi üzerinde yordayici bir etkiye sahip olup 
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olmadiği Çoklu Doğrusal Regresyon analizi ile incelenmiştir. Regresyon 
analizinde öncelikle analizin ön koşullari olan kriterler incelenmiştir. 
Bu bağlamda ilk olarak Durbin-Watson değeri incelenmiş ve 1.16 
olarak bulunmuştur. Söz konusu değerin 1-3 araliğinda olmasi gerektiği 
önerilmektedir. Dolayisiyla kritik değer sağlanmiştir. İkinci aşamada 
VIF değerleri incelenmiştir. Bu kapsamda ulaşilan değer 1.09 olarak 
bulunmuştur. Söz konusu değerin 10’dan uzaklaşmasi önerilmektedir. Bu 
doğrultuda kritik değer sağlanmiştir. Son olarak ise Tolerance değerleri 
hesaplanmiştir. Tolerans değeri .91 olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda söz 
konusu değerin .00’dan uzaklaşmasi önerilmektedir ve elde edilen değer 
bu kriteri sağlamaktadir. 

Analizin ön kriterleri sağlandiktan sonra regresyon analizine ilişkin 
bulgular Tablo 3.21’de sunulmuştur.

Tablo 3.12: Regresyon Analizi
B Ss Β t p

Kendine güven  ,141 ,072 ,096 2.01 ,04

Başari ihtiyaci ,131 ,071 ,090 1,841 ,066

R= .15, R2= .02, F= 5.09, p<.01

Tablo 3.12 incelendiğinde üniversite öğrencilerinde kendine güven 
duyma ve başari ihtiyacini temsil eden kişilik özelliklerinin girişimcilik 
eğilimi üzerinde düşük düzeyli bir yordama (β= .15, p<.01, % 2) düzeyine 
sahip olduğu anlaşilmaktadir. Yordayici değişkenlerin bireysel etkilerine 
bakildiğinda yalnizca kendine güven duyma değişkeninin girişimcilik 
eğilimi üzerinde anlamli bir yordama düzeyine sahip olduğu buna karşin 
başari ihtiyacinin girişimcilik eğilimi üzerinde yordayici bir etkiye sahip 
olmadiği söylenebilir.

Elde edilen bulgular doğrultusunda üniversite öğrencilerinin kendine 
güven düzeylerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde pozitif yönlü bir etkiye 
sahip olarak girişimcilik eğilimini şekillendiren etmenlerden biri niteliği 
taşidiği söylenebilir.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE ÖNERİLER

Bu çalişma, Bati Karadeniz bölgesinde yer alan Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bartin Üniversitesi, Sinop 
Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde öğrenim gören ve girişimcilik dersi alan öğrencilere 
uygulanmiştir. Araştirma, öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile 
girişimcilik eğilimleri arasindaki ilişkiyi incelemek ve ayrica öğrencilerin 
demografik özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerinde etkisi olup 
olmadiğini ortaya çikarmak amaciyla yapilmiştir.  
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Çalişmada üniversitelerin seçilmesi, aslinda gençlerin girişim 
konusunda düşüncelerinin ve girişimci kişilik özelliklerine sahip olup 
olmadiklarinin araştirilmasi noktasinda önem arz etmiştir. Bati Karadeniz 
bölgesinde yer alan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere uygulanan 
ölçekle öğrencilerin girişimciliğe olan eğilimleri istatistiki olarak analiz 
edilmiştir. Farkli üniversitelerin örneklem olarak seçilmesi, farkli 
üniversitelerde ayni dersin eğitimi alan öğrencilerin mukayese edilmesine 
de imkan vermiştir. Öğrencilerin vermiş olduklari yanitlar incelendiğinde, 
kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin sayisi, kamu ve özel sektörde 
çalişma tercihlerine kiyasla düşük kalmiştir. Bu sebeple üniversiteler ve 
kamu kurumlarinin birlikte öğrenciler nezdinde farkindalik yaratmasi 
önerilmektedir. 

Araştirma sonuçlarina bakildiğinda, demografik özellikleri açisindan 
öğrencilerin ekonomik anlamda güçlü bir aile yapisina veya yüksek düzeyde 
bir gelire sahip olduklari söylenemez. Bu açidan her ne kadar dezavantajli 
olarak görülseler de yaşadiklari coğrafyanin keşfedilmeyen değeri, 
öğrenciler için birer girişim firsati yaratabilir. Dolayisiyla mevcut şartlarda 
firsatlari görebilen ve bir iş fikri geliştirilebilen gençler ekonomik değer 
yaratabilir. Nitekim Bati Karadeniz bölgesi girişimci destekleri noktasinda 
KOSGEB nezdinde avantajli konuma sahiptir.  Yine üniversitelerde 
veya KOSGEB tarafindan verilen girişimcilik eğitimleri, öğrencilerin 
potansiyellerinin farkina varabilmeleri için oldukça önemlidir. Daha önce 
belki de taniklik etmedikleri bu kavrami, dersler sayesinde kendileriyle 
özdeştirebilirler. 

Araştirma sonuçlarina göre girişimci kişilik ile girişimcilik eğilimi 
arasinda kendine güven duyma alt boyutu (r=.12, p<.01) ve başari ihtiyaci 
alt boyutu arasinda (r=.11, p<.01) pozitif yönlü ve anlamli bir ilişkinin 
olduğu görülmektedir. Buna göre kendine güven duyma ve başarma 
ihtiyaci yükseldikçe girişimci olma eğilimi de artacaktir. Benzer durum 
tersi içinde geçerlidir. Başarma ihtiyaci ve kendine güven duyma kişilik 
özelliği azaldikça, girişim eğilimi de azalacaktir denilebilir. Girişimcilik 
eğilimi ile diğer alt boyutlar arasinda ise %95 güvenilirlikle istatistiksel 
olarak anlamli bir ilişkiye rastlanamamiştir. 

Araştirmaya dahil olan öğrencilerin yaşlari itibari ile büyük 
çoğunluğunun genç olduğu görülmektedir. Erdurur, K., (2012) tarafindan 
yapilan çalişmada, yaşa bağli olarak girişimcilik eğiliminin farklilik 
gösterdiği görülmektedir. Genel olarak 22-25 yaş dönemi, girişimcilik 
faaliyetlerine başlama dönemidir. Yaş ilerledikçe insanlarin risk alma 
eğilimleri azalmaktadir. Ailevi ve mesleki sorumluluklarin artmasi, 
hayattan beklentilerin farklilaşmasi, amaç ve hedeflerin değişiklik 
göstermesi girişimcilik eğilimini etkilemektedir. Bu çalişmada, örneklemi 
oluşturan öğrencilerin genel olarak ayni yaş araliğinda olmasi nedeniyle 
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yaş ile girişimcilik eğilimi ve girişimci kişilik arasinda anlamli bir ilişki 
bulunamamiştir (p>.05). 

Üniversite öğrencilerin cinsiyetlerinin, girişimci kişilik özellikleri 
ve girişimci olma niyetlerini belirlemek için yapilan analizde, cinsiyetin 
yalnizca Yenilikçilik alt boyutunda farklilaşma gösterdiği görülmektedir 
(t446=1.97, p<.05) Farkin kaynağini belirlemek için ortalamalar arasi fark 
incelenmiş ve farkin erkeklerin lehine olduğu görülmüştür. Buna karşin 
girişimci kişiliğin belirsizliğe karşi tolerans alt boyutu, kendine güven 
duyma, kontrol odaği, risk alma eğilimi ve başarma ihtiyaci alt boyutlarinda 
cinsiyete göre anlamli bir farklilaşma görülmemiştir. 

Üniversite öğrencilerin aile gelir düzeylerine bakildiği zaman, 
büyük çoğunluğunun 2.000 TL / 4.000 TL araliğinda gelire sahip olduğu 
söylenebilir. Öğrencilerin gelir düzeylerine göre anlamli farklilaşma 
olup olmadiğini belirlemek amaciyla yapilan Tek Yönlü Varyans analizi 
sonucunda, yalnizca Yenilikçilik alt boyutunda (F443=2.50, p<.05) gelir 
düzeyine göre anlamli farklilaşma olduğu görülmektedir. Gelir düzeyi 
5001 TL ve üzeri olanlarin puan ortalamalarinin diğer gelir düzeyinde 
olanlara göre anlamli düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Buna karşin girişimci kişilik özelliği ve diğer alt boyutlari ile girişimci 
olma eğiliminin gelir düzeyine göre farklilaşmadiği görülmektedir (p>.05).  

İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin büyük 
çoğunluğu ileride ne olmak istediklerine ilişkin hedef belirleyememekte, 
almiş olduklari dersler ve rol modeller sayesinde son sinif veya 
mezuniyetleri sonrasinda mesleklerine karar vermektedirler. İşletme ve 
iktisat bölümü mezunlari hemen her mesleğe girebilme hakkina sahiptirler. 
Öğrencilerin kariyer hedeflerinde bankacilik, muhasebe, ekonomi, finans, 
denetim, kontrolör, uzmanlik vb. birçok meslek yer almaktadir. Sayica az 
olsa da bir grup mezun da kendini işini kurmaktadir. 

Öğrencilerin kariyer hedefleri ile girişimci olma niyetleri ve kişilik 
özellikleri arasinda anlamli bir farklilaşma olup olmadiğini belirlemek 
amaciyla yapilan analizde, girişimci olma niyetleri ve girişimci kişilik özelliği 
alt boyutlarinda kariyer hedefine göre anlamli bir farklilaşma olmadiği 
görülmüştür.  Bu sonuçlar, öğrencilerin kariyer hedeflerinin girişimci olma 
eğilimi üzerinde belirgin bir etki yaratmadiği şeklide değerlendirilebilir. 

Bati Karadeniz bölgesinde yer alan üniversitelere bakildiği 
zaman hemen her biri son yillarda kurulmuş genç üniversitelerdir. Bu 
üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin girişimci olma eğilimleri 
üniversite bazinda incelenmiştir. Yapilan analiz sonucunda, Zonguldak 
B. Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin girişimci olma eğilimleri puan 
ortalamalarinin diğer üniversite öğrencilerine göre anlamli düzeyde daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 
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Ailede girişimci olmasi veya aile şirketinin olmasi öğrencilerin girişimci 
olma tercihlerinde avantaj sağlamaktadir. Yeni bir iş kurmanin zorluğu, 
iş hayatinda yaşanan rekabet öğrencilerin kariyerlerini etkilemektedir. 
Ailede girişimci olmasinin, öğrencilerin girişimci olma eğilimleri ve 
kişilik özelliklerinin oluşmasinda etki edip etmediğini belirlemek amaciyla 
yapilan analizde, öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinden belirsizliğe 
karşi tolerans ve yenilikçilik alt boyutlarinda ailede girişimci olmasi 
durumuna göre anlamli farklilaşma olduğu görülmektedir (t446=1.97, 
p<.05). Buna göre ailede girişimci bir yakinin olmamasinin, yenilikçiliği 
destelediği söylenebilir. 

Girişimcilik dersi alan üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik 
özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde yordayici etkisini araştiran 
regresyon analizi sonucunda, kendine güven duyma ve başarma ihtiyacini 
temsil eden kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimi üzerinde düşük düzeyli 
bir yordama (β= .15, p<.01, % 2) düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 
Yordayici değişkenlerin bireysel etkilerine bakildiğinda yalnizca kendine 
güven duyma değişkeninin girişimcilik eğilimi üzerinde anlamli bir 
yordama düzeyine sahip olduğu buna karşin başarma ihtiyacinin girişimci 
olma eğilimi üzerinde yordayici etkiye sahip olmadiği söylenebilir. 
Dolayisiyla öğrencilerin kendine güven duyma girişimci kişilik özellikleri 
girişimci olma niyetleri üzerinde pozitif etkiye sahip olarak eğilimi 
şekillendiren etmenlerden biri olma niteliği taşidiği söylenebilir. 

Wang & Wong (2004) yaptiklari çalişmada, cinsiyet durumlarina 
göre girişimcilik davranişinin değişiklik gösterdiği görülmektedir. 
Dolayisiyla yapilan girişimlerin büyük çoğunluğunu erkek girişimciler 
gerçekleştirmiştir.  Yine yapilan diğer çalişmalarda, erkeklerin kadinlara 
göre daha fazla girişimcilik eğilimi gösterdiği görülmektedir (Luca, 
2017). Cinsiyet üzerinde kültürün baskin olduğu toplumlarda, genellikle 
erkeklerin iş kurmasi, sorumluluk üstlenmesi ve risk almasi beklenir. 
Tsoukatos (2014) yapmiş olduğu çalişmada erkeklerin kadinlara göre daha 
fazla girişimci eğiliminde olduğu görülse de istatistiki olarak anlamli ve 
önemli bir farklilaşma görülmemiştir. Kiliç vd., (2012) tarafindan yapilan 
çalişmada erkek öğrencilerin kiz öğrencilere göre daha yenilikçi olduğu 
görülürken diğer girişimci kişilik özellikleri ile cinsiyet arasinda istatistiki 
olarak anlamli bir farklilaşma görülmemiştir. 

Araştirma kapsaminda yapilan analiz sonucunda girişimci kişilik 
özelliklerinden kendine güven duymanin girişimci olma eğiliminde önemli 
bir yordayici olmasi nedeniyle öğrencilerin öğrenim gördükleri süre 
boyunca bu yeteneklerini güçlendirici faaliyetler yürütülmesi önerilir.  

Öğrencilerin kariyer hedeflerine bakildiğinda, kamu ve özel 
sektörde çalişma isteği ön plana çikmaktadir. Girişimciliğe olan ilginin 
artirilmasi noktasinda devlet destekleri ve mevcut finansman imkanlari 
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göz önünde bulundurulduğunda, girişim yaratmanin cazibesi öğrencilere 
aktarilmali ve yeni girişimlere ihtiyaç olduğu faydali model ve örnek 
vakalarla gösterilmelidir. Bu konuda panel veya seminer düzenlenmesi 
önerilmektedir. 

Araştirma kapsamini genişletmek ve öğrencilerdeki girişimcilik 
algisini iyi analiz etmek için her üniversite tarafindan öncelikle birinci yari 
yil döneminde girişimci olma eğilimi ölçeği uygulanmali ve sonrasinda 
mezuniyete yakin bir dönemde ayni ölçek tekrar uygulanarak değişim 
gözlemlenmeli ve dersin etkili olup olmadiği araştirmalidir. Öğrencilerin 
girişimci olma eğilimi gösterip göstermedikleri noktasinda almiş olduklari 
dersin etkisi analiz edilmelidir. 

Araştirma sonuçlari, bazi demografik özelliklerin girişimci olma eğilimi 
üzerinde anlamli ve pozitif yönlü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 
Özellikle gelir düzeyi yüksek olan bireylerin yenilikçi kişilik özelliğine 
sahip olduğu düşünüldüğünde girişimci olma niyetinde bulunmalari için 
finansmana erişim imkanlarinin öğrencilere aktarilmasi önerilir. 

Araştirmacilar tarafindan yapilabilecek yeni çalişmalarda, farkli 
fakültede öğrenim gören (özellikle mühendislik) ve girişimcilik dersi alan 
öğrenciler iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde okuyan öğrencilerle 
karşilaştirilma ve girişimci olma eğilimleri karşilaştirilmasi önerilir. 
Bu yöntemle almiş olduklari girişimcilik dersi dişindaki farkin kaynaği 
olabilecek faktörlerin araştirilmasi önerilmektedir. 

Girişimci kişilik özellikleri ve girişimci olma eğilimi arasindaki 
ilişkinin varliği dişinda öğrencilerin almiş olduklari eğitimin etkisinin de 
araştirilmasi önerilmektedir. Sonraki araştirmalarin mezun olan öğrenciler 
örneklemi üzerinde yapilmasi önerilmektedir. 
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EVSEL ÇÖP KAVRAMI VE İLGİLİ LİTERATÜR

 İnsan ve çevre sağliğinin bozulmasina sebep olan evsel çöpler, gü-
nümüz kentleşme sürecinin getirdiği önemli çevre sorunsallarindan biri 
olarak karşimiza çikmaktadir.  Evsel çöplerin insan ve çevre sağliğina olan 
zararlari olduğunu kabul etmek ve bu zararlari azaltmaya yönelik öneriler 
sunabilmek için evsel çöp kavraminin neyi ifade ettiğini tam anlamiyla 
anlayabilmek gerekir.  Evsel çöpler bir tanimda “Özel evlerden veya dai-
relerden kaynaklanan çöp ve çöpleri içeren kati atik (şişeler, kutular, giye-
cekler, kompostlar, atik maddeler, gida ambalajlari, gida hurdalari, gazete 
ve dergiler ve bahçe düzenlemeleri) evsel çöp olarak adlandirilir.” şeklinde 
ifade edilmiştir. Ayrica bu tanima ek olarak evsel çöplerin tehlikeli atik 
içerebileceği belirtilmiştir (http://www.businessdictionary.com/definition/
household-waste.html). Kentlerde belediyelerin çöplerin tanimi ve işlen-
mesi ile ilgili OECD tarafindan yapilan tanimlamada evler dahil kentteki 
tüm binalardan gelen-toplanilan çöpler evsel çöpler olarak kabul edilir-
ken, inşaat ve yikim faaliyetlerinden kaynaklanan atiklar bu tanimlamadan 
hariç tutulmuştur (https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm). Bir-
leşik Devletler Çevre Koruma Ajansi (EPA), evsel atiklarin bir kismini ev-
sel zararli atiklar olarak siniflandirmiştir. Söz konusu atiklar bazi koşullar 
altinda yangin çikartabilir, reaksiyon gösterebilir ya da patlayabilir veya 
evde tehlikeli atik olarak aşindirici veya zehirli olan bazi kalintilari oluş-
turabilir. Bu kapsama giren boyalar, temizleyiciler, yağlar, piller ve zirai 
ilaçlar gibi ürünler tehlikeli bileşenler içerebilir ve bunlari attiğinizda özel 
bir dikkat gerektirir (https://www.epa.gov/hw/household-hazardous-was-
te-hhw ).

Atik üretimi ve atiğin toplanmasi, işlenmesi, taşinmasi ve bertaraf 
edilmesi-“atik yönetimi” süreci, hem halk sağliği hem de estetik ve çevre-
sel nedenlerle önemlidir. Atik, bir birey, ev veya kuruluş tarafindan üreti-
len herhangi bir şey olabilir. Sonuç olarak, atik, farkli maddelerin karmaşik 
bir karişimidir; bunlarin bazilari sağlik için özünde tehlikelidir. Atiklarin 
sağlik üzerindeki muhtemel etkileri ve bunlarin idare edilmesinin sonuç-
lari çok geniş kapsamli bir araştirma konusu olmuştur. Kadmiyum, arse-
nik, krom, nikel, dioksinler ve PAHlar gibi maddelerin birçoğu, hayvanlar 
üzerinde yapilan çalişmalara veya yüksek seviyelere maruz kalan kişilerin 
çalişmalarina dayanarak kanserojen olarak kabul edilir. Karsinojenisiteye 
ilaveten, bu maddelerin birçoğu merkezi sinir sistemi, karaciğer, böbrek-
ler, kalp, akciğerler, deri, üreme vb. üzerinde diğer toksik etkiler (maruz 
kalma seviyesine ve süresine bağli olarak) üretebilir (https://academic.oup.
com/bmb/article/68/1/183/421368).

Bu noktada; evsel atiklarin gerektiği gibi yönetilememesi noktasinda, 
sağliğa zararli çeşitli etkiler ortaya çikmasi rastlanilan bir durumdur. Bu 
bakimdan mikrobiyal patojenler, özellikle kompostlama ve kanalizasyon 



Demet Cansaran312 .

işlemlerinde değil, ayni zamanda depolama alanlarinda potansiyel bir teh-
like kaynağidir (https://academic.oup.com/bmb/article/68/1/183/421368). 
Özellikle kanalizasyon bulaşan kullanim suyunda banyo yapmanin, gast-
rointestinal semptom riskini arttirdiği doğrulayan birçok kanit vardir (Phe-
by, vd, 2002).

Yufeng ve vd (2003) çalişmalarinda 2000’lere gelindiğinde şehirlerde 
sorunun devasa boyutlara ulaştiğini ve göz ardi edilemez hale geldiğini 
vurgulamak adina Çin örneğini sunmuşlardir. Evsel kirliliğin küresel bir 
mesele olduğunu, bu durumun Çin’de de 2000’li yillarin başina doğru yil-
lik ortalama %8-10 artiş göstererek ilerlediğini, o yillar itibariyle ülke ge-
nelinde tahsis edilen 668 çöp toplama ve itlaf alanlarinin yeterli olmaktan 
çok uzak olduğunu ifade etmişlerdir.

Hoornweg ve Bhada-Tata (2012) çalişmalarinda ekonomik kalkinma 
ve kentleşme orani ne kadar yüksek olursa, kati atik miktarinin da genel-
likle o kadar fazla olacağini belirtmişlerdir. Harcanabilir gelirler ve yaşam 
standartlarinin arttikça, mallarin ve hizmetlerin tüketimi de artmaktadir. 
Kentsel yerleşim yerleri, kirsal alanda yaşayan meslektaşlariyla yaklaşik 
iki kat fazla israf üretmektedir.

Evsel atiklarla ilgili olarak yapilan çalişmalar incelendiğinde, evsel 
atik yönetimi ile ilgili çalişmalarin çoğunlukta bulunduğu açikça görülebi-
lir. Bu kapsamda evsel atik yönetiminin ekonomisi, muhtemel tehlikeleri, 
doğaya zararlari gibi faktörlerin yaninda davranişsal açidan konuyu ele 
alan çalişmalara da rastlanmiştir. Bu kapsamda Barr (2007) çalişmasinda, 
atik yönetimi davranişinin ayrica ele alinmasi gerektiğini ve bu konudaki 
belirleyici faktörlerin evsel atik yönetiminin gerçeklerini anlamak için de-
ğerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Barr (2017) çalişmasinda, insan-
larin sosyal ve davranişsal olarak evsel atiklara ilişkin yaklaşimlari üzerine 
yazdiği kitabinda atik yönetiminde sürdürülebilirlik açisindan insanlarin 
yaklaşimlarinin, sahip olduklari değerlerin ve sergiledikleri davranişlarin 
öncelikle değiştirilmesi gerektiğini vurgulamiştir. Bernstad (2014) yap-
tiği vaka incelemesi çalişmasinda, evsel atik yönetiminde geri dönüşüm 
açisindan atiklarin yerinde; tam da üretildiği evde ayriştirilmasinin geri 
dönüşüm oranlarini büyük oranda artiracaği sonucuna ulaşmiştir. Wiedin-
myer ve vd (2014) çalişmalarinda, bazi bölgelerde evsel çöplerin de diğer 
çöplerle birlikte açikta yakma yöntemiyle yok edilmesi sonucu ortaya çi-
kan emisyonlarin çoğunun toksik kirleticiler olduğunu, bu sebeple zararli 
sağlik etkilerine sebep olabileceklerini ifade etmiştir. Fiorillo (2013) çaliş-
masinda, İtalya’da evsel atik üretimi performansini değerlendirdiği çaliş-
masinda, AB üyesi ana ülkeler göz önüne alindiğinda, Almanya dişinda bu 
ülkelerin atik üretimini azaltma konusunda zorluk yaşadiklarini ve kulla-
nilan en temel atik bertaraf yönetiminin araziye depolama olduğunu göz-
lemlemiştir. Bununla birlikte, İtalya’nin atik yönetimi performansi sürek-
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li olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir, çünkü son zamanlara dek, 
güney İtalya’da bazi alanlarda atik yönetimi krizleri yaşanmaktadir; başta 
çöp toplama alanlarina ciddi alternatiflerin bulunmamasi ve ayri toplanma 
oranlari çok düşük olmasindan kaynaklanmaktadir. Vogler ve vd (2014) 
çalişmalarinda, Viyana’da evsel çöpler içine karişan ilaç atiklari üzerine 
yaptiklari çalişmada, reçete edilen ilaçlarin genelde dikkate değer bir kis-
minin kullanilmadan atildiğini tespit etmiş, bu durumun başta ekonomik 
olmak üzere değişik zararlari olabileceği sonucuna ulaşmişlardir. Wünch 
ve Simon (2017) çalişmalarinda, Almanya örneği üzerinden yürüttükleri 
çalişmalarinda evsel atiklarin doğrudan veya dolayli olarak neden olacaği 
sera etkisini azaltmanin artik modern bir atik yönetim sisteminin parçasi 
olan yerinde ayriştirma ile etkili olacağini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda 
Çin’in yillik bir milyar tonun üzerinde evsel çöpü olan Çin’in büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu belirtmişlerdir.

Yapilmiş olan çalişmalarda evsel çöplerle ilgili iki önemli nokta bu-
lunduğunu görmekteyiz: Bunlardan birincisi; bu çöplerin toplanmasi ve 
ortadan kaldirilmasinda sistemli çalişmalar yapilmadiği durumlarda doğ-
rudan insan ve çevre sağliğini tehdit etmekte olmasidir. İkincisi ise; bu 
çöplerin oluşumu ve toplanmasi işleminin kapali mekanlarda oluştuğu ger-
çeğinden hareketle bireylerin özellikle çöplerin toplanmasi noktasinda ilk 
ve önemli bir adimi oluşturmakta olmalidir. Dolayisiyla bu iki nokta bu 
çalişmanin çikiş noktasini ve önemini ortaya koymaktadir. 

YÖNTEM: 

 Çalişmada ilk olarak ilgili literatür incelenerek evsel çöplerin yarat-
miş olduğu sorunlar belirlenmeye çalişilmiştir. Sonrasinda ise Amasya ili-
nin 2012-2019 yillari arasinda evsel çöp sorunsalinda özellikle Amasya 
belediyesinin yapmiş olduğu çalişmalar analiz edilerek, ilin söz konusu 
sorunsalda hangi noktada olduğu belirlenmeye çalişilmiş ve tespit elden 
sorunlarla ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

BULGULAR

Amasya ilinin günlük evsel çöp miktari yaklaşik olarak 120 tondur. 
Amasya belediyesinin evsel çöplerle ilgili olarak 2012-2019 yillari ara-
sinda her yil ortak ve farkli yapilan çalişmalari olduğu görülmektedir. Bu 
çalişmalardan her yil yapilmakta olan çalişmalar Amasya belediyesi tara-
findan doğrudan yürütülmekte iken, yillara göre farklilik içeren çalişma-
larin ise Amasya Kati Atik Belediye Birliği tarafindan yapilmakta olduğu 
görülmektedir. 

Amasya belediyesi 2012-2019 yillari arasindaki yillik faaliyet rapor-
lari incelendiğinde evsel çöplerle ilgili aşağidaki çalişmalarin yapildiği gö-
rülmüştür (Amasya Belediyesi Yillik Faaliyet Raporlari):
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Her Yıl Yapılmış Olan Çalışmalar

-Belediye sinirlari dâhilinde tüm cadde, sokak, meydan ve kaldirimla-
rin genel temizliğini yapmak,

- Cadde ve sokaklarin süpürge araçlari ile temizliğini yapmak,

- Konutlar, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlari, okullar ve hastane-
lerden kaynaklanan evsel nitelikli kati atiklarin toplanmasi, taşinmasi ve 
ara transfer istasyonlarina nakledilmesini sağlamak,

-Bos arsalarin genel temizliğini yapmak,

-Belediye sinirlari dâhilinde yer alan semt pazarlarinin atiklarini top-
layip, genel temizliğini yapmak ve yikatmak,

-Kentin tamaminda genel temizliğin sağlanmasi amaciyla, elle ve yol 
süpürme araçlari ile süpürmek,

- Hizmet alaninda ihtiyaca göre konteyner alimi ve dağilimini yap-
mak,

- Mevcut konteynerlerin bakim, onarim ve boyasini yapmak,

-Kentimizde bulunan 400 ve 800 litrelik 1400 adet çöp konteynirlari 
belirlenen zamanlarda yikamak ve dezenfekte etmek,

-Milli bayramlarda tören alanlari, dini bayramlarda cami etraflari, me-
zarliklarin iç ve dis temizlikleri düzenli olarak yapilmasi,

-Okullarin, yeni eğitim – öğretim yilina hazirlanmasi için okul bahçe-
lerinde temizlik çalişmalarini yapmak,

-Bos arsalarin temizliğini yapmak.

Yıllara Göre Farklılıkları Olan Çalışmalar

- Evsel Kati Atik Bertaraf Tesisi: Bu tesis 2010 yilinda faaliyete 
geçmiştir. 

- Kati Atik Birliği: 2010 yilinda Kati Atik Birliği faaliyete geçmiş-
tir.

- Çöp konteynerleri: 2014 yilinda ilde özellikle irmak kenari boyun-
ca ana cadde üzerinde yapma yeşil çim desenli çöp konteynerleri ile görsel 
anlamda güzellik amaçlanmiştir. Ana cadde dişinda mahalle aralarinda bu 
konteynerlerden bulunmamaktadir.

- Elektrik Enerjisi Üretimi: 2014 yilinda evsel kati atiklardan elekt-
rik enerjisi üretilmeye başlanmiştir.

- Atiklarin Geri Dönüşümünün Sağlanmasi: 2017 yilinda ambalaj 
atiklarinin geri dönüşümü işlemine başlanmiştir.
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- Eğitim Çalişmalari: Okullarda evsel çöp bilincinin geliştirilmesine 
yönelik eğitimlerin verilmesi

SONUÇ

Amasya belediyesinin evsel çöplere yönelik her yil yapilmakta olan 
çalişmalari incelendiğinde; bu çalişmalarin evsel çöplerin düzenli olarak 
toplanmasi ve çevre temizliğinin sağlanmasina yönelik olduğu görülmek-
tedir. Halkin hizmetinde ve halka en yakin yerel birimler olan belediye-
lerin evsel çöplerin insan ve çevre sağliği açisindan tehdit olmamasina 
yönelik çalişmalari düzenli bir şekilde yerine getirmesi olmasi gereken 
bir durumdur. Yillara göre farkliliklari olan çalişmalar incelendiğinde; bu 
çalişmalarin büyük bir çoğunluğunun Amasya Belediyesi Kati Atik Bir-
liği tarafindan yerine getirilmekte olduğu görülmektedir. Farkliliği olan 
çalişmalardan evsel kati atiklardan elektrik enerjisi üretilmeye başlanmasi 
ve ambalaj atiklarinin geri dönüşümünün sağlanmasina yönelik çalişmalar 
farkliliği olan çalişmalardandir. Özellikle büyükşehir belediyelerince ya-
pilmakta olan atiklardan elektrik üretimini sağlayici çalişmalarin Amasya 
belediyesi bünyesinde de yapilmaya çalişilmasi önemli bir başaridir. Yeşil 
renkli çim desenli çöp konteynerlerin il ana caddesi boyunca konulmuş ol-
masi görsel bir il olan Amasya’nin görselliğini artirici bir etkisi olmuştur. 
Ancak bu konteynerlerden mahalle, sokak aralarina da konulmamasi bir 
eksikliktir. Bütün mahalle ve sokak aralarindaki konteynerlerin çim de-
senli konteynerlere dönüştürülmesi bu noktalarinda güzelleştirilmesi adina 
önemlidir.

Ancak çalişmada elde edilen bulgular işiğinda evsel çöpler sorunsa-
linda; diğer çevre sorunlarinda olduğu gibi sorunu önlemek, ortadan kal-
dirmak veya oluşmuş sorunlari çözebilmek için kişi ve kurumlarin birlik-
te hareket etmesi gerektiği sadece kişiler veya sadece kurumlarin sorunu 
çözme başarisi gösteremeyeceği gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. Bu 
noktada belediyelerin evsel çöplerin toplanmasi, uzaklaştirilmasi ve ay-
riştirilmasi sürecini başarili bir şekilde yönetmeleri önemli olduğu kadar, 
bireylerin de evlerindeki çöpleri gerektiği gibi uygun poşetlerde biriktirme 
süreçleri de önemlidir. Bu noktada, sağlik ve görsel açidan sorun oluştura-
bilecek bir konu olan evsel çöplerle ilgili olarak vatandaşlara belediyelerin 
eğitim birimleri tarafindan belli araliklarla eğitim verilmelidir. Bu eğitim-
ler vatandaşlarin bu konuda bilinçli olmalari, belediyelerin bu sorunda ba-
şarili olmalarini kolaylaştiracaktir. Amasya belediyesi de bu noktada okul-
larda başlamiş olduğu eğitimleri artirmali ve bu eğitimleri vatandaşlari da 
kapsayacak şekilde geliştirmelidir. Ayrica verilen eğitimlere ek olarak be-
lediye tarafindan her eve, uygun çöp poşetlerinin dağitilmasi, vatandaşlara 
çöplerin doğru bir şekilde toplanmasi alişkanliğini kazandirmada yardimci 
olacaktir.
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GİRİŞ

İnsan kendi benliğini yaşadiği dönemin tarihsel ve toplumsal yapisi 
içerinde oluşturmaktadir. Bu oluşturma süreci içinde insanin ürettiği kav-
ram ve tanimlamalarin da yine kendi yaşadiği dönemin ürünü olduğunu 
söyleyebilmek mümkündür. Bu anlamda dönemin egemen toplumsal yapi-
sinin kendi dilsel pratiklerini belirlediği de söylenebilir. Engellilik ve en-
gelliliğe dair yaygin kullanilan kavramlar incelendiğinde de her dönemin 
egemen toplumsal yapisina uygun olan kavramin toplumda başat bir bi-
çimde kullanildiği görülmektedir. Bununla birlikte özellikle de günümüz-
de kitle toplumunun gelişimine koşut olarak önemli bir noktada yer alan 
kitle iletişim araçlarinda yer alan temsiller bireylerin algilarinin şekillen-
mesinde önemlidir. Dolayisiyla bu çalişmada engellilik kavrami tarihsel 
gelişim süreci içinde ele alinarak engelliliğe ilişkin alanda yer alan model-
lerin bir betimlemesi yapilmaya çalişilacak ve daha sonra da medyada yer 
alan engellilere yönelik haberler eleştirel söylem analizi ile incelenecektir. 

1. Engellilik Kavramının Tarihsel Gelişimi

Engelliler gündelik yaşamda çok fazla görünür olmamasina rağmen 
istatistiki bilgiler bu görünür olmama halinin yaniltici olduğunu göster-
mektedir. Dünya Sağlik Örgütü’nün (DSÖ) 2011 yili raporuna göre dünya 
nüfusunun yaklaşik %15’i bir engel ile yaşamaktadir. Raporda ayrica en-
gelliliğe ilişkin bu küresel tahminin nüfusun yaşlanmasi ve kronik hastalik-
larin hizli yayilimi nedeniyle artacaği da kaydedilmektedir (WHO, 2011). 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002 yilinda yaptiği araştirmaya göre ise 
Türkiye’de engellilerin nüfus içindeki orani %12.29’dur (TÜİK, 2002).   

Engellilik birçok kaynakta farkli tanimlanmaktadir. Türk Dil Kuru-
mu’na (TDK) göre engelli “vücudunda eksik veya kusuru olan, özürlü” ya 
da “engeli olan, mâniali” olarak tanimlanmaktadir (2020). TDK, engelli 
tanimini kişinin sahip olduğu eksikliğe ve kusura vurgu yaparak açikla-
maktadir. Bununla birlikte Cambridge İngilizce Sözlüğü engelliliği: “Bir 
hastalik, hasar ya da diğer insanlarin yaptiği şeyleri yapmasini zorlaşti-
ran durum” olarak tanimlamaktadir (Cambridge Dictionary, 2020). Her iki 
sözlükte engelliliği bir eksiklik ya da hastalik üzerinden anlatmaktadir. 

Türkçe’de günlük yaşantida sik sik ve yaygin bir şekilde kullanilan 
“sakat”, “özürlü” gibi kelimelerin aslinda anlam farklarina bakilmadan 
kullanildiği söylenebilir. Yanliş kullanimlar engellilerin toplum tarafindan 
ötekileştirilmesine neden olabilmektedir. Kişinin sahip olduğu engel son-
radan veya doğuştan gelmektedir (Giresunlu ve Akinci, 2012: 15-16).   

Engelliliğin sakatlik olarak ifadesinde Tibbi çalişmalarin önemli oldu-
ğu söylenebilir. Sakatliğa dair çalişmalarin ABD ve İngiltere eksenli oldu-
ğu bilinmektedir. Bu çalişmalar ile engelli bireyin bedeninde fiziksel ola-
rak bulunan eksiklikler sakatlik olarak tanimlanmaktadir. Sakatlik tanimi 
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sakat olmayan bir beden üzerinden gelişen normallik tasvirinden hareketle 
açiklanmaktadir (Yardimci, 2015: 9). Sakatlik kelimesine yüklenen yanliş 
anlam itibariyle; toplum tarafindan engelli bireye atfedilecek olan anlam 
da olumsuz olabilmektedir. Toplumda oluşacak bu algi aslinda engelsiz 
bireylerin engelli bireye karşi olan tutumunu da etkileyebilir. 

Toplumda var olan ve yaşamlarina devam etmekte olan pek çok de-
zavantajli birey üzerinden belirli yargilamalar ve suçlamalar yapmaktadir. 
Sosyal hayatin dişinda kalmak zorunda olan engelli birey engelsiz birey ile 
karşilaştirilmakta ve engelsiz bireyler kimi zaman engelli bireyleri “aciz” 
olarak tanimlamaktadir. Bu tanimlamalar engelli bireyin sosyal yaşantisi-
na devam etmesi açisindan büyük bir sorun oluşturmaktadir (Arslan vd., 
2014: 11,12). 

Engellilik çalişmalarinin hiz kazanmasinda İkinci Dünya Savaşi son-
rasi büyük önem taşir. Savaş sonrasi sosyal hayati normale döndürme ça-
balari, engelliler için de önemli gelişmelerin ortaya çikmasini sağlamiştir. 
Engellilerin sosyal ve ekonomik haklari konusunda önemli adimlar atil-
miştir (Kara, 2016: 250). 

1992 yilina gelindiğinde ise Birleşmiş Milletlerin (BM) 3 Aralik gü-
nünü Uluslararasi Engelliler Günü olarak kabul ettiği görülür. Her yil bu 
tarihte dünyanin pek çok ülkesinde engelliler adina farkindalik oluşturul-
mak amaciyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayni zamanda BM tara-
findan hazirlanan bu belge ile engellilerin yaşama daha kolay uyum sağla-
malari ve hayatin her aninda aktif rol alabilmeleri amaciyla çeşitli kurallar 
kabul edilmiştir (Gelmez, 2018: 193). BM tarafindan engelliler için ilan 
edilen bugün; engellilerin toplum tarafindan farkinda olunmalari açisindan 
büyük önem arz etmektedir. 3 Aralik gününde dünyanin pek çok ülkesinde 
yapilan etkinliklerle engelliler “toplumda biz de variz” diyerek toplumun 
dikkatini çekmeye çalişmaktadir. 

Engel, bireyin sosyal hayata birtakim eksiklikleri ya da kusurlari ne-
deniyle katilamamasi olarak nitelenebilir. Bir başka ifadeyle, topluma ken-
disine sunduğu rolleri doğuştan ya da sonradan meydana gelen haller ne-
deniyle gerçekleştirememesidir. Kişi gerçekleştiremediği bu nedenler do-
layisiyla engelli olarak tanimlanmaktadir (Giresunlu ve Akinci, 2012:16). 

BM Genel Kurulu’nun 2008 yilinda yürürlüğe giren Türkiye’nin 
de imzaladiği Engelli Haklarina İlişkin Sözleşme engelli bireylere karşi 
oluşan ayrimciliğin önlenmesi ve toplumdaki engelli bireylere karşi olan 
ayrimcilik içeren fikirlerin ortadan kalkmasi açisindan önem arz etmekte-
dir. Sözleşmenin hedefi; engelli bireylerin tüm yaşam haklarindan eşit bir 
şekilde faydalanmasidir (Resmî Gazete, 2009). Sözleşme ayni zamanda; 
topluma, zihinsel ya da fiziksel nedenlerden dolayi eksik olarak katilim 
sağlayan kişileri de kapsamaktadir. Bu kapsayicilik ile kişi ve toplum ki-
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sitlamasi arasinda bir bağ kurulmuştur. Engelli kişilerin yaşam haklari gü-
vence altina alinmaya çalişilmiştir (Gül, 2012: 27). Sözleşmede özellikle 
güvence altina alinan madde; engellilerin hiçbir suretle ayrimcilik görme-
mesi gerektiğidir. Yapilan bu sözleşme ile engellilerin topluma ve toplu-
mun da engellilere uyarlanmasinin kolaylaştirilmasina çalişilmiştir. 

Engelli haklarina ilişkin düzenlenen bu sözleşmenin ardindan engel-
li haklarini eşit haklar seviyesinde düzenlemek ve korumak adina DSÖ, 
2014-2021 yillari arasindaki süreci kapsayan Küresel Eylem Plani adli 
bir düzenleme yapmiştir. DSÖ tarafindan üstlenilen bu görev neticesinde; 
dünya genelinde bulunan tüm engelli ve dezavantajli durumda olanlarin 
sosyal ve eşit haklardan yararlanabilmeleri ayni zamanda sosyal destekler-
den ihtiyaçlarini karşilayabilmeleri kararlari alinmiştir. Alinan kararlar ne-
ticesinde, engelliliğin bir sağlik probleminden ziyade bir toplumsal sorun 
olduğu da ortaya konulmaktadir. Böylelikle engelliliğe karşi bakişin iyi-
leştirilmesi, engellilerin tüm sosyal ve ekonomik yardimlardan yararlana-
bilmeleri, ayni zamanda tedavileri için gerekli rehabilitasyon koşullarinin 
oluşturulmasi fikri de kabul edilmiştir (WHO, 2015). 

Farkli kültürler ve o kültürlere sahip insanlar engelliliğe yönelik kav-
ramlari da farkli bir şekilde kullanmaktadir. Engelli, özürlü ya da sakat 
olarak kullanilan kelimeler her ne kadar kullanim açisindan benzerlik ta-
şiyormuş gibi görünse de anlam açisindan farkliliklara sebebiyet vermek-
tedir (Öztürk, 2011: 17). Bu anlamda aslinda çoğu insan engelliliğe dair 
kullanim pratiklerini kelimenin anlamina bakmadan gerçekleştirmektedir. 
Toplumlar, “Özürlü”, “engelli” ya da “sakat” kelimelerini ayni anlam içe-
risinde olduğunu kabul ederek kullanmaktadir. 

1980 senesinde ICIDH (Uluslararasi Bozukluklari, Özürleri ve En-
gelleri Siniflama Kongresi) “özür” kavramini tanimlamiştir. Bu kongreye 
pek çok engelli dernek üyesi ile uzman katilim göstermiştir. Bu kongrenin 
ardindan DSÖ yeni bir fikrin geliştirilmesine ortam hazirlamiştir. DSÖ, 
Uluslararasi Fonksiyon Görme ve Özürlülük Siniflamasi tanimlamiştir. Bu 
tanim ile; özürlü kavrami bir dezavantajli olma hali olarak anlatilmaktadir. 
Bu durum kişinin içerisinde bulunduğu durum itibariyle sosyal ayni za-
manda yasal bir eksiklik yaşamasina neden olan aksaklik olarak tanimlan-
maktadir (Burcu, 2007: 54). 

Bununla birlikte farkli kaynaklar engellilik ile özürlülük tanimlamala-
rini birbirinden farkli olarak açiklamaktadir. Özürlülüğü; bireyin bulundu-
ğu ve sahip olduğu durum itibariyle becerilerini gerçekleştirmesindeki ku-
surluluk hali olarak tanimlanmaktadir. Engellilik ise, herhangi bir nedenle 
sonradan oluşan ya da doğuştan bireyin sahip olduğu durumdur. Ayni za-
manda kişi normal hayatinda gerçekleştirdiği faaliyetleri yerine getirmede 
sorun yaşamakta ve bu nedenle içinde bulunduğu durum kişiye engel ya-
ratmaktadir (Rabia vd., 2005: 183). Engellilik, tanimlanan diğer kavram-
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lara göre daha kapsayici bir kavram olarak yerini almaktadir. Ülkemizde 
2005 yilinda yayimlanan 5378 Sayili Özürlüler (Engelliler) Kanunu ise bu 
tanima şöyle yaklaşmaktadir: 

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruh-
sal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniy-
le toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama 
güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi (5378 Sayılı Özürlüler Kanunu, 2005). 

Engelliliği doğuştan ya da sonradan olmak üzere iki biçimde ele alan 
5378 sayili kanun, ayni zamanda bireyin yaşamasi için farkli bir desteğe 
ihtiyaci olduğu anlamina da vurgu yapmaktadir. Bununla birlikte engellilik 
tanimlamalari sürecinde ortaya çikan ve yaygin olarak kullanilan birçok 
kelime engelli bireyler için olumsuz bir yargi oluşmasina da ortam hazir-
lamaktadir. Dolayisiyla bu çalişma engelli bireyleri tanimlama aşamasinda 
“engelli” kelimesinin daha olumlu bir çağrişim yaptiği fikrine katilarak, 
çalişma süresince bu tanimlamayi kullanacaktir. 

20 Şubat 2019 tarihli Resmî Gazetede yayinlanan Çocuklar için Özel 
Gereksinim Değerlendirmesi Hakkindaki Yönetmelik ile özel gereksinimli 
çocuk şöyle tanimlanmaktadir:

Çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da 
gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, reha-
bilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve 
ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını (…) ifade eder 
(Resmî Gazete, 2019).

Resmî Gazete’de yayinlanan bu yönetmelik ile engelli çocuk; özel 
gereksinimli birey olarak tanimlanmaktadir. Ayni zamanda toplum içinde-
ki varliğinin herkes gibi eşit olmasi gerektiği vurgulanmaktadir. Bununla 
birlikte 20 Şubat 2019 tarihli Resmî Gazetede yayinlanan Erişkinler İçin 
Engellilik Değerlendirmesi hakkinda çikan yönetmelik ile engellilik duru-
mu şu ifadelerle açiklanmiştir: 

Engelli birey: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli 
düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit ko-
şullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 
etkilenen bireyi, 

Engellilik durumu: Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyat-
ri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini 
uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıf-
landırmalar ve tanılamaları (…) 

2019 yilinda yayimlanan Resmî Gazete yönetmeliği ile özel gerek-
sinimli çocuk ve yetişkinler birbirinden ayrilmaktadir. Böylelikle engelli 
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çocuk ve engelli yetişkinlere farkli ve ayri yönetmelik yayimlanmiştir. Bu 
yönetmelik ile yetişkin ya da çocuk engelli devlet tarafindan kendilerine 
taninan haklardan; kendi yaş grubu üzerinden faydalanmaktadirlar. 

Yayinlanan bu ve benzeri yayinlar ile toplum tarafindan benimsenen 
alginin değiştirilmesi de kolaylaşmaktadir. Böylelikle toplumun engelli 
kimselere karşi sahip olduğu yargilarin yapilan çalişmalar ile değiştirilme-
si hedeflenmektedir. 

Türkiye Engelliler Spor Yardim ve Eğitim Vakfi da özürlülüğün engel-
li kişiye karşi yanliş algiya sebebiyet verebileceğini ifade ederek bireyin 
toplum tarafindan daha doğru anlaşilabilmesi için “engelli” tabirini kulla-
nir (TESYEV, 2020). 

Engelliliğin toplum tarafindan problem olarak görülmeye başlanmasi 
ile -ki bu durum özellikle sanayi toplumuna geçiş süreci ile başlamiştir- bu 
konu üzerinde pek çok çalişma üretilmeye başlanmiştir (Okur ve Erdugan, 
2010). İlk zamanlarda engelliliğin tanimi bir hastalik olarak genelleştiril-
miştir. İkinci Dünya Savaşi sonrasinda ise engelliliğin daha çok tibbi bir 
problem olduğu ifade edilmiştir. Sonraki yillarda ise Avrupa’nin önemli 
sivil toplum dernekleri engelliliğin hastalik olarak benimsenmesi fikrine 
karşi çikarak engelliliğin sosyal bir problem olarak incelenmesi gerekti-
ğini belirtmiştir. Ancak yasalar neticesinde güvence altina alinan engelli 
haklari, gündelik hayatta çok dikkate alinmamiş ve uygulamada birtakim 
aksakliklar yaşanmiştir (Arikan, 2002: 3). Engelliliğin tibbi bir tanimlama-
dan ziyade sosyal tanimlama sürecine geçilmesi ile birlikte engellilik çaliş-
malari yoğunlaşmiştir. Ancak bu döneme kadar olan süreçte engellilik bir 
hastalik olarak tanimlanmiştir. Son dönemlerde Bati’da engelliler için hak 
temelli çalişma ve girişimlerin yayginlaştiğindan bahsedilebilir. Yapilan 
çalişmalarda; engelli bireyin engelsiz birey gibi eşit ve bağimsiz şartlarda 
eğitim alma hakkinin üzerinde durulur. Bununla birlikte engelli bireyler 
için hazirlanan ve yalnizca engelli bireylerin eğitim aldiği özel eğitim mer-
kezlerinde; engelli bireyin engelsiz bireyden uzaklaştirildiği, bu nedenle 
toplumdaki öteki algisinin pekişmesine neden olduğu da ifade edilmekte-
dir (Burcu, 2002: 86). Engellilik çalişmalarinin hizlanmasi ve önem kazan-
masi toplumun engellilere karşi olan tutumlarindan etkilenmiştir. 

2. Engellilik Çalışmalarında Kullanılan Modeller

Engellilik çalişmalari ilk zamanlarda medikal anlamda yoğunlaşirken; 
ilerleyen zamanlarda toplumsal farkindaliğin gelişmesi ile daha çok sos-
yal alanda gelişmeye başlamiştir. Engellilere yönelik geliştirilen sözleşme 
ve yasal haklar ile engellilerin gerek ekonomik gerekse sosyal yaşamlari-
na yönelik düzenlemeler yapilmiştir. Engelliler toplum tarafindan yeterli 
desteği gördüğü süreçte, engelli haklarina ilişkin düzenlemeler hiz kazan-
miştir. Ayni zamanda geliştirilen bu düzenlemeler neticesiyle engellilere 
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yönelik pozitif ayrimcilik fikri de ortaya çikmiştir. 

1970 ve 1980’li yillar arasi gelişim gösteren engellilik çalişmalari İn-
gilizce’de karşimiza “Disability Studies” kavrami ile çikmaktadir. 1960’li 
yillarda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşmaya başlayan 
engellilik çalişmalari 1960’li yillarda Vietnam Savaşi’ndan birtakim sa-
katliklarla ülkelerine dönen insanlarin yoğun olduğu döneme denk gelmiş-
tir (Şentürk vd., 2011: 17). Dolayisiyla engellilik; farkli modeller altinda 
farkli tanimlamalar ile açiklanmiştir. Ahlaki model, tibbi model ve sosyal 
model bu modeller arasindadir (Ak, 2019: 43). Toplumsal değişimin de-
vam ettiği her kültürde ya da her toplumda engelli bireye yönelik tanimla-
malarin dinamiklik taşidiği da belirtilmelidir (Ünal, 2018: 1327). 

2. 1. Ahlaki Model 

Ahlaki model, engellilik çalişmalarinda bilimsel doğrultuda katki 
sunmamakla birlikte aksine engelli bireylerin toplum içerisinde “yanliş” 
ve “olumsuz” tanimlanmalarina neden olmuştur. Bu model; ortaya çikan 
engel durumunun toplumun içerisinde olduğu ahlaksizliktan kaynaklandi-
ği savunmuştur. Model engelli bireyleri yargilayici bir şekilde tanimlamiş 
ve toplumda engellilere yönelik ön yargilarin oluşmasina neden olmuştur. 
Toplum gözünde bu kişiler adeta “şeytani” bir varlik olarak benimsenmiş, 
ruhlarini şeytana teslim ettiği fikrini kabullenmiştir. Bu durum gerek en-
gelli kişinin gerekse ailesinin sosyal yaşamina devam etmesi açisindan bü-
yük bir sorun oluşturmuştur. Engelli kişi ve ailesi sahip olduklari fiziksel 
ve zihinsel durum nedeniyle cezalandirilmiştir. Özellikle 21. Yüzyila ka-
dar olan süreçte bu fikir birçok toplum tarafindan benimsenmiştir (Arikan, 
2002: 2). 

Ancak her toplumun ya da her kültürün normlari değişiklik göstermek-
tedir. Bu nedenle kimi toplumlar için “olağan” olarak kabul edilen davraniş 
ya da yargilar bazi toplumlar için “sira dişi” olarak kabul edilmektedir. 
Toplumlarin “olağan” ya da “sira dişi” tanimlarina engelli bireyler de dahil 
olabilmektedir. Engellilere karşi benimsenen alişilmişin dişinda ya da nor-
mal yargilar toplumlara göre değişebilmektedir. Toplumun engelli bireye 
karşi oluşturduğu yargi çoğunlukla “sira dişi” olmaktadir (Tuygun, 2019: 
10). 

Engelli bireye; ahlaki modelin etkin olduğu toplumlarda kimi zaman 
olumlu anlamlar yüklenirken çoğu zaman ise tamamen olumsuz yargilar 
üretilerek açiklanmaktadir. Ahlaki modelin savunduğu fikirleri kabul eden 
toplumlar; engelli bireyin yaşaminda karşilaştiği zorluklari bununla bir-
likte fiziksel ve zihinsel yetersizliklerini tanrinin kendilerine verdiği bir 
ceza olarak algilamaktadir. Öte yandan bazi toplumlar fiziksel ve zihinsel 
yetersizlikleri olan engelli bireyleri; “melek” olarak adlandirmaktadir. Do-
layisiyla ahlaki modelin benimsendiği kimi toplumlar, yetersizlikleri olan 
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bireylere “acima” duygusu ile yaklaşmaktadir. Engelli bireye karşi gelişen 
“melek” anlayişi engellilik ile kader arasinda bir bağ kurulmasina ortam 
hazirlamiştir. Bu nedenle ahlaki model; bilimsel olarak engellilik çalişma-
larinda kaynak alinmamaktadir (Okur ve Erdugan, 2010: 249). 

Ahlaki modelin toplumlarda yayilmasiyla engellilik kavrami yanliş 
yargilamalar altinda ele alinmiştir. Bu anlamda her ne kadar farkli çalişma-
lar yapilmiş olsa da engellilik çalişmalarina dair doğru ve gerçek tanimla-
malar çok eskiye dayanmamaktadir. İlk çalişmalar; ekonomi ve tarih alan-
larinda ortaya çikmiştir. Ancak ilerleyen zamanlarda çalişmalarin yalnizca 
belirli alanlari kapsamadiği birçok alani da etkilediği göz önünde tutularak 
disiplinlerarasi bir konu haline dönüşmüştür. Yapilan çalişmalar fiziksel ve 
zihinsel eksikliği  olan kişileri ve dönemin yaygin hastaliklardan biri olan 
AIDS hastaliğini da içermektedir (Burch, 2009: 286, 287). 

İçinde bulunan her dönem ve o dönemlerde gerçekleşen önemli top-
lumsal olaylar engellilik taniminin değişmesine ortam hazirlamiştir. Bu 
nedenle engelliliğe dair yapilan tanimlamalar ayni zamanda yargilamalar 
toplumun o dönemki yaşadiği olaylarla birlikte değerlendirilmelidir.

2. 2. Tıbbi Model

20. yüzyilda öne çikan çalişmalarda kullanilan fikirler, engellilik ça-
lişmalarini da etkilemiştir. Bu dönemde engellilik durumu kişinin içerisin-
de bulunduğu ve sahip olduğu toplumsal dünyadan bağimsiz bir şekilde ta-
nimlanmiştir (Meşe, 2014: 80). Çalişmalarda siklikla kullanilan tibbi mo-
delin temelleri oldukça eskilere dayanmaktadir. Aydinlanma Çaği’nin da 
etkisiyle insanin eksiksiz olabileceği düşüncesi toplumda yayginlaşmiştir. 
Bu fikrin yayginlaşmasi ile engelli bireyin tanimi da değişmiştir. Engelli 
kişileri fiziksel ve zihinsel yetersizlikleri üzerinden tanimlayan tibbi model 
gelişmeye başlamiştir (Mackelprang ve Salsgiver, 1996: 7,14).

Tibbi model engelliliği; hastalik üzerinden açiklayarak bazi tibbi mü-
dahaleler ile tedavi edilebileceğini ve tamamen iyi bir duruma gelinebile-
ceğini açiklamiştir. Bu anlamda tibbi model hastalik fikri üzerinden geli-
şerek engelli kişinin hasta ve ailesi ya da çevresine bağimli bir kişi olarak 
hayatina devam etmesi fikrini pekiştirmiştir (Özgökçeler ve Alper, 2010: 
37).

Dolayisiyla tibbi model kişinin fiziksel/bedensel ya da zihinsel eksik-
liklerine vurgu yapmaktadir. Ahlaki modelin yaklaşimlari tibbi modelde 
kabul edilmemiştir. 

Engelli birey taniminda iki faktör üzerinde duran medikal model; sa-
katlik ve hastalik açiklamalarinin önemli olduğunu ifade etmiştir. Tanimin 
gelişmesinde katkilari bulunan isimler medikal modeli oluştururken; ki-
şinin içerisinde bulunduğu sosyal çevreyi hiçbir şekilde etkili bir faktör 
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olarak dikkate almamişlardir (Burcu, 2006: 63). 

Medikal modelin vurguladiği engellilik açiklamasinda öne çikan has-
talik ve sakatlik durumu engelli kişinin çevresindeki ya da üyesi olarak 
yaşama devam ettiği toplumsal gruplardan farkliliğini vurgulamaktadir. 
Engelli kişi; medikal modele göre tedavi edilebilir bir hastalik sahibi ya 
da sakatliği olan kimsedir. Özellikle sanayi toplumuna geçiş sürecinde en-
gellilerin istihdam süreçlerinden dişlanmasi ve toplumdan yalitilmasi du-
rumunun medikal modelin gelişiminde önemli olduğu söylenebilir. Engel-
lilik sanayi toplularinda tedavi edilebilir bir hastalik konumu kazanmiştir 
(Okur ve Erdugan, 2010).

Medikal modelde sik sik karşimiza çikan hastaliğin tedaviyle iyi-
leştirilmesi ya da ortadan kaldirilabilir bir hale dönüşmesi fikri ilerleyen 
zamanlarda farkli bir hal almiştir. Hastalik fikri; birkaç tedavi yöntemi 
sonucunda ortadan kalkilabileceğini ya da iyi bir duruma gelebileceğini 
betimlemektedir. Bu nedenle diğer modellerden çok fazla farklilaşmakta-
dir. Engellilerin yaşam özgürlükleri ve haklari oldukça kisitlanmiştir. Çok 
sayida engelli kötü şartlar altinda yaşamlarini zorluklar içerisinde devam 
ettirmeye çalişmiştir. Kendi ihtiyaçlarini karşilayamayan ya da bedensel, 
zihinsel yönden ağir kayiplari olan kişiler “patolojik” olarak adlandirilmiş-
tir. Bireylerin bu şekilde tanimlamasiyla beraber ABD ve İngiltere gibi ül-
keler başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede 1950-1960 yillari arasinda 
engelliliğe dair yeni girişimler olmuştur (Özgökçeler ve Alper, 2010: 34). 

Tibbi modelin engelli bireyi hasta olarak kodlamasi ile hastaliğa tedavi 
olabilecek gelişmelere ilişkin de çalişmalar yapilmiştir. Tibbi model has-
taliğin gerçek bir tedavi ile düzeltilebileceğini belirterek hastaliğa uygun 
tedavi seçenekleri de tavsiye eder. Engellilerin gündelik hayatinda karşi-
laştiği zorluklara karşi çözüm arayişindan uzak duran tibbi model, engelli-
lik çalişmacilari tarafindan benimsenen bir model olmamaktadir. Modelin 
olumsuz taraflari olduğu gibi birtakim olumlu katkilari da bulunmaktadir. 
Bu olumlu katkilardan biri de rehabilitasyon konusundadir. Birçok fark-
li yerde rehabilitasyon merkezleri kurularak; engellilerin bu merkezlerde 
bakimi gerçekleştirilmiştir. Ne yazik ki girişimler yalnizca rehabilitasyon 
düzeyinde kalmiştir (Dalbay, 2009: 29, 30). 

Ancak tibbi model her ne kadar engelli kişinin ruhsal ve fiziksel sorun-
larina çözüm bulabilmek amaciyla geliştirilse de zaman içerisinde engelli 
kimseleri toplumdan soyutlamaya ve farklilaştirmaya sevk etmiştir. Tibbi 
modelde tanimlanan engelli kişiler; fiziksel ve zihinsel yetersizlikleri ya da 
sakatliklari nedeniyle toplumdan soyutlanmiş bireylerdi. Yapilan bu tanim 
git gide toplum tarafindan oldukça güçlü bir şekilde benimsendi. Engelli 
bireyler “hasta” kalibi içerisinde toplumda yer almamasi gereken bireyler 
olarak damgalandi. Tibbi modelin bu tanimlamalari engellileri toplumdan ve 
toplumu da engelli kişilerin varliğindan ayriştirmaktaydi (Dalbay, 2009: 30). 
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Medikal ya da tibbi model engelli bireyi mutlaka tedavi edilmesi ge-
reken bir hastaliği olan kişi olarak görerek engelliliğin sosyal boyutuna 
önem vermemiştir. Tibbi modelin engelli bireylere karşi geliştirdiği ve 
yayginlaştirdiği bu düşünce birçok ülkede tepkiye neden olmuştur. Ortaya 
çikan bu tepkiler; tibbi modelin benimsediği “anormal” ve “hasta” tanim-
lamalarina ilişkindir (Arikan, 2002: 2). 

Medikal modelde açiklanan engellilik kavrami pek çok engelli birey 
için benlik sorunlarinin oluşmasina neden olmuştur. Engelli bireyleri hasta 
olarak kabul eden bu model; engelli kişinin topluma ve kendisine bakiş 
açisini etkilemiştir. Sorumluluk yine engelli bireylere yüklenmiştir. Engelli 
bireyin içinde bulunduğu toplumun değil bizzat engelli bireyin değişmesi 
beklenmektedir. Modelde engelli kişi bağimsiz bir şekilde kendi fikirlerini 
geliştiremeyen mutlaka yardima gereksinimi olan bir varlik olarak ele alin-
miştir. Dolayisiyla engelli kişi bağimli ve muhtaç konumundadir (Erkan, 
2004: 33).

Engelli kişiyi sosyal yaşamdan soyutlayan bu modelin engelli kişilerin 
gündelik hayatlarina negatif bir etkide bulunduğu söylenebilir.

2. 3. Sosyal Model

Engellilik çalişmalarinda kullanilan tibbi modelden sonra yaşanan ge-
lişmeler ile birlikte sosyal modelin gerekliliği ortaya çikmiştir. Tibbi mo-
delin engelli kişileri “hasta” ya da “anormal” bireyler olarak tanimlamasi-
nin ardindan araştirmacilar bu fikre karşi olarak farkli bir yaklaşim ortaya 
koymuşlardir. 

Engelli bireyi bağimli ve hasta kişiler olarak tanimlayan tibbi model 
ayni zamanda engellilere karşi sinirli bir yaşam da çizmiştir. Çizilen bu 
sinirli yaşamda engelli ve ailesinin haklari göz ardi edilmiştir. İlerleyen 
zamanlarda engelliliğin yalnizca tibbi müdahale ile açiklanamayacaği ayni 
zamanda toplumla ilgili bir durum olduğu gerçeği önem kazanmiştir. En-
gelli ve toplum ilişkisi bu anlamda önem taşir.

Bu anlamda ahlaki ve tibbi modele tepki olarak engellilerin sosyal 
haklarini elde edebilmesine yönelik önemli hareketler de ortaya çikmiştir. 
Özürlülük Haklari Hareketi bunlardan biridir. Haklar çerçevesinde engelli 
kişinin ailesine ve topluma bağimli kalmadan kendi yaşamina devam et-
mesi, toplumla engelli kişi arasindaki bağin kuvvetlendirilmesi ve engelli 
kişileri ötekileştiren düşüncelerin ortadan kaldirilmasi bu hareketin amaç-
larindandir. Engelli bireyin toplum içerisinde kendini bağimsiz bir şekilde 
ifade etmesi ve toplumda kendisine yöneltilen olumsuz bakişin yikilmasi-
na çalişmişlardir (Arikan, 2002: 3). 

Bu anlamda sosyal modelin tibbi modele göre önemli farkliliklar içer-
diği söylenebilir. Tibbi modelde gözlemlenen ve kabullenilen “patolojik 
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vaka” kavrami sosyal model içerisinde kabul edilmemiştir. Sosyal model 
araciliğiyla engelli bireyin toplum içerisinde temel haklara ulaşmasi sağ-
lanmaya çalişilmiştir. Sosyal modelin gelişimi ile engelli bireylere yönelik 
toplumda yaygin kabul gören “olumsuz” ve “yargilayici” düşüncelerin ye-
rini farkli tanimlamalara birakmiştir. 

Engelli bireyi normal ve anormal olarak farklilaştiran tehlikeli görüş 
yerine, olumlu ve doğru tanimlamalara ihtiyaç duyulmuştur. Normal ve 
anormal insan tanimi altinda engelli bireyi tanimlayan tibbi model; siklik-
la sosyal model araştirmacilari tarafindan eleştirilere neden olmuştur. Bu 
yüzden sosyal model, tibbi modelin savunduğu fikirlere karşi gelerek en-
gelli bireyin haklarini ve yaşam mücadelesini ön planda tutmaktadir (Tuy-
gun, 2019: 13, 14). 

Toplumda engellilere karşi oluşan önyargilar sosyal model bağlamin-
da yapilan çalişmalarin da artmasiyla yavaş yavaş değişmeye başlamiştir. 
Ancak ne yazik ki bu değişimin çok hizli olduğu da söylenememektedir. 

Sosyal model; engelli kişiyi topluma, toplumu da engelli kişiye yakin-
laştirmayi hedefler. Engelli kişi kendisine sunulmaya çalişilan sosyal, eği-
tim ve ekonomik gibi birçok önemli fakat yeterli olmayan etken sebebiyle 
toplumda söz sahibi olamamiştir. Kendisini, kendisine sunulan yetersiz ve 
eksik olanaklarla sinirlandirilmak zorunda kalmiştir (Arikan, 2002: 6). 

Ülkemizde Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği bünyesinde 
geliştirilen birçok çalişma sayesinde, engelli kişiye karşi oluşan “engelli” 
algisi değiştirilmeye çalişilmaktadir. Engelli kişiler hak taleplerini birçok 
platform üzerinde dile getirerek sorunlarina çözüm bulmaya çalişmakta-
dir. Bakanlik bünyesinde alinan kararlar doğrultusunda engelli birey ya 
da engelli bireyin bakimini üstlenen aile; sosyal yardim ve desteklerden 
faydalanabilmektedir. Geliştirilen bu çalişmalar doğrultusunda engelli bi-
rey sosyal haklarindan yararlanmakta ve toplum içerisinde soyut bir birey 
olmaktan çikip katilimci bir birey olarak hayatina devam etmektedir. 

Sosyal model; engellileri eksiklikleri üzerinden tanimlayan ve öte-
kileştiren tanimlara karşi çikmaktadir. Çünkü engelli bireylerin eksikle-
rine vurgu yapan bu tanimlamalar engellileri toplumsal olarak birbirinden 
uzaklaştirmaktadir. Tibbi modelde karşimiza çikan eksiklik tanimlamalari 
engelli bireyi sorun olarak ele almakta, toplumdan soyutlamaktadir. Dola-
yisiyla engelli bireye karşi var olan “sorun” algisi toplum nezdine değişti-
rilmeye çalişilmalidir (Tuygun, 2019: 14). 

Sosyal modelde toplumdaki her bireye, engelliliğin bir kusur ya da 
ötekileştirilmesi gereken bir durum olmadiği fikrinin benimsetilmeye çali-
şilmasi önemlidir. Bu model engelli bireyleri toplumun her alaninda görül-
mesi ve kabul edilmesi amaciyla daha çok istihdam planlamalari yapilma-
sini da önermektedir. Tibbi modelin engelli bireyi “bağimli” ve “muhtaç” 
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olarak gördüğü anlayişin aksine, sosyal model çalişmalari engelli bireyin 
toplumda özgür ve eşit bir şekilde var olmasina odaklanmiştir. Tüm bu 
girişimler sayesinde, toplum içerisinde aktif olan engelli bireyin toplum 
tarafindan benimsenerek önceden oluşmuş ön yargilarin ortadan kalka-
bileceği ve toplumun engelli bireyi eşit ve önyargisiz bir şekilde kabul 
edebileceği belirtilmektedir. Sosyal model girişimlerinin Avrupa’da Sosyal 
Refah Devleti politikalarinin güç kazandiği bir dönemde gündeme geldiği 
de belirtilmelidir (Okur ve Erdugan, 2010: 254, 255). 

Kisacasi sosyal model, engelliliğin bireysel sinirliliğa bağli olarak 
değil, toplumun gerekli hizmetleri sunmamasindan ve engellilerin gerek-
sinimlerini dikkate almamasindan kaynaklandiği belirtmektedir (Yildirim 
vd., 2011: 56). 

2. 3. 1. Hak Temelli Yaklaşım

Engelli bireyin toplum içerisindeki haklarini desteklediği için hak te-
melli yaklaşim; engellilik çalişmalarinda büyük önem taşimaktadir. İler-
leyen dönemlerde sosyal model çalişmalari içinde engelli bireyleri tanim-
lamak ve sahip olduğu haklari güvence altina alarak korumak amaciyla 
hak temelli yaklaşim geliştirilmiştir. Hak temelli yaklaşim ile engellilerin 
sosyal ve ekonomik haklari başta olmak üzere birçok hakkinin koruma 
altina alinmasi amaçlanmiştir.

TDK hak kavramini şöyle tanimlamaktadir: “Adaletin, hukukun ge-
rektirdiği veya birine ayirdiği şey, kazanç.” (TDK, 2020). Bu nedenle en-
gelli haklari da hukuk ve adalet sisteminin kendilerine sunduğu tüm sosyal, 
ekonomik ve hukuki kavramlarin bütününü temsil etmektedir. Tibbi mo-
delin çizdiği engelli tanimi sosyal modelin çalişmalariyla farkli bir boyut 
kazanmiştir. Sosyal modelin gelişmesi ve toplum tarafindan benimsenme-
sinin ardindan engellilik çalişmalarinda önemli bir noktaya gelinmiştir. 
Hak temelli yaklaşim ile de engelli bireylerin haklari görünür olmuştur. 

Hak temelli yaklaşim insan haklari odakli çalişmalar gerçekleştir-
mektedir. Tibbi modelde engelli birey hasta olarak kabul görürken, sosyal 
modelde bu hasta görüşü reddedilmiş ve sorunun toplumun engelli bireye 
bakiş açisi olduğu savunulmuştu. Hak temelli yaklaşim ise sorunun yalniz-
ca toplum ya da engelli bireyin sahip olduğu çevre olmadiğina; var olan 
sorunun engelli bireyin toplumla beraber yaşam haklarina eşit bir şekilde 
ulaşamamiş olmasi olduğunu kaydeder (Egbatan, 2017: 20). 

Engelli haklari için yapilan girişimler özellikle 1960-70 yillari ara-
sindaki dönemi kapsamaktadir. 1960-70 yillarindaki girişimler ile engel-
li bireylerin haklari ile engelsiz bireylerin haklarinin eşit olmasi yönünde 
adimlar atilmiştir. Toplum içerisinde engelli bireylerin ötekileştirilmesi ve 
toplumdan soyutlanmalari dahil olmak üzere birçok konuda tepkiler ortaya 
çikmiştir. Ortaya çikan tepkiler; engellilerin sahip olamadiği sosyal haklar 
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başta olmak üzere birçok hakki da kapsamiştir. Toplumda engelliler adina 
oluşan girişimler engellilerin haklarina ulaşmasinda etkili olmuştur (Okur 
ve Erdugan, 2010: 258).

Dolayisiyla hak temelli yaklaşim sayesinde; toplumda engelli bireye 
karşi oluşan olumsuz ve doğru olmayan yargilar yikilmaya çalişilmiştir. 
Hak temelli yaklaşimda esas olan engelli ve insan haklari konularidir. Her 
engelli birey insan haklari kapsaminda değerlendirilmektedir. Ayni za-
manda engelli kişinin haklari tüm toplumlarda ayni ve eşit olmalidir. Bu 
nedenle evrensellik ilkesi ön plana çikmaktadir. Bir diğer önemli husus 
ise; engelli bireyin haklarinin yaşamin her alaninda uygulanmasi gerektiği 
yönündedir. Engelli kişilere sunulan “muhtaçlik” ya da “bağimli insan” 
tanimlari hak temelli yaklaşim ile reddedilmektedir. Engelli bireyin toplum 
tarafindan “normal” olarak tanimlanan insanlar gibi hür ve bağimsiz dü-
şünceleri olduğu fikri ön plana çikarilmiştir (Egbatan, 2017: 5).

Hak temelli yaklaşimin girişimleri ile engelli haklari evrensel bir an-
lam kazanmiştir. Her toplumun sahip olduğu farkli kültürel değerler insan 
haklari çatisi altinda bütünleşmiştir. Aralarinda taraf devlet olarak Türki-
ye’nin de yer aldiği Engellilerin İnsan Haklarina Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi; engelli haklarinin korunmasi için oldukça önemli bir rol oy-
namaktadir. Sözleşme, engelli bireyin toplumun her ferdi gibi haklarina 
eşit şekilde ulaşmasi konusunu temel almaktadir. Sözleşme ile engellilerin 
birçok hakki koruma altina alinmiştir. Koruma altina alinan bu haklar ara-
sinda; en temel hak olan yaşam hakki da yer almaktadir. Bununla bera-
ber seyahat serbestliği ve bir insana yükümlü kalmadan özgürce yaşama 
hakki da öne çikan haklar arasindadir. Engellilerin İnsan Haklarina Dair 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde vurgulanan bir diğer husus ise; engelli 
bireyin toplum içerisinde özgürce yaşama ve düşüncelerini eşit bir şekilde 
dile getirme hakki üzerindedir. Sözleşmede ortaya çikan diğer bir konu ise 
engelli kadin ve kiz çocuklarinin haklarinin korunmasidir. Sözleşme, en-
gelli kadin ve kiz çocuklarinin toplumda daha fazla sorun yaşadiğini ifade 
ederek kadin ve erkek haklarinin eşit olmasina dikkatleri çekmiştir (Aksaç 
ve Akdağ, 2016: 21, 22). 

Hak temelli yaklaşim çalişmalari ile engelli haklari güvence altina 
alinmaya ve engelli bireyin toplumsal rollerinin farkina vararak toplumun 
her ferdi gibi eşit haklara sahip olmasi sağlanmaya çalişilmaktadir. 

Dünyada ve ülkemizde her engelli bireyin eşit eğitim alma hakkinin 
yani sira eşit sosyal haklari da bulunmaktadir. Ülkemizde engelli birey, 
engelli raporunda yazan engel oranina göre engelli ayliği almaktadir. 2022 
Ayliği olarak da bilinen engelli ayliği; Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma 
Vakfi tarafindan verilmektedir. SYDV tarafindan verilen bu aylik engelli 
bireyin yaş durumu dikkate alinarak bağlanmaktadir. Bu aylik her ay dü-
zenli olarak ödenmektedir. Ayni zamanda muhtaç ve evde bakim ayliği da 
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engelli birey ya da ailesine verilen ayliklardandir. Engelli bireyin vergi 
indirim ayricaliklari da bulunmaktadir. Konut ve araç alimlarinda engelli 
bireye birtakim düzenlemeler ve ayricaliklar verilmektedir. Engelli birey 
ya da refakatçisi için şehir içi, yurt içi ve yurt dişi ulaşimda birçok seyahat 
avantajlari sağlanmaktadir  

Ülkemizde engelli haklari için çok önemli çalişmalar yapilmaktadir. 
Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği tarafindan üstlenen birçok 
çalişma sivil toplum örgütlerinin katilimiyla da devam etmektedir. Bunun-
la beraber yine Aile, Çalişma ve Sosyal Hizmetler Bakanliği tarafindan 
Alo 183 hatti kurulmuştur. Alo 183 Çağri Merkezleri araciliğiyla engelli 
birey yaşadiği sorunlari bu hat üzerinden dile getirebilmekte ve çözüm için 
gerekli işlemler yapilmaktadir  

Engelli bireyler için yapilan her girişim ve çalişma büyük önem taşi-
maktadir. Bu çalişmalar araciliğiyla engelli bireyin sosyal yaşama uyum sağ-
lamasi kolaylaştirilmakta ve hizlandirilmaktadir. Toplumun engelli bireye 
karşi oluşan olumsuz yargilari; engelli bireyin sosyal yaşamda daha katilimci 
bir rol almasi ile yikilmaktadir. Dolayisiyla engelli bireye taninan tüm haklar 
engelli bireyin yaşamini engelsiz bireyler ile eşit bir noktaya taşimaktadir.

3. Engelliler ve Medya

Medya toplumsal bilincin geliştirilmesi anlaminda önemli bir konum-
dadir. Özellikle de sanayi toplumuna geçilmesi ile birlikte kitle toplumu-
nun oluşmasi medya aygitinin daha da önem kazanmasina yol açmiştir. 
Kitle toplumundaki bireyler köy toplumundaki birincil ilişki biçimleri ile 
kurduklari iletişimi geride birakarak daha resmi ikincil ilişki biçimleri ile 
toplumsal yaşamlarini düzenlemektedir. Kitle toplumunun kentte yaşayan 
bireyi köydeki dar grubunda samimi iletişim biçimlerinden aldiği havadis-
leri artik kent toplumunda medya araciliği ile elde edebilmektedir. Bu du-
rum da medyada akan iletilerin içeriğinin günümüz toplumlarinda oldukça 
önemli olduğunu ve sorgulanmasi gerektiği hususunu oluşturmaktadir.  

Bireylerin tutumlarinin oluşum sürecinde medyanin önemli bir yeri 
olduğu gibi engellilere yönelik tutumlarin, önyargilarin, ayrimci uygula-
malarin şekillenmesinde de medya etkili bir aktör olarak karşimiza çik-
maktadir (Çağlak, 2010; ÖZİDA, 2009: 139). Engellilerin kitle iletişim 
araçlarinca sunumlarinin, engellilerin kişilik haklarini zedelemeyecek, on-
lari ötekileştirmeyecek, ayrimciliğa dayali olmayan bir anlayişla gerçek-
leştirilmesi önem taşimaktadir (Yildirim, 2011: 51).

Engelli Kadin Derneği’nin yayinladiği Engelli Ayrimciliğina Karşi 
Medya Dili Kilavuzu engelli haberlerinin nasil yer almasi gerektiğini gös-
termesi açisindan medya açisindan önemlidir. Kilavuzda engellileri konu 
alan haberlerin  aşağida belirtilen özelliklere yer verilerek oluşturulmasi-
nin önemine değinilmektedir.
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1. Kullanilan dile dikkat edilmeli: Dili yanliş kullanim hem insan hak-
lari ihlallerine hem de çeşitli ayrimcilik biçimlerine yol açabilir. Önyar-
gilari ortadan kaldiracak ifadeler dolaşima sokulmali. Engellilerin haber-
lerde görmek istedikleri ifade tercihlerinin kullanimina özen gösterilmeli. 
“Özürlü”, “mağdur”, “muzdarip”, “malul”, “hasta” ya da “tekerlekli san-
dalyeye bağli/ mahkûm” gibi ifadelerden kaçinilmali. BM Engelli Haklari 
Sözleşmesi kapsaminda kabul gören “engelliler” ve “engelli haklari” te-
rimleri tercih edilmeli.

2. Engelliliğe dayali önyargilari ve yanliş inanişlari besleyen ve sür-
düren ifadeler kullanmaktan kaçinilmali: Haberler özellikle mağdurlaştir-
ma ya da kahramanlaştirma ikiliklerinden kaçinilmali. “Mağdur=yardima 
muhtaç” ya da “kahraman=engeline rağmen başarili” şeklinde temsiller-
den uzak durulmali. “Engeline rağmen başardi” gibi ifadelerin kullani-
mindaki temel sorunlu yan engelliliği bireysel bir sorun haline getirmesi 
olduğu söylenebilir. Bunun yanisira engelli bireylerin toplumsal yaşama 
tam ve etkin katilimi önündeki engellerin görmezden gelerek engelli olma-
yi bir çeşitlilik değil, aşilmasi gereken bir sorun olarak ortaya koymakta. 
Haberler mağdurlaşma yani “yardim bekliyor” gibi söylemlerden de uzak 
durulmali. Bu söylem engelli bireyi güçsüzleştirirken haklar temelli anla-
yiş yerine yardim temelli anlayişi yüceltiyor ve engelliliği olumsuz olarak 
resmediyor. 

3. Engelliliğe yaklaşimda tibbi model yerine insan haklari yaklaşimi 
öne çikarilmali: Engellilerin sorunlarinin haklar perspektifinde ele alina-
rak haberde yer almasi önemli. Diğer türden yaklaşim engelliliği çaresiz 
ve bakima muhtaç kişi olarak resmedecektir. İnsan haklari haberciliğinde 
ise engelli bireylerin toplumdaki diğer herkesle eşit ve ayni haklara sahip 
olduğuna vurgu yapilir. Bu anlamda da olay odakli habercilik değil, sorun 
odakli habercilik ön plana çikarilmalidir. Haberde olayin ortaya çikmasina 
neden olan yapisal sorunlara, bu sorunlarin çözümü için neler yapilmasi 
gerektiğine, yükümlülerin kim olduğuna dair ard alan bilgilerinin de veril-
mesi önemlidir. 

4. Engelli bireylerin deneyimlerine yer verilmeli: Engelli bireylerin 
yaşadiklari ayrimcilikla ilgili haber yaparken haberin öznesi olarak dene-
yimlerine yer verilmeli, sorunlari ve çözüm önerilerini kendileri ifade ede-
bilmeli.

5. Engelli bireyleri tek ve homojen bir grup gibi göstermekten kaçinil-
mali: Engellilerin çeşitliliklerine saygi duyularak farkli engel türüne sahip 
kişilerin sorunlari ve ihtiyaçlari haberde yer almali. 

6. Engelli kadinlarla ilgili temsiller çeşitlendirilmeli ve farkli kadinlik-
lar/kadinlik deneyimlerine odaklanilmali: Engelli kadinlarin hem engelli 
hem de kadin olmaktan kaynakli ayrimciliğa maruz kalma biçimlerine ha-
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berde yer verilmeli. Sağlik, eğitim ve iş yaşamina katilimda karşilaştiklari 
sorunlara duyarli bir habercilik anlayişi geliştirilmeli (Egbatan, 2017). 

Alana ilişkin literatür incelendiğinde engellilerin medyada nasil tem-
sil edildiğine ilişkin çalişmalarin yapildiği görülmektedir (Barnes, 1991; 
Yildirim, 2011; Zengin, 2014; Çobaner ve Yildirim, 2017; Kuyucu, 2019; 
Yavalar, 2020). Medyada akan iletilerin incelenmesi ise medya çalişmala-
rinda söylem çözümleme yöntemleri ile gerçekleştirilebilmektedir (Çalik 
ve Baykal, 2020).

4. Yöntem

Bu çalişma yayin politikalari bağlaminda farkli ideolojik konumlan-
malara sahip olan Evrensel, Hürriyet ve Sabah gazetelerinin internet versi-
yonlarinda 3 Aralik 2020 Dünya Engelliler Gününde yayinlanan haberlerin 
analizine odaklanmaktadir. Farkli ideolojik saiklerle yayin politikalarini 
oluşturan gazetelerin haber içeriklerinde ne gibi benzerlik ve farkliliklarin 
olduğu bu çalişmanin temel araştirma sorusunu oluşturmaktadir. Çalişma-
nin bir diğer araştirma sorusu ise gazetelerin engellilere yönelik haberle-
rinde yaygin olarak hangi modeli temel aldiklaridir. 

 Evrensel gazetesi “sol”, Sabah gazetesi “sağ” ve Hürriyet gazetesi de 
“liberal” ideolojik konumlanmalara sahip olduğu yaklaşimindan hareketle 
seçilmiştir. Çalişma Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi tekniğini 
kendisine temel almiştir. Bu anlamda da gazeteler haber başliklari, haber 
girişleri, ard alan bilgisi, kelime seçimleri ve haberin retoriği olarak beş 
başlikta incelenmiştir. 

5. Bulgular

5. 1. Evrensel Gazetesi

5. 1. 1. Haber Başlıkları

Evrensel gazetesinde 3 Aralik 2020 tarihinde 5 haberin yer aldiği gö-
rülmektedir. İncelenen haber başliklarinin birbirleri ile tutarlidir. Genel 
olarak bakildiğinda başliklarda engelli haklarina ilişkin vurgunun ön plana 
çiktiği görülmektedir. Örnek olarak seçilen 3 başlik aşağidadir. 

1. Haber Başlığı: Engelliler pandemide de yok sayıldı.

2. Haber Başlığı: Engelliler, Kovid-19’un etkilerine en açık grupların 
başında geliyor 

3. Haber Başlığı: Engellilerden Meclis önünde 5 acil talep

Başliklar incelendiğinde “yok sayildi”, “acil talep” gibi kelimelerle 
engelli haklarina yönelik vurgular dikkatleri çekmektedir. 
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 5. 1. 2. Haber Girişleri

Haber girişleri incelendiğinde başliklarla tutarli bir yayin politikasi 
izlendiği söylenebilir. Örnek haber girişleri aşağidadir. 

1. Haber Girişi: Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Halihazır-
da pek çok engelle mücadele etmek zorunda olan engelliler, pandeminin 
getirdiği ek zorluklar ve engellerle karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili gö-
rüştüğümüz, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcı Ali Güler, 
pandemide engellilerin yok sayıldıklarını belirtirken, Toplumsal Haklar 
ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ise pandemide alınan 
önlemlerde engellilerin gözetilmediğine dikkat çekti. 

2. Haber Girişi: Dünya genelinde her yedi kişiden biri, yani toplamda 
1 milyardan fazla birey bir engelle yaşamını sürdürüyor ve engelli bireyler, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında en savunmasız grupla-
rın başında geliyor.

3. Haber Girişi: Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında Meclis Parkı’nda basın açıklaması 
yaptı. Açıklamaya, CHP, HDP ve İyi Parti’den milletvekilleri katıldı. Ta-
şınan beş ayrı dövizde sorunlara dikkat çekilen açıklamada, elinde döviz 
bulanan katılımlar sorunları ve talepleri ifade etti.

Haber girişleri incelendiğinde engellilerin zor şartlarla mücadele et-
tikleri vurgusu ön plana çikarilirken pandeminin getirdiği olumsuz şart-
larin engellilerin yaşam koşullarini daha da zor bir duruma soktuğu ifade 
edilmektedir. 

Haber girişlerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise engellilere yönelik 
sivil toplum kuruluşlarinin açiklamalarina yer verilmesidir. Türkiye Sakat-
lar Derneği, Toplumsal Haklar ve Araştirmalar Derneği, Engellilerin İs-
tihdamda Haklari Platformu gibi sivil toplum kuruluşlari engelli haklarina 
dikkatleri çekmekte ve engellilerin toplumsal koşullarinin iyileştirilmesine 
yönelik kamudan beklentilerini dile getirmektedir. 

5. 1. 3. Ard Alan Bilgisi

Ard alan bilgisi haber yapilan konunun geçmişle bağlantisinin kurula-
rak haberin bağlamina ilişkin yapilan vurguyu ifade etmektedir.  Ard alan 
bilgisinin yer aldiği haber okurun konuya ilişkin bakiş açisinin tarihsel 
perspektife kavuşmasini sağlar.  

Evrensel gazetesinde 3 Aralik tarihinde yer alan 5 haberin 2’sinde ha-
ber ard alan bilgisine verildiği saptanmiştir. Örnek ard alan bilgisi aşağida 
verilmektedir. 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü ile ilgili yaptığı açıklamada engelliler ile ilgili istatistikleri paylaştı. 
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Tanrıkulu, 2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’de Ulusal Engelli 
Veri Tabanında kayıtlı engelli birey sayısının 2 milyon 530 bin 376 oldu-
ğunu belirterek Türkiye’de engelli bireylerin yüzde 77,1’nin sosyal dışlan-
mışlık riski altında olduğunu belirtti.

Örnek ard alan bilgisinin Engelsiz Yaşama Derneğinden alinan ve 
engellilerin Dünya’da ve Türkiye’deki konumunu ifade eden verilerle de 
desteklendiği görülmektedir.

5. 1. 4. Kelime Seçimleri

Evrensel gazetesinin kelime seçimlerinin yayin politikasiyla tutarli ol-
duğu söylenmelidir. Haberde yer alan kelimeler incelendiğinde engelliler 
lehine bir kapanmanin olduğu görülmekle birlikte engelli haklari ön plana 
çikarilmiş ve pandemi döneminde yaşanan sikintilara vurgu yapilmiştir. 
Örnek kelimeler aşağida verilmektedir. 

“…yok sayıldı”, “…engelliler gözetilmedi”, “…en savunmasız grup”

5. 1. 5. Haberin Retoriği 

Haberlerde yer alan istatiksel veriler, sayilar ve fotoğraflar haberin 
retoriğini oluşturmakta olup bu sayede haberde inandiricilik artmaktadir.  
Evrensel gazetesi de tüm haberlerinde fotoğraf kullanmiştir. Ayrica 5 habe-
rin 4’ünde veri ve istatistiki bilgilerin de kullanildiği saptanmiştir. Aşağida 
örnek bir haber girişi ve fotoğrafi yer almaktadir.

Engelli bireyler virüse karşı temizlik gibi önlemlere erişmekte güçlük 
çekiyor. Engelliler, Kovid-19’un yaratacağı sağlık sorunlarından daha faz-
la etkilenmeye de açık durumda.
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5. 2. Hürriyet Gazetesi

5. 2. 1. Haber Başlıkları

Hürriyet gazetesinde 3 Aralik 2020 tarihinde 21 haberin yer aldiği gö-
rülmektedir. İncelenen haber başliklari birbirleri ile tutarlidir. Genel olarak 
bakildiğinda başliklarda engellilerin toplumsal yaşamdaki başarilarina iliş-
kin vurgu ön plana çikmaktadir. Örnek olarak seçilen 2 başlik aşağidadir. 

1. Haber Başlığı: Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: “Engelleri-
nizi beyninizde aştıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur”

2. Haber Başlığı: Dünya Engelliler Günü’nde engelli milli sporcular 
“Engelleri sporla aşıyoruz” mesajı verdi

Başliklar incelendiğinde engellilerin toplumsal yaşamda karşilarina 
çikan zorlulari özellikle spor uygulamalarina yönelerek aşabileceği vurgu-
su ön plana çikmaktadir. Engellilere yönelik 3 Aralik 2020 günü çikan 21 
haberden 6’si engellilerin sportif başarilarina odaklanmaktadir. Diğer ha-
berlerde de sosyal yaşamda ortaya çikan güçlükleri yenme olgusu ön plana 
çikarilmaktadir. Başliklarda göze çarpan bir diğer ayrintida sivil toplum 
kuruluşlarindan ziyade kamu temsilcilerinin ifadelerinin başliğa çikarilma-
sidir. İncelenen 21 haberden 4’ünün başliği kamu yöneticilerinin ifadeleri-
ni içermektedir. Örnek olarak seçilen 2 başlik aşağidadir.

1. Haber Başlığı ‘Kafaların içindeki engelleri kaldırmak için burada-
yız’ (Milli Eğitim Bakanı’nın ifadesi)

2. Haber Başlığı Bakan Kasapoğlu: “Engelli sporcularımız, azimli 
mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize ilham veriyor”

5. 2. 2. Haber Girişleri

Haber girişleri incelendiğinde başliklarla tutarli bir yayin politikasi 
izlendiği söylenebilir. Engellilerin sosyal yaşamda karşilaştiklari sorunlari 
aşabilecekleri vurgusunun yaygin bir biçimde haber girişlerinde görülmek-
tedir. Örnek olarak seçilen 2 haber girişi aşağidadir. 

1. Haber Girişi: Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 8 yaşında elektrik 
akımına kapılması sonucu sağ kolu dirsek altından ampute edilen milli 
yelkenci Hüseyin Akbulut (33), “Engellerinizi beyninizde aştıktan sonra 
başaramayacağız hiçbir şey yoktur” dedi.

2. Haber Girişi: Türkiye Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih 
Çelik, hazırlandıkları 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkeyi bu kategori-
de temsil edecek ilk takım olacaklarını belirtti. Adana’da antrenmanlarını 
sürdüren Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekerek, “Engel 
uzuvda değil, beyindedir. Engelli her kardeşim bir spor dalına yönelip bü-
yük başarılar sağlayabilirler” dedi.
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Haber içeriklerinde başliklarda olduğu gibi kamu temsilcilerinin ifa-
delerine de yer verildiği saptanmiştir. Örnek olarak seçilen 2 haber girişi 
aşağidadir.

1.  Haber Girişi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

2.  Haber Girişi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Engelliler 
Farkındalık Gününde özel öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

5. 2. 3. Ard Alan Bilgisi

Hürriyet gazetesinde 3 Aralik 2020 tarihinde yer alan 21 haberin sa-
dece birinde ard alan bilgisinin olduğu saptanmiştir. Genelde engellilere 
dönük haberlerin bireysel başarilar üzerine kurulduğu görülmektedir. Ard 
alan bilgisinin saptandiği haber girişi aşağidadir.

Haber Girişi: Dünya Sağlık Örgütü’nün vermiş olduğu son rakamlara 
göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i yani bir milyardan fazla insan 
bir tür engele sahipken, Türkiye’de ise bu oran yüzde 12 seviyelerinde yer 
alıyor. Bu kişilerin hayata katılımları noktasında ise fizik tedavi ve rehabi-
litasyon süreçleri büyük rol oynuyor.

5. 2. 4. Kelime Seçimleri

Haberde yer alan kelimeler incelendiğinde engelliler lehine bir ka-
panmanin olduğu görülmekle birlikte engellilerin bireysel başarilarinin ön 
plana çikarildiği ve azimle çalişma ile yaşadiklari sorunlarin üstesinden 
gelebilecekleri mesaji vurgulanmaktadir. Örnek kelimeler aşağida veril-
mektedir.

“…sosyal hayatta daha çok yer alma”, “…azmiyle örnek oluyor”, 
“…engelleri aşmaya çalıştı”, “…hayallerinizden vazgeçmeyin”, “…azim-
li mücadeleleri ve benzersiz başarıları”, “Engelleri sporla aşıyoruz”, 
“Engel sadece düşüncemizde”

5. 2. 5. Haberin Retoriği

Haberlerde yer alan istatiksel veriler, sayilar ve fotoğraflar haberin re-
toriğini oluşturmakta olup Hürriyet gazetesinin bütün haberlerinde konuya 
ilişkin görsel öğelerin kullanildiği saptanmiştir. Aşağida görsel unsura yer 
vermiş örnek bir haber gösterilmektedir. 

Engelli milli yelkenci Hüseyin Akbulut: “Engellerinizi beyninizde aş-
tıktan sonra başaramayacağız hiçbir şey yoktur”
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5. 3. Sabah Gazetesi

5. 3. 1. Haber Başlıkları

Sabah gazetesinde 3 Aralik 2020 tarihinde 209 haberin yer aldiği gö-
rülmektedir. Başliklar incelendiğinde üç tematik kategorinin sikliği dikkat 
çekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarinin engelliler gününe yönelik me-
sajlari, kamu kuruluşlarinin engellilere yönelik ziyaretleri ve engellilerin 
başarilari bu kategorileri oluşturmaktadir. Kamu kurum ve kuruluşlarinin 
engelliler gününe yönelik mesaj sayisinin 33 adet olduğu saptanmiştir. En-
gelli sivil toplum kuruluşlarinin yaptiği açiklamalar ise sadece 2 haberin 
başliğidir. Örnek olarak seçilen 3 başlik aşağidadir.

1. Haber Başlığı: Doğru’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

2. Haber Başlığı: Engelliler Derneği Başkanı: Engelsiz bir yaşam is-
tiyoruz

3. Haber Başlığı: Mamak Belediyesi’nden engelli bireylere ziyaret

5. 3. 2. Haber Girişleri

Haber girişleri incelendiğinde başliklarla tutarli bir yayin politikasi 
izlendiği söylenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarinin engelliler gününe 
yönelik mesajlari, kamu kuruluşlarinin engellilere yönelik ziyaretleri ve 
engellilerin başarilari en sik görülen haberleri konu alan haber içeriklerin-
den üç örnek aşağida verilmektedir.

1. Haber Girişi: Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Araban Belediye 
Başkanı Hasan Doğru mesajında, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal ha-
yata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum 
olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin 
maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her 
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birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için 
herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. En-
gelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için 
çaba göstermek, devlet...

2. Haber Girişi: Anamur Engelliler Derneği olarak 3 Aralık Engelliler 
Gününde pandemi nedeniyle bu yıl etkinlikler düzenlemediklerini açıkladı. 
Dernek Başkanı Narcı; “Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, 
yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin 
hayat standartlarının yükseleceğine inanıyorum. Bu bilinç ve duyarlılığın 
arttırılması, engellilerimizin daha rahat bir hayat koşullarına ulaştırılma-
sı için her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde etkinler gerçekleştirir-
dik. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle etkinlik yapamadık.” dedi.

3. Haber Girişi: Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Mamak İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Özel ile birlikte engelli vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. 
Pandemi sebebiyle ziyaret ettiği vatandaşları kapıdan selamlayarak hedi-
yeler veren Düğmeci ve Özel, engellilerin her zaman yanında olacaklarının 
sözünü verdi. Düğmeci ve Özel’in ilk ziyareti Aşık Veysel Mahallesi oldu. 26 
yaşındaki Ayşegül Koyun’u ziyaret eden ikili, boyama yapmayı çok seven 
genç kıza boyama kitabı, boya kalemi seti ve hijyen paketi hediye etti.

Engellilere yönelik haberlerde kamu kurum ve kuruluşlarin ziyaretleri 
ve mesajlarinin önemli bir yeri olduğu görülmekle birlikte engellilerin ba-
şarilarina da yer verilmiştir. Engelli STK’larinin açiklamalarina ise sadece 
iki haberde rastlanmaktadir. 

5. 3. 3. Ard Alan Bilgisi

Sabah gazetesinde yer alan haberlerde engellilere yönelik tarihsel ar-
kaplani açiklayan ard alan bilgisine yer verilmediği görülmektedir.  

5. 3. 4. Kelime Seçimleri

Haberde yer alan kelimeler incelendiğinde engelliler lehine bir kapan-
manin olduğu görülmekle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarin engelliler 
gününe yönelik yaptiği açiklamalara önem verildiği görülmektedir. Örnek 
kelimeler aşağida verilmektedir.

“… engelli bireylere ziyaret”, “engelliler günü mesajı”, “engelliler 
günü etkinliği”, “yüzünü güldürdü”, “hayatını kolaylaştıracak”

5. 3. 5. Haberin Retoriği

Haberlerde yer alan istatiksel veriler, sayilar ve fotoğraflar haberin re-
toriğini oluşturmakta olup Sabah gazetesinin bütün haberlerinde konuya 
ilişkin görsel öğelerin kullanildiği saptanmiştir. Aşağida görsel unsura yer 
vermiş örnek bir haber gösterilmektedir. 
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Başkan Tören’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

SONUÇ

Engellilerin medyada sunumuna ilişkin gerçekleştirilen bu çalişma-
da farkli yayin politikalarindan hareket eden Evrensel, Hürriyet ve Sabah 
gazetelerinin internet versiyonlari ele alinmiş ve 3 Aralik 2020 Dünya En-
gelliler Gününde engellilere dönük haberlerde anlamli bir farklilik olduğu 
saptanmiştir. 

Haber sayisi açisindan bakildiğinda Evrensel gazetesinde 5, Hürriyet 
gazetesinde 21 ve Sabah gazetesinde de 209 haberin yer aldiği görülmek-
tedir. Bu anlamda değerlendirildiğinde engellilere dönük en fazla haberin 
Sabah gazetesinde yer aldiğini söyleyebilmek mümkündür. 

Gazeteler Engelli Ayrimciliğina Karşi Medya Dili Kilavuzunun öner-
diği haber yazim pratikleri bağlaminda incelendiğinde ise tüm gazetelerin 
engellilere yönelik kullandiklari ifadelerde özenli olduklari görülmektedir. 

Kilavuzda belirtilen haber dilinde “mağdurlaşma ve kahramanlaştir-
ma olgusundan kaçinilmali” yaklaşimi açisindan gazeteler incelendiğin-
de ise özellikle Hürriyet gazetesinin daha çok bireysel başari hikayelerine 
odaklandiği (bireyi kahramanlaştirdiği) ve engelliliği aşilmasi gereken bir 
sorun olarak ortaya koyduğu görülmektedir. Sabah gazetesinde de Hürriyet 
gazetesinden daha az olmakla birlikte benzer bir yaklaşima rastlanilmak-
tadir. Evrensel gazetesinde ise bu tür bir dil kullanimindan kaçinildiği ve 
daha çok engelli haklarina odaklanildiği görülmektedir.

“Tibbi model yerine insan haklari yaklaşimi öne çikarilmali” yaklaşi-
mi yönünden gazeteler incelendiğinde ise tibbi modelin argümanlarinin üç 
gazete tarafindan da öne çikarilmadiği söylenebilir. Bununla birlikte engel-
li haklarina yönelik haberciliğin Evrensel gazetesinde yaygin bir biçimde 



 .341Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II

görüldüğü de belirtilmelidir. Gazeteler incelendiğinde Evrensel gazetesin-
de diğer gazetelere nazaran daha az haber yer almasina rağmen engellilere 
yönelik tarihsel ard alan bilgisine de daha çok yer verildiği saptanmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde Evrensel gazetesinde engelli hak-
larina ilişkin vurgunun engelli sivil toplum kuruluşlari açiklamalari üze-
rinden gerçekleştirildiği, bu anlamiyla da sosyal modelin engelli haklari 
yaklaşimina yakin bir tutum içinde gazetenin haberlerini inşa ettiği söy-
lenebilir. Hürriyet gazetesinin ise sosyal modelin yaklaşimlarina uygun 
bir biçimde haberlerini inşa ettiği ama hak odakli bir yaklaşimdan ziyade 
bireysel başarilara odaklandiği görülmektedir. Sabah gazetesinde ise en-
gellilere yönelik çok fazla sayida haber yer almasina rağmen ki bu durum 
farkindalik oluşturma açisindan sosyal model çerçevesinde değerlendirile-
bilinir, haber içerikleri genel olarak kamu kurum ve kuruluşlarinin engel-
liler gününe yönelik mesajlari, kamu kuruluşlarinin engellilere yönelik zi-
yaretleri ve engellilerin bireysel başarilari üzerine kuruludur. Ayrica Sabah 
gazetesinde yer alan haberlerde ard alan bilgisine de rastlanilamamiştir. 
Bu anlamiyla da gazetelerin yayin politikasi ile haber dilinin benzerlikler 
taşidiği söylenebilir. 
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Giriş

Kamu yarari ilkesi, ifade özgürlüğü, zarar vermekten kaçinma ve san-
sür ile birlikte medyanin karar almada en önemli dört ilkesinden biridir. 
Kamu yararina yönelik medya içerikleri çoğunlukla toplumun büyük bir 
kesimini etkileme potansiyeline sahiptir. 18. yüzyilda ortaya atilan kamu 
yarari ilkesinin geçerliliği, günümüzde halen tartişmalara konu olmakta-
dir. Medyada eşit, özgür bir ortak yaşam diline erişmek, çoğulcu bir ortak 
kimlik yaratmak ve ortak tecrübeyi mümkün kilma hedefinin nasil hayata 
geçeceği halen yaniti aranan bir sorudur.

Heisenberg Kanunu, kuantumdaki belirsizlik ilkesidir ve medya ku-
ruluşlarinin kamuoyuna kasitli yönlendirme yapmadiği görüşüne bağlana-
bilir. Boosterizm, kamuoyunun algisini yönetmek amaciyla bir siyasi parti 
veya ekonomik güç odağini desteklemek anlamina gelir. Proaktif yayinci-
lik anlayişi ise kamusal gazetecilik kurallarini açiklar. Bu çatişma alaninda 
kamu çikarinin neye, göre ve hangi şartlara bağli olarak değiştiği konusu 
medyanin varoluş amacini sorgulamaya neden olmaktadir. 

Son yillarda gazeteciliğin ideal tanimi içerisinde başrolü oynayan 
kamu çikari kavrami adeta eceline terk edilmiş, Los Angeles Times mu-
habiri Joe Mathews, ölmekte olduğunu düşündüğünü gazetesi için kaleme 
aldiği yazida kamu yararinin büyük tehlike içerisinde olduğunu “Daha az 
bekçi köpeği, daha az havlıyor. Hiçbir zaman bilemeyeceklerimizin neler 
olduğunu bilemeyeceğiz” sözleriyle açıklamıştır (Barnett, 2009: 5).

Kitle İletişimi Kime Hizmet Ediyor?

Kitle iletişim araçlarinin tümünü kapsayan medya, genel bir kavram-
dir ve okur ile izleyicileri etkilemeye çalişirken ayni anda hâkim ideolojiyi 
yaymaya çalişan en etkili araçlardir (Yengin, 1996: 6). Dolayisiyla, kitle-
lere hitap eden, belli bir görüşe yönlendirebilen ve savunduğu düşüncenin 
onaylanmasini sağlayabilen medya organlari, kitle iletişimini sağlamakla 
yetinmez, bu işlevleri yerine getirmek için de faaliyet gösterir. Kitle ileti-
şim araçlari, uzun insanlik tarihinin kisa bir bölümü içerisinde toplumsal 
yapilarin oluşmasini sağlayan ana araçlardan biri haline gelmiştir. Değişen 
dengele ve stratejilerin topluma aktarilmasinda en önemli güç haline dö-
nüşmüştür. 

Kitle iletişimi sözkonusu olduğunda, mesaji gönderen kurumsal bir 
yapiya sahiptir. Uzmanlaşmiş gruplar sembolik içerikleri hazirlamakla gö-
revlidir. Buradaki amaç, geniş ve heterojen bir yapiya sahip olan hedef kit-
leye, aygitlar araciliğiyla yollanan mesajlardan belli çikarimlar yapabilme-
sini sağlamaktir.  Bu araçlar yazili basin, radyo, televizyon, web, sinema 
gibi araçlari kapsar, alici konumunda olan bireyler aldiklari mesajlari bu 
araçlar vasitasiyla yorumlarlar. Arabaci, bu noktada bir takim sorulara ya-
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nit aranmasi gerektiğine dikkat çeker. Bu sorulara verilen medyanin kamu 
yararina yönelik yayin yapma sorunsali anlamaya yardimci olacaktir:

• Medya hangi görevi yerine getirir veya getirmelidir? Temel göre-
vini yapmaya çalişirken, yönetimden ne kadar etkilenmeli ya da yönetim-
den bağimsiz olmasi mümkün müdür? 

• Medya ne kadar özgür olmalidir? Özgür olmayacak ise, varliğinin 
nedeni ortadan kalkmiş midir? Özgür olacaksa sinir olmali midir? Olmali 
ise, o siniri kimler, ne hakla, nasil çizeceklerdir? (Arabaci, 2004).

Medya, kamusal hizmette bulunan, toplum tarafindan görevlendi-
rilmiş, alternatifi olmayan bir mecradir. İdeal olan, faaliyetlerini toplum 
adina ve toplum için yürütmesidir. Ancak medya, siyasal iktidara ve eko-
nomik çikar çevrelerine haber kaynaklari ve gelirler nedeniyle bağli hale 
gelmiştir. Siyasal iktidar seçmenine ulaşabilmek, seçmen kitlesini genişle-
tebilmek ve fikirlerini yayabilmek için medyaya ihtiyaç duyar. Bu diyalek-
tik ilişki zamanla makul ölçüleri aşmiş, var olan çikar ilişkileri yayinlarin 
neredeyse tamaminin belirleyicisi hale gelmiştir. Medyanin siyasi ya da 
ekonomik çikarla bağli hazirladiği bu anlayiş, yaygin kitlelerce kabul gö-
ren meşru ve siradan bir hal kazanmiştir.

Medyada ana unsur kamu yararidir ve toplumun haber alma ve bilgi 
edinme hakki sağlanirken gözetilmesi gereken asli unsur da kamu yarari-
dir. Ekonomik ve konjonktürel etkilerin öne alinmasi kamu yararinin ön-
celenmesinin önündeki temel engeldir. Kamu yarari yoksa medyada kamu 
hakkinin korunduğundan söz etmek mümkün değildir. 

Bu noktada, kamu yararinin siniri tartişmasi başlamaktadir. Bu an-
lamda medyanin temel amaci olan kamu yararina yönelik yayinciliğinin 
yeniden tarifi ve medyanin hangi amaçlarla nasil tahakküm altina aldiği 
sorularina yanit bulmak her zamankinden daha fazla önem taşimaktadir.

Kamu Yararı Kavramı ve Sınırlılıkları

Kamu yarari; çok işlevli, toplumsal sorunlar ve bunlara yönelik çözüm 
ararken keşfedilen, çok önemli olmasina rağmen tam anlamiyla tanimlana-
mayan, belirsiz ve esnek bir kavramdir (Zabci, 2011). Kamu yarari, “ortak, 
milli, kamusal, devlet yarari” (Çakmak, 2013), gibi kavramlarla açiklan-
makta, “genel olani, herkesi ilgilendireni, devletle ilgili olan”i işaret et-
mektedir.

Hukuka göre kamu yararinin belirleyicisi devlettir, olaylara göre belir-
lenebileceği gibi, somut koşullarin oluşmasiyla da sözkonusu olabilir. En 
önemli özelliklerinden biri ise, ortak çikar ve kamusal çikarlara işik tutma-
sidir. Kamusal meselelerin hukuka uygunluğunu ölçmeye yaramaktadir. 
Kamu yararinin belirleyicisi devlettir. Kamu yararini, devletin organlari 
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(yasama, yürütme ve yargi) ve doktrinler önceler. Devletin olmadiği yerde 
kamu yarari değil, “ortak yarar” ya da “toplum yarari” sözkonusu olur. 

Kamu yarari kavrami sadece hukuki değil, siyasal ve sosyal boyutla-
riyla ele alinan kapsamli bir kavram olarak karşimiza çikmakta, yine hu-
kuk kurallarinin yaslandiği politik ve sosyal prensiplerle açiklanmaktadir. 
Bu anlamda kamu yarari ifadesi anayasalarin sosyal devlet anlayişina atifta 
bulunarak, bu yükümlülüklerle ilgili toplumun maddi ve manevi tutum, 
inançlarini kapsayan ahlaki bir kavram olarak ele alinmaktadir (Keleş, 
2000: 2).

Görüldüğü üzere kamu yarari kavrami üzerine ortak paydada buluşu-
lan yapilan tek bir tanim olmadiği gibi, kavramin tarihsel süreç içerisinde 
siyasi ve konjonktürel şartlara göre yeniden tanimlandiği, sinirlarinin her 
defasinda yeniden inşa edildiği de açiktir. Ayni zamanda kavramin rasyo-
nel olmayan içeriği, toplumsal manasinin ön plana çikarilmasina neden 
olmuştur. Dolayisiyla kamu yarari çağin gereklerine uygun olarak üretil-
miş bir “hikâye”dir. Diğer bir ifadeyle otorite figürü olarak devletin varli-
ğini sürekli kilan pozitivistlikten uzak bir kavramdir (Akillioğlu, 2011:11). 
Kavramin muhteviyati, meselesi ve şartlari belirsizdir. Olaya ve şartlara 
göre değişebilir. Kamu yararinin ne olduğu bilinir ancak herkesin ortak 
fikirde buluşmasi ve ikna olmasi beklenemez. Ancak kamu yararina ilişkin 
birtakim ölçütler sözkonusu olabilir ve gerçekleşen duruma göre kamu ya-
rarina karar verilir. Bu nedenle son derece tartişmali bir kavramdir. 

Habermas (1997), “Kamusalliğin Yapisal Dönüşümü” çalişmasinda, 
farkli tarihlerde ve dönemlerde kamu kavraminin karşiliğini incelemiştir. 
Habermas, ortaçağda geçerli olan “temsili kamu”, daha öncesinde burjuva 
sinifi için entelektüel dayanak olarak açiklanan “edebi kamu” ve “siyasal 
ya da burjuva kamusal alani” olmak üzere üç ayri kamusal alani işaret 
etmektedir. Modern kamusal alan bu noktada, burjuva temelli liberal ka-
musal alanini ifade eder ve siyasal bir alan olduğundan, günümüzün siyasi 
ve hukuk sisteminin meşruiyet düzlemi olarak kabul edilir.

Habermas kamusal alan sinirlarini çizerken, toplumsal anlam üretim 
süreçlerinde kamuoyunun önemine dikkat çekmiş, kanaat ile kamuoyunun 
farkina da vurgu yapmiştir. Kanaat, kamuoyunun hammaddesidir, geçmiş-
ten gelen kültürel önyargi, değer ve varsayimlardan oluşur, ortak duyunun 
ürünüdür. Kamuoyu, kanaatleri yeniden ve yeniden üreten eleştirel aklin 
sonucudur ancak egemen kanaat değildir. Bir kamusal alana ihtiyaç duy-
madan oluşabilen kamuoyu, kamusal olmayan kanaatten ibarettir.

Kamu yarari üzerine farkli perspektiflerden katki sunmuş düşünürle-
rin görüşleri irdelendiğinde, “kamu yararinin, toplumun faydasina hizmet 
eden genel çikari mi savunduğu”, yoksa “iktidarin politikalarini meşrulaş-
tirici bir araç olarak mi kullandiği” konusunun temel eksende yer aldiği 
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açiktir. Literatür taramalari, devlet politikalarinin oluşturulma ve uygula-
ma aşamasinda, bir taraftan kamu yararinin gözetilmesinin gerekçe olarak 
kullanildiğina işaret ederken, diğer taraftan devlet olabilme unsurlarindan 
birisi olarak demografik bir çoğunluğa yani toplumun genel iyiliğine yö-
nelik siyasi faaliyetler bütünü olarak ele alinmasi gerektiğini vurgular. 
Dolayisiyla kamu yarari kavrami üzerinde uzlaşilmiş net bir tanim varliği-
nin eksikliği kamu yararinin kime göre, neye göre, hangi şartlarda, kimin 
faydasina hizmet ettiği sorularinin kesin olarak cevaplandirilamamasina 
neden olmaktadir.

1789 Devrimi’nin ardindan Fransiz kamu hukukuna yerleşen, Türk 
kamu hukuku tarafindan da kabul edilen, “yasa, kamu yararinadir” ilke-
si kamu yararinin toplumun lehine bir üst yarar olduğuna vurgu yapar 
(Akillioğlu, 1991). Hukuki boyutuyla ise “kamu yarari” kavrami, Türki-
ye Cumhuriyeti 1982 Anayasasi’nin 2017 yilinda yapilan değişiklik ile 
güncellenmiş hali üzerinden açiklanabilir. Bu kapsamda “Temel Haklar 
ve Görevler” kisminin üçüncü bölümünde yer alan “Sosyal ve Ekonomik 
Haklar ve Ödevler” başliğinda kamu yarari kavrami açiklanmiştir. Kamu 
yarari, hukuki boyutu ile ele alindiğinda burada toplumun yararindan daha 
çok kuvvetler ayriliği ilkesi ile tanimlandiği görülür. Yasama, yürütme 
ve yargi erklerinin birbirlerinden ayrişarak farkli kollara ayrildiği devlet 
yapilanmalarinda, kamu yararina ilişkin hükümler devletin kendisi tara-
findan belirlenir. Kamu yararini belirleme hakkinin otoriteye devredildiği 
bir devlet yapilanmasinda, devletin kamu yararini belirlerken siyasi eli-
tin çikarlarini kolladiği gerçeği ile karşilaşilmaktadir. Bu nedenle Türki-
ye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olmasinin öğeleri arasinda, 
“kamu yararini hesaba katmaksizin sadece bireysel çikarlar için veya bir 
takim siyasi partilerin menfaatler için bir kanunun yürürlüğe giremeyece-
ği” esasi bulunmaktadir” (Gül, 2014:538).

Literatürde siyasi ve hukuki boyutlarina odaklanilmiş olsa da kamu 
yarari kavraminin hayat bulduğu en önemli alanlardan biri medyadir. İle-
tişim kanallari araciliğiyla devlet-toplum ilişkileri oluşturulur, değiştirilir 
ve yeniden yapilandirilir. 

Bu noktada medyanin sorumluluk ve görev alaniyla ilgili iki görüş 
söz konusudur: “Medya; toplumun içinde bulunduğu durumu ve iktidarin 
icraatlarini olduğu gibi yansitan bir gerçeklik makinesi midir yoksa üretti-
ği içerikler sayesinde devlet ve toplumun gerçekliğini yeniden üreten etki 
araci midir?” sorunun yaniti, medyanin görevinin, olmasi gereken ve olan 
arasindaki ilişkiye bağli tanimlanmasinda gizlidir (Çayci, 2016). Medya-
nin bir hak ve görev alani anlaminda kullandiği kamu yarari, hareket alani-
ni ve bu alandaki kabiliyetini tasvir eder.

Medya açisindan, kamu yararinin nerede ve nasil başladiği, nerede 
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bittiği belirsizdir. Ancak haberi oluşturan temel unsur kamu yarari olmali-
dir. Kitle iletişim araçlari yayin yaparken “kamu yarari”ni gözetmemişse 
haberin temel ögesi görmezden gelinmiş olur. Kamu yarari, kişilik hakla-
rindan daha üstündür; koşul, haberdeki mutlak kamu yararidir. 

Hukuki anlamda kamu yarari tanimi net iken, nerede başladiği, nasil 
geliştiği ve bittiğinin yanitlari medya açisinda net olamamaktadir. Kamu 
yarari bireysel haklardan üstün tutulmakta, medya çalişanlari kamu görev-
lisi olmamalarina rağmen kamu yararina çalişmaktadirlar. 

Dewey’e göre kamu, sadece müşterek problemleri bölüştüğünü an-
layan insanlar bütünü olarak tanimlanmamalidir. Demokrasi, toplulukla-
rin problemleri üzerine fikirlerini ifade edebilmek ve sorunun kökenini 
keşfedebilmek adina gerekli ortami sağlamaktadir. Dolayisiyla toplumsal 
problemler üzerine tartişmamak ve problemin fikri temellerine inememek, 
demokrasi düşünden uzaklaşmak anlamina gelir. Bilgiden yoksun bir ka-
munun varliği söz konusu olmakla birlikte, kamunun gelişim gösterme ih-
timali hep vardir. Bu nedenle iletişim araçlari sorumluluklarini layikiyla 
yerine getirebilirse belirtilen potansiyel, kendini gerçekleştirebilecektir 
(Askeroğlu, 2019:516). Bu nedenle medyanin gerçekliği olduğu gibi ob-
jektif açidan yansitmasi, medya görevlilerinin işlerini iyi yapmalari, kamu-
nun medya araciliğiyla bilgiyle donatilmasi ve aydinlatilmasinin sağlan-
masi ile “kamu yarari” düşüncesi gelişecektir. Bu idealden hareketle kamu 
önceliğinin ne olduğu konusunda fikir birliği sağlanmasi önemlidir çünkü 
halkin kendisine yönelik öncelikleri ve endişeleri dikkate alma konusun-
daki ilgisinin sinirli olduğu defalarca kanitlanmiştir. Ekonomist Anthony 
Downs, bir çalişmasinda, Amerikan halkinin ilgisi; toplum için hayati öne-
me sahip bir sorunu içerse dahi, çok nadiren herhangi bir iç meseleye uzun 
süre odaklanmiş kalacağini söylemektedir (Downs, 1972).

“Kisa bir dikkat süresi” sadece toplumsal bir sorun değildir, ayni za-
manda medyanin dikkat süresi de son derece kisitlidir. Bir olaya ilişkin 
bilgi akişi ve hikayeyi besleyecek yeni gelişmeler olmadiği sürece, en 
önemli konular bile haber gündeminden çikarilabilir. Milletvekillerinin 
ve politikacilarin ilgileri sadece günün meseleleriyle boğuşurken ve biraz 
daha uzun sürebilirken, toplumun kamu meselelerine ilgi kapasitesi, habe-
rin gündemiyle doğrudan orantilidir. Bu sinirli kapasite, hangi konularin 
gündemde yer almasi gerektiğine dair önemli bir fikir birliği geliştirmeyi 
de riskli hale getirmektedir. Kamu gündeminin kamuda tartişilma süre ve 
kapasitesinin son derece sinirli olmasi, fikir birliğine varilmasini da kolay-
laştirmaktadir. Gallup anketi ile Amerikalilara “Bugün ülkenin karşi karşi-
ya olduğu en önemli sorun nedir” diye sorulduğunda, halkin sadece yüzde 
10’unun ülkenin karşi karşiya kaldiği sorunlar konusunda hemfikir olduğu 
ortaya çikmiştir (McCombs, 1995).
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Bu fikir birliğinin sağlanmasina yani kamuoyu oluşmasina yardimci 
olmak, kitle iletişiminin en önemli görevlerinden biridir. Haber medyasi-
nin kamu gündemi üzerindeki etkisi “Kamunun gündeminde hangi konular 
var?” ve “Bunlar öncelikli konular mi?” sorularina yanit vermekten geçer. 
1968 ABD başkanlik seçimleri sirasindaki araştirma, seçmenler tarafindan 
en önemli kabul edilen konular ile bu konularin haber medyasinda yer al-
masi arasindaki korelasyonunda +97 oraninda benzerlik saptamiştir (Mc-
Combs, vd. 1972). 1972 ABD başkanlik seçimleri sirasinda tekrarlanan 
çalişma, seçim yilinin yaz ve sonbahari boyunca kamu gündemini ölçmek 
için üç kademeli bir toplum çalişmasi ve medya gündemini ölçmek için iki 
yerel gazete ve iki ulusal televizyon aği üzerinde bir içerik analizi kullan-
miş, benzer oranlara ulaşilmiştir (Shaw & McCombs, 1977). Funkhouser 
(1973), 1960’li yillar boyunca ulusal bir çalişma yürütmüş, ABD'nin karşi 
karşiya olduğu en önemli sorunlara ilişkin kamuoyundaki algi ile medya 
gündemi arasindaki bağlantiyi saptadiği korelasyon oraninin bu kez +78 
olduğunu saptamiştir. 1980'lerde 42 aylik bir süre boyunca suç, savaş kor-
kusu, işsizlik, yoksulluk ve enflasyon konularinin haber içeriği örüntüsü ile 
ilişkilendirildiği bir diğer çalişmada ise, 11 ayri başliğin 10’unda medya 
ve kamu gündemi benzer çikmiştir. Her bir başlikta elde edilen korelasyon 
+45 oraninda ölçülürken, negatif korelasyona ulaşilan tek sorun “toplum-
sal ahlak” başliğinda ortaya çikmiştir (Eaton, 1989). Almanya'da bir yil 
süren bir çalişma, medya gündemi ile kamu gündeminin nihai karşilaştir-
masini sağlamiş, dört büyük Alman televizyon kanalinin tüm yil boyunca 
haber bültenleri, 53 haftalik ulusal kamuoyu anketleri ile karşilaştirilmiş-
tir. Enerji, Doğu-Bati ilişkileri, Avrupa siyaseti, çevre koruma ve savunma 
alanlarinda gündemin belirleyiciliğini karşilaştiran bu araştirmada hangi 
konularin kamu gündeminde yer aldiği üzerinde haber medyasinin önemli 
etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadir.

Burada konu iletişimsel süreç ve demokratik işleyişin etkisiyle med-
yanin gündemi belirleme gücüne ve haber değeri konusuna gelir. Medya 
organlari, haber konusu seçimleri ile kamu gündemini belirler. Bu seçim-
lerde, gazetecinin ve kurumun öncelikli gördüğü konular ve bu konular 
hakkindaki düşüncelerine yön veren bakiş açilari rol oynar. Geleneksel ga-
zetecilik anlayişina göre haber; kamusal alana yapilan bu katkisi nedeniyle 
“kasit aranmayan” içeriklerdir. Gazeteciliğe yönelik ortaya çikan çağdaş 
yaklaşimlarda, gazeteciliğin gündem belirleyici rolü, mesleğin kamuoyu-
na karşi sorumluluğunun bir parçasi olarak kabul edilmektedir. Her haber 
kuruluşunun, topluluk fikir birliğine ulaşilmasinda- kasitli ya da kasitsiz 
olarak- oynadiği rolü dikkatlice düşünmesi gerektiği bu temel ilkeden ileri 
gelir. 

Kitle iletişiminin, topluluk inşasi için önemli sonuçlari vardir. Bu ne-
denle kamu gündeminin belirlenmesinde iki yol vardir: Yukaridan aşaği-
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ya (olaylarin kamu odağina alindiği yaklaşim) ve aşağidan yukariya (ka-
munun odağindaki meselelerin gündeme alindiği yaklaşim) (McCombs, 
1995). Yukaridan aşağiya yaklaşim, proaktif gündem belirleme rolüyle 
ilişkilidir ve gündem yaratma işi, haber konularinin seçiminin yapildiği 
haber merkezinde başlar. Haber kapsami açisindan, tek bir hikaye veya 
belirli bir araştirma konusunu detaylandiran bir dizi hikaye seçilir, bu süreç 
bir haber modelini ifade eder. Haber medyasinin halkin dikkatini çekme, 
değiştirme ve fikir birliğine ulaşilmasini sağlama konusunda önemli bir 
rol oynadiğina dair çok sayida kanit olmasina rağmen, bu fikir birliğinin 
ne olacaği konusunda zayif kalinmasi dikkat çekicidir. Haber medyasinin 
kamu gündemini etkileme kabiliyetinde sinirlamalar söz konusudur, bu, 
haber medyasinin kamuoyunun gündemini belirlemek için büyük çaba sarf 
ettiği birçok durumda geçerli olmaktadir.

“Halk” esas olarak politikacilarin, medyanin ve sistemin içerisinde hiç 
iz birakmadan kaybolduğu bir kara deliktir (Edelman, 1988). Bir konu ka-
muoyunda yanki bulmazsa da medya gündemindeki önemi ne olursa olsun 
kamuoyunun gündeminde görünmeyecektir. Haber kapsaminin gündem 
belirleyici etkileri vardir, ancak bu etkiler kaçinilmaz olarak haberin kap-
sami ve içeriğinden kaynaklanmaz. Kamuoyu ve haber medyasi, gündem 
belirleme sürecinin ortak katilimcilaridir.

Haber medyasinin bu süreçteki rolüne daha yakindan bakildiğinda, ha-
ber medyasinin topluluğun gelişimindeki rolü hakkinda dört farkli vizyon 
belirlenebilir. Pasiften aktife değişen bir profesyonel davraniş sürekliliğine 
giren bu dört kiyaslama pozisyonu, hem haber medyasinin gündem belir-
leyici rolünün ne olduğunu hem de haber medyasinin gündem belirleyici 
rolünün ne olmasi gerektiğine dair görüşleri tanimlar (McCombs, 1997).

Tarafsız Yayıncılık: Lasswell'in kitle iletişiminin gözetleme rolü ola-
rak adlandirdiği profesyonel bir tutumu tarif eden bu yaklaşim, dünya üze-
rindeki global haber medyasinin ilkelerinde yer almaktadir. Gündem be-
lirleme bağlaminda bu gazetecilik vizyonu, haber kuruluşlarinin gündemi 
belirlemede kasitli bir amaci olmadiği görüşünü destekleyen profesyonel 
bakiş açisidir. Daha ziyade, haberler gündem belirleme amacinin kasitsiz 
bir yan ürünüdür. Oysa medya her ne yaparsa yapsin, hizmet ettikleri top-
lum üzerinde bir etkisi vardir. Gözlem sürecinin kendisi de gözlemlenen 
alan üzerinde bir etkiye sahiptir. Kuantumdaki belirsizliği ifade eden Hei-
senberg Kanunu, gazetecilik için de geçerlidir.

Katılım Hedefli Yayıncılık: Medya kuruluşlari, gündem belirleme 
amaciyla hamlelere ihtiyaç duyar. Bunlarin arasinda araştirmaci gazete-
cilik, saha yayinciliği faaliyetleri, gazeteciliğin en inandirici uygulamalari 
arasinda gelmektedir. Haber medyasinin özel bir tür kamu kurumu olduğu 
varsayimina dayandiğimizda, kamu yararini hükümete karşi temsil eden 
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bir kurum sifatiyla olaylari gündeme taşimaya çalişirlar. Elbette bu konu-
lar genellikle çok dar bir şekilde tanimlanmaktadir ve tipik olarak -özellik-
le siyasi konularin- etkili bir şekilde takip edilememesiyle sonuçlanir. Yine 
de kamu gündemini belirlemeye yönelik aktif girişimler olarak değerlendi-
rilebilir (Protess, vd. 1991).

Boosterism Yayıncılığı: Halkin algisini geliştirmek amaciyla bir gö-
rüşü veya kuruluşu destekleme eylemi olarak tarif edilebilecek “booste-
rism”, medya için bir ekonomik gelişmeyi, bir şirketin yeni yatirimlarini, 
yollarin ve tesislerin kurulumu için kamu fonlarinin harcanmasini destek-
leyen yayincilik anlayişi anlamina gelir. Çoğu haber kuruluşu, partizan 
anlayişla gündem belirleyici olmaktan kaçindiğini iddia etse de özellikle 
kamu harcamalari sözkonusu olduğu durumlarda yayin içerikleri tartişma 
konusu olmaktadir.

İntikal Yayıncılığı: Bu tür yayincilik gündem belirleme anlayişinin 
muhafazakar çerçevede kurulduğu bir politikayi açiklamaktadir. Araştir-
maci haberciliğin ve editoryal içeriğin dar kapsamli olduğu bu durumlarda, 
katilimciliğin en az düzeyde olmasi makul hedeftir.

Proaktif Yayıncılık: Proaktif gündem belirleme rolü, gazeteciliğin 
geleneksel kamu hizmeti etiğine derin bir şekilde kök salmiştir, ancak 
bu vizyon, kamusal sorumluluk duygusuna eşlik ettiğinden profesyonel 
kavramlardan kaçinir. Son yillarda haber medyasi; haber gündemi, kamu 
gündemi ve hükümet gündeminin etkileşimini formüle etme becerisine 
sahip olmak gerektiğini savunmaktadir. Pek çok gazetecinin görüşüne 
göre, önemli konulari topluluğun gündemine taşimak haber medyasinin 
sorumluluğundadir. Haber medyasi, demokratik bir toplumda hükümete 
karşi kamu çikarini temsil edebilecek kilit kurumlar olarak görüldüğün-
den, kamu gündemine gelmesi gereken tüm konular hakkinda kararlar ali-
nabilmektedir. Rutin ve geleneksel davraniş kaliplarinin çoğu seçilen bu 
konularin, kamu gündemine taşimasinda mahsur görmemektedir. Ayrica 
proaktif habercilik yoluyla toplumun dikkatini çekmenin haber medyasi-
nin görev ve sorumluluğu olduğuna inanilmaktadir. Ortaya çikan bu pro-
fesyonel bakiş açisina kamusal gazetecilik denir (Merrit, 1995). Bu nok-
tada Shaw ve Martin, kamu gazeteciliğinin bazi savunucularinin proaktif 
bir kota önerdiğini, gündemin yaklaşik yedide birinin toplumdaki diğer 
kurumlarina birakilmadan, gazeteciler tarafindan aktif olarak belirlenmesi 
gerektiği görüşünü aktarirlar (Shaw & Martin, 1992). Gazeteciler her top-
lumda ayricalikli konuma sahiptir. Toplumun gündemini ve meselelerini 
değerlendirme firsatina sahipler ve siradan vatandaşlarin çok ötesinde bil-
gilere erişebilirler. Kamu haberciliğinin ve proaktif gündem belirlemenin 
temel varsayimi, bu ayricaliğin kamu yararina aktif olarak kullanilmasi 
gerektiğidir. Gazeteler ve televizyon kanallari, vatandaşlar ile hükümetleri 
arasindaki bağlarin güçlendirilmesinde geniş ve sürekli bir rol oynamali-
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dir. Başka bir deyişle, kamusal haberciliğin amaci yayincilik yoluyla bir 
kamu oluşturulmasidir.

Medya içeriklerinin toplum üzerindeki rolü kapsaminda, enformasyon 
üreten yayinlar ve eğlence programlarinin ayrimi da ön plana çikmakta-
dir. Medya içeriklerinin belirlenmesinde nihai karar vericilerin kim oldu-
ğu sorusu, mikro ve makro ölçekte yanitlanabilir. Bu bağlamda Herman 
ve Chomsky’nin Propaganda Modeli karşimiza çikmaktadir. Propaganda 
Modeli’ne göre medya araçlari araciliğiyla siyasi meşruiyet sağlanir, ka-
muoyunda riza üretimi sağlanir. Nihayetinde manipülasyon; elit siniflarin, 
kitleleri kendi düşüncelerini empoze etmek için kullandiği yöntem oldu-
ğundan, medyanin siyasi erkler adina “propaganda” faaliyetini yürüttüğü 
de iddia edilebilir. Böylece medyanin elindeki en büyük koz olan haber, 
kitleleri disipline etmek için bir ürün haline gelmektedir. Propaganda mo-
deli, medyanin gerçekleri topluma ulaştirmasinin önüne geçen beş süzgeci 
açiklar, bu süzgeçler haberin değerini belirleyen unsunlardir. Bunlar “kitle 
iletişim aracinin büyüklüğü, mülkiyeti ve kar eğilimi”, “reklamcilik ruhsa-
ti”, “haber kaynaklari”, “tepki üretimi”, “bir denetim mekanizmasi olarak 
anti-komünizm” başliklarindan oluşan süzgeçlerdir (Herman & Chomsky, 
1999).

Lipmann da toplumsal bir grup olarak kamunun belirli bir hüküm 
vermesinde gazeteciliğin ne kadar etkili olduğuna dair şüpheci bir bakiş 
açisi ile değerlendirme yapmaktadir. Lipmann’a göre, kamu bir illüzyon-
dur. Yeni dünyanin kaos ortami içinde kitle iletişim araçlari dolayli olarak 
enformasyon sağlarlar, bu nedenle kaynaklar güvenilir içeriklere sahip ol-
mayabilirler (Askeroğlu & Karakulakoğlu,2019:516). 

Bu görüşlerden hareketle; medyanin kamu üzerindeki gerçeğin üze-
rindeki çarpitici işlevine vurgu yapilmakta, dolayisiyla medyanin kamu 
yararini ortaya çikaran sorumluluğuna değil, bilakis enformasyon oluş-
turma sürecinde -gerçekliği saptirabilme gücünden ötürü- kamu bilincinin 
olumsuz yönde biçimlenmesine hizmet ettiğine dikkat çekilmektedir.

“Kamu Yararı”na Kim Engel Oluyor?

Bilgiye ulaşma imkâni her birey için vazgeçilmez bir haktir. İfade öz-
gürlüğü kişilerin ve topluluklarin haklarini korumayi sağlar, kalkan görevi 
görür. İktidarlarin karar alma süreçlerinde açik olmalarini ve şeffaflik ilke-
sine göre hareket etmelerini sağlarken, toplumun iktidara karşi güvenini 
oluşturur (Uzun, 2020: 13). İfade özgürlüğünün bu anlamda bir hak olarak 
tanimlanmasi, medyayi bir yaptirim ile muhatap olmadan, görevini kor-
kusuzca yerine getirmesine teşvik edici bir rol oynar. Sonuç olarak halkin 
görüşleri ve kamu yararina olan konular olduğu haliyle kamuoyuyla payla-
şilmasi için uygun zemini bulur. 
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Günümüzde basin özgürlüğüne engel olan nedenlerden biri; kamu 
yararinin gözetilmesidir. Medya içeriğinin üretimi ve paylaşimi sürecini 
üstlenen medya kuruluşlari, toplumun ortak yararini gözeterek yaptiği ya-
yinlari ait olduğu ideolojik zemine dayandirabilir. Ayrica devlet politika-
larinin ve sansür mekanizmasinin medya araçlari üzerinde etkili olmasi ve 
hatta medyayi denetimi altinda tutmasi da engel oluşturmaktadir. Oysa, 
devlet, kamu ve medya üçgeninde ortak fayda amaciyla kamu yararinin 
sağlanmasi, devletin medyaya özgür bir ortam sağlamasi ile mümkün ola-
bilir. 

Enformasyonun topluma aktarilma sürecinde hangi haberlerin yayin-
lanacağina, hangi haberlerin yer almayacağina, karşit fikirlere ne kadar yer 
verileceğine, yayinlarda kimlerin görüşlerine aktarmasina firsat verileceği-
ne karar veren bir medya yapisi da kamu çikarlari ile çelişmektedir. Kitle 
iletişim araçlari, kamu yarari gözetme idealine sahip olsa da kar amaci 
güden kurumlardir. Medyanin mülkiyetleşmesi ise, medya şirketlerini kar 
odağina sürüklemiştir. Türkiye özelinde 1996’da Telekomünikasyon Ya-
sasi’nin yürürlüğe girmesi ile medya yoğunlaşmasi yaşanmiş, bu durum 
medyada daha önce hiç görülmemiş ve şaşirtici bir etki yaratmiştir. Ar-
dindan yaşanan medya kümeleşmesi sektörde hâkimiyet kurarken, 2000’li 
yillarda bu sayi birkaç gruba inmiş, tüm medya sektöründe otoritesini ka-
zanmiştir. 

Geçmiş verilerden yola çikarak medya sektöründe egemenliğini ilan 
etmiş şirket sayisinin gelecekte daha da azalacaği öngörüsünde bulunula-
bilir. Bu durum medya tekelleşmesinin bir neticesi olarak, tek tip haber 
yayinciliğinin daha da artmasina zemin hazirlayacaktir. Dolayisiyla önceki 
süreçte medya alaninda seyreden çok yönlü dağilim, medyada farkli gö-
rüşlere daha fazla yer verilmesi anlamina gelirken, günümüzde medyanin 
demokratikleşmesi önündeki en büyük engelin yine medyanin kendisi ol-
duğu görülmektedir. Kamu yarari nihayetinde objektivite ister ancak gü-
nümüzde sadece belirli grup ya da çikar odaklarinin elindeki medya sektö-
ründe, kamu yararinin sinirliliklari ile karşilaşilmaktadir. 

Parlamenter demokrasi sistemi ile yönetilen ve kapitalist ekonomiyi 
takip eden devletlerde medya mekanizmalarinin üç ana hususu vardir: İlk 
özelliği medyanin hükümet dişi aktörler tarafindan sahipliğini ortaya koy-
duğu özel mülkiyet anlayişidir. İkinci olarak, medya mülkiyeti alaninin ik-
tidar sahipleri tarafindan organize edilmesidir. Üçüncü özelliği ise medya 
sermayesinin karlilik açisindan elverişli olmasidir (Yaylagül, 2019:140). 

1980’lerden sonra neoliberal politikalar, medyanin değişim ve dönü-
şüm sürecini körüklemiştir. Medya sermayesinin birikimine katki sağlayan 
kuruluşlar, ayni zamanda kamuoyunu yönlendirebilme gücünü de elde et-
miştir. Çünkü medya sadece ticari boyutuyla değil insanlarin ve grupla-
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rin duygu ve düşünce dünyasina etki edebildiğinden, hükümetler medya 
şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri ile kurduğu ilişkiler doğrultusunda, 
halkin politikalarina olumlu tepki üretme sürecini beslemektedir. Medya 
içeriğinin ne olduğundan ziyade kullanilan üslubun nasil olduğu, kitlelerin 
tepkisi ya da tepkinin değişimi için öncül koşullari oluşturmaktadir. Bu si-
rada televizyonculuk yükselir ve gazetecilik ün kazanirken, mesleğin ide-
alleri erozyona uğramiştir. Siyasete fazla yaklaşmak gazetecilerin belirli 
bir bloğun tarafgirliğini yapmasina neden olmuştur (Lawrence, 2000:95).

Dolayisiyla, medya şirketlerinin içerik üretim sürecinde çoğunlukla 
siyasi güçlerle ilişkilerini ve kar oranlarini düşünerek adim attiklari dile 
getirilebilir. Kar amaci güden medya şirketlerinin gerçeği olduğu gibi 
sunduğu durumlar kamu yararina hizmet ederken; gerçeği saptirdiği veya 
gerçeği kitlelere tüm boyutlariyla açmadiği durumlar kamu yararinin, top-
lumun ortak iyiliği himaye edilmemiş olur. Bu noktada, Denis McQuail 
(2010) “ayna benzetmesi” ile gerçeğin topluma olduğu gibi aktarilip ak-
tarilmadiğini tartişmaya açmiştir. Ayna benzetmesini savunanlar “seyirci-
lerin isteklerine uygun olarak medya içeriklerinin belirlendiğini”, karşi çi-
kanlar ise “gerçeğin yeniden kurgulanarak aktarildiğini” ileri sürer (Varol, 
2018:256). Zigi Ekron (2008) da ayna sahibine dikkat çekerek, bu sahiplik 
çatisi altinda toplumun hangi kesimine ait yansimalarin ele alindiğini eleş-
tirir. Aynadaki imgeyi etkileyen çok sayida etmen bulunmaktadir, ticari 
baskilar ve sahiplik yapisi aynaya yansiyan gerçekliği etkileyebilir, değiş-
tirebilir; dönüştürebilir. 

Medyanin kamu yararina hizmet edebilmesi için özgür olmasi gerekir. 
Ancak özgür basin, kamu yararini önceliğine alarak yayin yapabilir. An-
cak bu temel şart olan özgür ortamin önündeki en büyük medya ve siyaset 
arasindaki ilişkidir. İki mecranin kurduğu “ortak yaşam kültürü” medyanin 
haber kaynaği olarak siyasileri; siyasilerin ise kamuoyuna ulaşma amaci 
olarak medyayi kullanmasina neden olmaktadir. Bu diyalektikte; medya 
ve siyasetin birbirine uyumlu hareket ettikleri, karşilikli çikar sağladik-
lari görülür (Yüksel, 2001:143). Kuşatici çevreyi siyaset oluşturur ve bu 
nedenle siyasi rejime göre medya pozisyon almaktadir. Bu görüşe göre, 
medya hiçbir zaman siyasi rejimden bağimsiz hareket edememiştir (Ara-
baci, 2004: 109).

Kitleleri bilgilendirme gücünü elinde bulunduran, bundan hareketle 
izler kitleyi yönlendirmeyi sağlayabilen medya siyaset ile arasinda daimi 
bir işbirliği veya bir çatişma alani yaratir. Her iki durumda da yönlendirme 
ve bilgilendirme gücünden taviz vermeyen medya, siyasi gücü kendi alt 
sistemi haline getirmeyi hedefler. Oysa ki, ayni inanci, siyasi güç de medya 
için beslemektedir (Hazar, 2008:254). Burton, medya ile siyaset arasindaki 
ilişkinin, güçleri dolayisiyla kiskançlik düzeyinde olduğunu söylemektedir 
(Burton, 1995: 137-139). Siyasiler, temsil ettikleri halk adina, medyanin 
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istediğini söylemesini ve yapmasini engellemeye çalişirken, medya ise, 
halki temsil ettiğini ve bu baskici güçten kurtulmak istediğini vurgulamak-
tadir.

Medya için ana amaç etki sağlamaktir. Bunun için kamuoyu karşisin-
da güçlü ve inandirici olmasi gerekir. Kitle iletişim araçlarinin bağimsiz 
ya da objektif hareket etmesi bu nedenle çok önemlidir. Aksi durumun-
da kamuoyu yarari sağlanamaz. Ancak kapitalist toplumlarda medya ve 
iletişimin temelinde sermaye ve devlet bulunur. Devlet medya üzerindeki 
aktörlerden birisidir. Devlet kendi mekanizmalari araciliğiyla bu alanda 
düzenlemeler yapma hakkina sahip olmaktadir. Hükümetler ve otoriteler, 
bu düzenlemeler ile muhalif kesimdekileri denetimde tutarken, kendisini 
destekleyen medya organlarini destekleyerek, daha da büyümesine neden 
olmaktadir. Bu yapi içerisinde medya, ekonomik ve siyasi elitlerin çikar-
larina hizmet eden ideolojik aygitlara dönüşmüştür (Yaylagül,2019). Bu 
politikalar ile medyanin mülkiyet yapisi değişmiş, sonuç olarak içerik de 
dönüşmüştür. Mülkiyet yapisindaki bu değişim belli gruplar doğurmuş, te-
kelleşme oluşmuştur. Bunun sonucunda kamu yararinin değil, otoritenin 
yarari öne çikmiş, medya yayinlarinin içeriğini oluşturan haber, vizyon, 
bakiş açişi ve yorumlardaki çeşitlilik tamamen ortadan kalkmiş ya da si-
nirlandirilmiştir.

SONUÇ

Kamu yarari, özgür toplumdan sosyal devlet anlayişina kadar tüm 
toplumsal kazanimlar için kilit önemde bir kavramdir. Kamu kavramin-
da, kamuya karşi sorumluluk fikri üzerinden hareket edilir. Kamu da bilgi 
edinme hakkina dayanarak siyasi erke karşi hesap sorma hakkina böylelik-
le sahip olur. Yurttaşin “kamu” perspektifinden bilgi edinmesi hakki, ifa-
de özgürlüğü ve medyanin sorumluluk ilkeleri içerisinde tanimlanmiştir. 
Gazetecilikte kamu yarari ilkesi sağlikli ve demokratik bir toplumun bir 
normu olarak ele alinir. Kitle iletişim araçlari bir topluluğun kendi resmini 
çizmesinin aracisidir. 

Haber kuruluşlarinin, toplumda fikir birliğine ulaşilmasinda -kasitli ya 
da kasitsiz- bir rolü vardir. Kamu yarari niteliğinin belirlenmesinde habe-
rin ölçütleri önem taşir. Kitle iletişim araçlari, haberler araciliğiyla toplu-
luk inşasini sağlar. Medya, kamusal alanin başrolündeki oyunculardan biri 
olarak büyük bir kültürel ve politik güce sahip olduğundan, kamu yararini 
sağlamak amaciyla hareket etmesi ana sorumluluğudur. Bu gücünü izler-
kitle, sivil toplum kuruluşlari ve siyasi otorite üzerindeki etkisiyle gösterir. 
Merkezi otorite veya iktidarlar medyada çeşitliliğin sağlanmasi için uğraş-
mali, kamu yararini öne çikaracak yayinlarin yapilmasi için özgür ortami 
sağlamali, kârlilik odakli yayinciliktan uzaklaşilmasi için önlem almalidir. 
Sivil toplum kuruluşlari ise medya üzerindeki baski grubudur. İzleyiciler, 
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birincil öznenin kendileri olduğunun ve seçimlerinin medya kültüründeki 
etkisinin farkinda olmalidirlar.

Medyanin tarihinde görülmemiş bir güvensizlik duygusuyla ele alin-
diği bu dönemde, kamu yarari ve iletişim etiğinin yeniden ele alinip, ya-
yinlarin daha katilimci, eşitlikçi, hesap verilebilir ve geniş ölçekli bir kati-
lim anlayişiyla yeniden kurgulanmasinin gerekliliği açiktir.
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PANDEMİ KAVRAMI

Pandemiler, geniş bir coğrafi alanda morbidite ve mortaliteyi büyük 
ölçüde artirabilen ve önemli ekonomik, sosyal ve politik bozulmaya ne-
den olan büyük ölçekli bulaşici hastalik salginlaridir (Madhav, vd., 2017: 
315). Onlarca yildir dolaşimi olmayan ve yeni bir hemaglutinin barindiran 
yüksek bulaşma kapasitesine sahip yeni bir virüsün ortaya çikmasiyla bir 
influenza pandemisi gelişebilir. Geçmişteki her pandemide önce sinirli bir 
dalga, ardindan bir sonraki yil küresel yayilma görülmüştür. İnsanlar ara-
sinda yüksek bulaşiciliğa sahip bir influenza virüs suşunun, kuş veya insan 
influenza virüsleri arasinda karişik enfeksiyonda melez virüs oluşumu yo-
luyla ya da virüs mutasyonu yoluyla ortaya çikmasi beklenen bir durum-
dur. Bu açidan geçmiş deneyimlerden dersler almak, gelecekteki pande-
milerde tedavi ve önleme stratejilerinin geliştirilmesinde faydali olacaktir 
(Hsieh ve vd., 2006).

Tarihsel süreçler içinde, pandemi salginlari toplumlarda kiyimlar yap-
miş, savaşlarin sonuçlarini belirlemiş ve hatta bazi bölgelerde tüm nüfusu 
yok etmiştir, ama ayni zamanda paradoksal olarak bilimlerde (tip ve halk 
sağliği dahil), ekonomide ve politik sistemlerde yeniliklerin ve ilerleme-
lerin önünü de açmiştir (Scheidel, 2018). İnsanlik tarihi boyunca çok az 
fenomen, toplumlarimizi ve kültürlerimizi bulaşici hastaliklarin salginlari 
gibi şekillendirmiştir; yine de, davranişsal sosyal bilimlerde ve en azindan 
kismen sosyal bilgilerde kurulmuş olan tip dallarinda bu fenomenlere dik-
kat çekecek kadar az ilgi gösterildi.

Salginlarin ilk örneklerine dini kitaplarda da yer verildiği görülmekte-
dir. Belki de şimdiye kadar dini kitaplara kaydedilmiş en iyi bilinen veba 
örnekleri, Eski Ahit’ten başlayarak İbrahimi dinlere temel teşkil eden dini 
metinlerde atifta bulunulanlardir. Tevrat’ta 7’den 11’e kadar olan Bölüm-
ler, Misir hükümdari Firavun tarafindan esaret altinda tutulan İsrailoğulla-
ri’ndan önce Misirlilari vuran bir dizi on beladan bahseder. Bu kabaca ta-
nimlanmiş vebalarin bazilari muhtemelen ufak çapli vakalarin yansimalari 
olabilir, ancak en azindan birkaçi açikça bulaşici niteliktedir (Huremović, 
2019).

En erken kayitlardan biri olan Atina vebasi, tarihsel olarak belgelen-
miş olan ve MÖ 430-26’da meydana gelen bir olaydir. Peloponnesos Sa-
vaşi sirasinda Atina ve Sparta şehir devletleri aralarinda savaşmiştir. Atina 
vebasi Etiyopya’da ortaya çikip oradan Misir ve Yunanistan’a yayilmiş, 
ilk semptomlari baş ağrisi, konjunktivit, vücudu kaplayan döküntü ve ateş 
şeklinde olmuştur.  Kayitlara göre kurbanlar ilerleyen safhalarda kanli ök-
sürüp ve aşiri ağrili mide kramplari, ardindan kusma ve “etkisiz öğürme” 
ataklari yaşamişlardir (Crawley. 2017)
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Jüstinyen vebasi, MS altinci yüzyilin ortalarinda Etiyopya’dan başla-
yip Misir’dan geçerek ya da daha sonra kervan ticaret yollari boyunca se-
yahat ettiği Orta Asya bozkirlarinda ortaya çikan “gerçek bir veba” salgini 
olmuştur. Bu iki yerden birinden, salgin hizla Roma dünyasina ve ötesine 
yayilmiş ve çoğu pandemide olduğu gibi, Justinian vebasi da genellikle 
eşyalarla birlikte enfeksiyon takasi da sağlayan ticaret yollarini takip et-
miştir. Bu nedenle özellikle deniz kenarinda kurulu liman kentlerinde çok 
amansiz gerçekleşmiştir. O zamanki askeri hareketlilik, hastaliğin Ön As-
ya’dan Afrika ve İtalya’ya, daha sonra da Bati Avrupa’ya yayilmasina yol 
açmiştir. Procopius, Ephesuslu John ve Evagrius tarafindan ayrintili olarak 
anlatilan Justinian salgini, gerçek (hiyarcikli) veba salgininin açikça belge-
lenmiş en erken örneğidir (Wagner ve vd., 2014).

“Kara Ölüm” veya Kara Veba” 1334’te Çin’de başlayan, İpek Yolu’nu 
takip ederek 1347’de Avrupa’ya ulaşan küresel bir hiyarcikli veba salgi-
niydi. Dünya üzerinde varoluşunun 50 yili içinde, 1400 yilina kadar, kü-
resel nüfusu 450 milyondan 350 milyonun altina, belki de 300 milyonun 
altina düşürmüştür. Dolayisiyla bu pandemi tahminen 150 milyon kişinin 
ölümüne sebep olmuştur.  Bazi tahminler, Kara Ölüm’ün o sirada Avru-
pa’da yaşayanlarin yaklaşik % 60’ini öldürdüğünü iddia etmektedir. Kara 
vebanin seyri ve semptomlari dramatik ve korkunç olmuştur. Vücudun çe-
şitli bölgelerinde kimi zaman elma büyüklüğünde başlayan şişlikler daha 
sonra ölüme doğru ilerleyen safhalarda küçülmeye, fakat yayilmaya ve 
moraramaya doğru ağrili ve şiddetli bir şekilde ilerlemiştir (https://www.
britannica.com/event/Black-Death ) 

20. yüzyilda insanlar üç büyük pandemiye taniklik etmişlerdir. Bu 
salginlarin her birinin etiyolojik ajanlar, epidemiyoloji ve hastalik şiddeti 
açisindan diğerlerinden farkli gelişmesinin yani sira gelişim zamanlari da 
düzenli araliklarla olmamiştir. Bunlardan modern viroloji çağinda (1957 ve 
1968) meydana gelen 2 vakada, virüslerin hemaglutinin (HA) antijeni, he-
men önceki suşlarin antijenlerinden büyük değişiklikler göstermiştir (Kil-
bourne, 2006). 1918 virüsünün öncülü hala bilinmemektedir, ancak bu sal-
gin muhtemelen virüsün antijenlerinde büyük bir değişikliği yansitmaktadir 
(Taubenberger ve Morens, 2006). 1918-1919 İnfluenza pandemisi sirasinda 
klinik olarak belirgin hastaliklar gözlenmiş ve dünya nüfusunun tahmini ola-
rak üçte biri (tahmini olarak 500 milyon civari) enfekte olmuştur. 1918’de, 
topluma bağişiklik sağlayabileceği beklenebilecek bir ilk dalga gerçekleş-
mesine rağmen birkaç ay içinde birincisinden daha ölümcül olan ikinci bir 
dalga onu izlemiştir. Ancak bu ikinci dalgaya rağmen kisa bir süre sonra 
üçüncü bir dalga da gerçekleşmiştir (Burnet ve Clark, 1942). Hastalik son 
derece şiddetli olmuştur.  Vaka ölüm oranlari, diğer influenza pandemilerin-
deki <% 0.1 ile karşilaştirildiğinda >% 2.5 civarinda gerçekleşmiştir. Top-
lam ölümlerin ≈50 milyon olduğu tahmin edilmiştir ve bazi tahminlere göre 
muhtemelen 100 milyona kadar çikmiştir (Johnson ve Mueller, 2002).
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COVİD 19 PANDEMİSİNİN KENTSEL YAŞAMA ETKİSİ

Dünyamizdaki doğal ortam ve insan ilişkilerindeki düzensizliklerin 
çoktan yipratici bir noktaya gelmiş olduğu inkar edilemez bir gerçektir.  
Kentsel alanlarin ve insan faaliyetlerinin doğal ortama doğru genişlemesi 
ve doğal ortamdaki canlilarin buna tepkisi çeşitli şekillerde ortaya çikmak-
tadir. Dünyanin tamamini etkileyen Covid-19 pandemisi için de varolan ve 
artmakta olan küresel yipranma sonucu ortaya çikan bir tepki olarak kabul 
edebiliriz. 

Covid-19 pandemisi yaşadiğimiz yüzyilin bulaşici bir hastaliği olarak 
ortaya çikmasiyla küresel bir şok yaratmiştir. Ancak bu süreçte bu pande-
miyi küresel sistem üzerindeki stres hallerinin sonuçlarindan birisi olarak 
bakmak da oldukça yararli olacaktir. Bu sorunu insan faaliyetleri ve doğal 
ortamlarin karşilikli etkileşiminin sonucu olarak ele alirsak, insan faaliyet-
lerinin doğal ortam üzerindeki olumsuz etkilerinin sorgulanmasinin gerek-
liliğinin tartişma götürmez bir gerçek olduğunu kabul etmek gerekir. 

Hayvan ekosisteminden çikip insan yaşamina dahil olan bir korona-
virüsün insan faaliyetlerini ne ölçekte etkilediği somut bir şekilde yaşan-
maktadir. İnsan yaşamini da kendi içinde bir sistem olarak düşünürsek, bu 
sistem pandemi başladiğindan beri sarsilmaya devam etmektedir. Kentsel 
alanlarda hiç alişik olmadiğimiz görüntüler ortaya çikmiştir. 

Hynes ve vd. (2020) çalişmalarinda karmaşik sistemlerle ilişkili ra-
dikal belirsizliğin, bir sonraki krizin nereden geleceğini tahmin etmeyi 
imkansiz kildiğini; yine de bunun geleceğe dönük sistematik bir yanit ha-
zirlamak için geçmişten dersler almamizi engellememesi gerektiğini be-
lirtmişlerdir. Yine ayni çalişmada eğer Covid-19’dan bir ders çikarilacak-
sa bunun krizlerin kendini tekrar etmediği olacağini da vurgulamişlardir. 
Çünkü Sars gibi önceki koronavirüs krizlerini kontrol altina alabilmiş ol-
mamiz, bazi durumlarda gelecekteki herhangi bir krizi kontrol altina alma 
kabiliyetimiz konusunda bir gönül rahatliği duygusuna yol açmiş olabilir. 
Bu bağlamda karşilaştiğimiz diğer bir ciddi krize, alarm halindeki iklim 
sorununa karşi kayitsiz kalmayi göze alamayiz. 

İklimsel sistemler, bitkisel ve hayvansal habitatlar ve insan çeşitli şe-
killerde etkileşim halinde olmaya devam edecektir. Bu etkileşime sabit bir 
denge sunmaya çalişmak da imkansiza yakin görünmektedir. Ancak bu 
etkileşimde insan faktörünü daha bilinçli kullanmak tüm paydaşlarin ya-
rarina olacaktir. Çünkü bu paydaşlar içinde sadece insan bilinçli hareket 
edebilir. Diğer tüm sistemler kendi iç dinamikleri doğrultusunda çevresel 
uyaranlarla etkileşime girip işleyişine devam edecektir. Bu doğrultuda et-
kileşimin ne kadar yararli veya ne kadar sancili olacağini da yorumlayip 
tayin edemeyeceklerdir. 
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Bu açidan Covid-19, uyum göstermenin ne kadar gerekli olduğunu net 
bir şekilde ortaya koymaktadir. Bir sistemdeki değişikliklerin nasil gelişip 
diğer sistemleri etkileyebileceği veya bu durumda bir virüsteki mutasyo-
nun dünya ekonomisini nasil felce uğratabileceği henüz kapsamli bir şekil-
de açiğa çikarilamamaktadir. Yine de, biyolojik çeşitliliğin yol olmasi gibi 
doğal bir sisteme verilen önemli  seviyede bir zararin, deniz seviyesinin 
yükselmesi veya aşiri hava koşullarinin artmasi gibi anlamli değişimlerin 
ekonomik ve sosyal sistemler üzerinde de büyük zararlari olacağini tahmin 
edebiliriz.

Ekosistemleri kurtarmaya çalişirken veya muhtemel küresel şoklari 
öngörüp engellemeye çalişirken çok yönlü düşünmek gerekli görünmekte-
dir çünkü söz konusu tehditler henüz belirti vermeyen herhangi bir faktör-
den veya birbirini etkileyen birkaç sistemin bileşiminden ortaya çikabilir. 
Çok yönlü düşünüp farkli kanallardan çoklu harekete geçmek yerine insan-
larin yaşadiklari ortamlar tehditlere direnç gösterecek şekilde tasarlanabi-
lir. Bundan kasit maruz kalinan etkiden bağimsiz bir şekilde kurtarma ve 
uyum yöntemleri geliştirmek şeklindedir.

Küresel vaziyet şu anda tarif edilenin tam tersi olarak görünmektedir. 
Bu durum, artan karmaşiklik ve karşilikli bağimliliğin çeşitli sistemleri 
(ekonomik, halk sağliği, siber vb.) yaygin, geri döndürülemez ve kade-
meli bir hata durumuna açik hale getirmesi şeklinde kendini göstermekte-
dir. Covid-19 gibi ciddi salginlar sistemik özelliklerin hatasinin bir sonucu 
olarak görünmekte ve bu durumda özellikle ortaya çikmaktadir. Sorunlarin 
ortaya çikişi, bir duruma neden olurken herhangi bilinçli bir girişim ol-
maksizin, bir dizi aktör ve etkileyicinin etkileşimi yoluyla ortaya çikan bir 
tabloyu karşimiza koymaktadir. UK Royal Society (Johnson ve vd., 2020) 
tarafindan yayinlanan yakin tarihli bir makale, insanlarda ortaya çikan bu-
laşici hastaliklara siklikla hayvan konakçilarindan kaynaklanan patojen-
lerin neden olduğunu, bu bağlamda virüs bulaşma riskinin, bolluğu artan 
ve hatta insan hakimiyetindeki arazilere uyum sağlayarak menzillerini ge-
nişleten hayvan türleri kaynakli olmasi bakimindan en yüksek olduğunu 
bildirmektedir. Tehdit altindaki yaban hayati türleri arasinda, sömürü ve 
habitat kaybi nedeniyle nüfus azalmasi olanlar, insanlarla daha fazla vi-
rüs paylaşmaktadir. Başka bir deyişle, yoğun tarima başlanmasi vb. gibi 
sosyoekonomik döngüde meydana gelen değişikliklerin ekosistemler üze-
rinde yapmiş olduğu baskilar, salgin riskinin yaratilmasinda veya ağirlaş-
tirilmasinda etkili olmaktadir. Bulaşici hastaliklarin oluşma nedenlerini in-
celeyen bir araştirma, 1940’tan beri yoğun tarimin insanlarda ortaya çikan 
tüm bulaşici hastaliklarin %25’inden fazlasiyla ve hayvanlardan insanlara 
bulaşan bulaşici hastaliklarin yarisindan fazlasiyla ilgili olduğunu belirt-
miştir (Rohr ve vd., 2019).
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Covid-19 pandemisi kamusal alan ile ilgili birçok tanimi alt üst ede-
rek olağanüstü bir durum yaratmiştir. Kamusal alan taniminda yer alan 
“herkese açik ve erişilebilir olmak” ilkesine zit bir biçimde birçok ülkede 
kamusal alanlara erişim yasaklanmak zorunda kalinmiştir. Ancak dişariya 
çikmaya izin verilen günlerde bu alanlarin farkli kalabalik düzeylerinde 
kullanildiği, normalleşme sürecinde bazi dönemlerde yoğun kullanimlarin 
olduğu görülmüştür. Danimarka-Kopenhag şehrinde kapanmayi takip eden 
günlerde yapilan bir araştirma kapsaminda online olarak yapilan bir anket-
te bunun yansimalari aşağidaki şekilde gözlenmiştir (https://gehlpeople.
com/announcement/public-space-public-life-during-covid-19/):

Şekil 1. Anket Soruları (1) Pandemi süresince kamusal alanlari kul-
landiniz mi? (2) “Söz konusu sürecin %100’ünü evde geçirmek zorunda 
kaldik çünkü sosyal mesafe söz konusu olduğunda kaldırımlarımız çok 
dar. Parka bile güvenli bir şekilde gidemiyoruz.” (3) “39 gün boyunca 
dairemden hiç çıkmadım.” (4) “Dişariya çikamayan yaşlı bir ebeveyni-
min bakımı ile ilgileniyorum.” (5) “Kamusal alanlar akıl sağlığım için 
daha önemli hale geldi. Yollarda daha az araba var, bu yüzden yürümek 
için daha fazla alan var.” (6) “Kamusal alanlari eskiye güre kesinlikle 
daha fazla önemsiyorum.” (7) “Bence pandemi egzersiz yapmak için ol-
sun, veya sadece biraz temiz hava ve gün işiği almak için olsun, bu alanla-
ra ne kadar çok bağimli olduğumuzu ortaya koydu.” (8) n= 2,023 katilimci 
(Telif hakki: https://gehlpeople.com/)

Yukaridaki çalişma; şehir merkezlerinin büyük ölçüde issizlaştiğini, 
fakat merkezden ötede daha dağinik buluşma noktalarinin hareketlendi-
ğini ortaya koymaktadir. Bu çalişma ayrica kamusal alanlarla ilgili önceki 
çalişmalarda elde edilen sonuçlara kiyasla bazi dikkat çekici değişimleri 
ortaya koymaktadir. Kamusal alanlardaki topluluklarda kapanma ve ka-
panma sonrasi tekrar açilma döneminde pandemi öncesine kiyasla daha 
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fazla çocuk ve yaşli insan gözlenmiş, ayrica bu topluluklarda cinsiyet daği-
limi pandemi öncesine göre kadinlar lehine artiş gözlenmiştir (Telif hakki: 
https://gehlpeople.com/)

Şekil 2. Kapanma Dönemi Yaya Hareketliliği (Telif hakkı: https://gehlpeople.
com/ ) 

 Şekil 2’de Yaya hareketliliğinin şehir merkezinde %80’lere varan 
oranlarda düşerken diş mahallelerdeki daha küçük merkezlerde artmiş ol-
duğunu göstermektedir (Pedestrian Movement – Yaya Hareketliliği) ((Te-
lif hakki: https://gehlpeople.com/).

Türkiye’de de ise özellikle İstanbul’da koronavirüs etkisi oldukça yo-
ğun hissedilmiştir. İstanbul her şeyden önce virüsün Türkiye’ye ilk giriş 
yaptiği kent oldu. Bunda şehrin küresel ölçekteki konumu oldukça etkili 
olmuştur. İstanbul Havalimani son yillarda hizla artan miktarda transit ha-
vayolu yolcusu geçişi yaşanan havayollarindan biri haline gelmiştir (ACI, 
2020). Havalimanlarinin virüsün kisa sürede çok hizli bir şekilde tüm dün-
yaya yayilmasinda baş rolü oynadiği bilinmektedir. Dolayisiyla İstanbul 
da koronavirüs vakalarinda Türkiye’nin diğer kentlerinden ayrişan bir gö-
rüntü vermiştir. Bunlarin arasinda en çarpici farkliliklardan bir tanesi vaka 
yoğunluğudur. Verilere göre, İstanbul küresel bir  kent olarak salgin orani-
nin yüksekliği ile dikkatleri üzerine çekmiştir. (Sayin ve Bozkurt, 2020). 
İstanbul’un geçiş yollari üzerinde olmasi, kent nüfusunun oldukça fazla 
olmasi, birim alana düşen insan yoğunluğunun çok fazla olmasi ve çok 
çeşitli sanayi ve iş kollarinin dar bir alanda toplanmiş olmasi kente koro-
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navirüsten kaçiş imkani tanimamiştir. İlk patlamayi İstanbul’da yapan ko-
ronavirüs vakalari yeniden artişa geçerken de yine kent başi çekmiştir. Bir 
ara tüm ülkedeki vakalarin %40’i bu kentte görülür hale gelmiştir (www.
hurriyet.com.tr, 2020). 

Şekil 3. İstanbul’da Metrobüs Durağı (Telif Hakkı: www.milliyet.com.tr)
Şekil 3’ de Kentte insanlarin sürekli uzun mesafelere seyahat etmek 

zorunda kalmalari acil durumlarda çoğunlukla yoğunluğa yol açmakta 
olduğu ve diğer birçok ülke gibi Türkiye’de de Kasim ayinda ilave ki-
sitlamalara gidilirken kentte insanlar yine ulaşim kanallarinda yoğunluk 
oluşturduğu görülmektedir.   

. 
Şekil 4. İzmir İli Kıyı Şeridinde Bir Park. (Telif Hakkı: Mehmet Emin 

Mengüraslan/Anadolu Ajansı – aa.com.tr)
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Şekil 4’ de Büyükşehirlerde kamusal alanlarda çeşitli düzenlemeler 
yoluyla mesafe ayarlamalari yapilmiş, insanlarin kirlilik yoluyla temas 
noktalari oluşturmalarinin önüne geçilmeye çalişilmiştir. Şekilde birçok 
büyükşehirde yeşil alanlarin nüfusa oranla kisitli olduğu ülkede bu alanla-
rin önemi daha görünür hale gelmiş olduğu ve İzmir’de de kentin denizle 
buluştuğu kiyi şeridinde buna uygun düzenlemeler yapilmiş olduğu görül-
mektedir (Şekil 4. aa.com.tr, 2020). Kentlerde insanlarin gözle görünür dü-
zenlemeler yapildiğini görmesi onlari hem çevre konusunda daha duyarli 
olmaya, hem de koronavirüs tedbirlerine uymaya teşvik etmektedir. 

SONUÇ

Pandemi; toplumsal yaşami ekonomik, sosyal ve politik anlamda esir 
alan, insan yaşamini sona erdirmeye kadar varan sonuçlari olan büyük bir 
tehlike olarak karşimiza çikmaktadir. Değişik dönemlerde değişik adlarla 
karşimiza çikmiş olan pandemi şu anda tüm ülkeleri COVİD 19 adiyla 
sarmiş bulunmaktadir. Halihazirda yaşamiş ve yaşamaya ne kadar devam 
edeceğimizi bilmediğimiz bu süreçte birçok insan hayatini kaybetmiş, ya-
şamakta olanlarimiz ise hayatta kalabilmek için yaşam alişkanliklarini de-
ğiştirmek zorunda olmaya mecbur bulunmaktadir. Bu değişikliklerin çok 
daha titiz bir şekilde yapilmasinin zorunlu olduğu yerler şüphesiz ki dünya 
nüfusunun büyük bir bölümünün yaşadiği kentlerdir. Kentlerde yaşayan 
insanlarin kentsel yaşamin özüne aykiri bir davraniş değişikliği içine gire-
rek sosyal hayatlarini kisitlamalari bu süreçten en az hasarla çikabilmenin 
ilk ve en önemli kurali olarak karşimiza çikmaktadir. 

Kentsel yaşam olgusu; öyle bir olgudur ki içerisinde durağan bir ya-
şami barindirmaz. Kentte yaşayan insanlar ekonomik, sosyal, politik, 
kültürel anlamda yaşamini hareketli olarak devam ettirir. Ancak COVİD 
19 pandemisi bu hareketliliği tersine çevirerek altüst etti dersek abartmiş 
olmayiz. Bu süreçte ilk amacimiz, bireyler olarak kentsel yaşam alişkan-
liklarimizdan fedakarlik yaparak bu süreci sonlandirabilmektir. Sonlan-
dirdiktan sonra ise her şey bitmeyecek ya da bitmemeli. Bizler kendimizi 
sorgulamaya sağlikli kentsel yaşam için doğanin kendi kendini çevirebil-
me döngüsünü bozmamak adina da davraniş değişikliği içerisine girme-
miz gerektiğini bilmeliyiz. Bu süreç için yazacaklarimiz, tespitlerimiz ve 
önerilerimiz de elbette bitmeyecek. Ancak doğal yaşam döngüne zarar ve-
rerek yaşadiğimiz, kalici davraniş değişikliğine girmediğimiz sürece unut-
mayalim ki pandemiler isim değiştirerek farkli dönemlerimize canlarimizi 
alarak damgasini vuracak. EVDE KALALIM ve kendimizi sorgulayalim.
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 “Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, 

Bir at bir er kurtarır, bir er bir cenk kurtarır, 

Bir cenk bir vatan kurtarır.”

GİRİŞ

17. yüzyilin sonlarinda Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan, 19. yüz-
yilin ortalarinda (İkinci Sanayi Devrimi) hiz kazanan ve Birinci Dünya Sa-
vaşi’ndan buyana devam eden küreselleşme olgusu 20. yüzyilin sonlarina 
doğru 1989 yilinda Berlin Duvari’nin yikilmasi ve 1991’de SSCB’nin çö-
küşüyle birlikte yeni bir uluslararasi ortam havasi oluşturuştur. Bu değişim 
rüzgâri 2000’li yillarda yaşanan bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile hiz 
kazanarak günümüzde “Yapay zekâ” ve “Endüstri 4.0.” teknolojileri ile 
birlikte öngörülemez bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. 

Friedman “Küreselleşmenin Geleceği” isimli eserinde soğuk savaş 
sonrasi dünyayi anlayabilmek için, küreselleşme kavramini tam anlamiy-
la anlamanin gerekliliğini savunmuştur. İnsanlarin odaklanmasi ve önem 
vermesi gereken konunun küreselleşme olduğunu belirterek küreselleşme-
nin önemini vurgulamiştir (Friedman, 2000: 18). İnsanlar küreselleşme ile 
birlikte teknolojiye hizli bir şekilde uyum sağlamişlardir. Fakat yaşanan 
bu gelişmeler insanlarin yaşantisinda çeşitli değişikliklere yol açmiştir. 
Teknoloji ile birlikte insanlarin “hiz ve zaman” kavramlarina bakiş açisi 
değişmiş, onlar için önemli birer olgu haline gelmiştir. Sinirlarin kalkma-
si, hareket kabiliyetinin ve etkileşimin düzeyinin artmasi, var olan dünya 
düzenini değiştirmiştir ve kaotik bir ortamin doğmasina neden olmuştur. 
Soğuk Savaştan bu yana uluslararasi sistemin en önemli özelliklerinden bi-
risi, küreselleşmenin getirmiş olduğu kaos ortaminin sadece kaotik devlet-
ler içinde ve çevresinde oluşup biten bir süreç olmayip, tamamen küresel 
ortami kapsayan ve etkileyen bir olay haline getirilmiş olmasidir (Andiç, 
2008: 86). Kaos kuraminda anlatilan kaotik yapinin özellikleri ile küresel-
leşme kavraminin özellikleri arasinda büyük bir benzerlik söz konusudur 
(Ataman ve Tolga, 2003: 293) Bu nedenle küreselleşme sürecindeki kaotik 
yapinin bireyleri ve örgütleri ne derecede etkiledikleri incelenirken, kaos 
kuraminin ortaya koyduğu sonuçlar hesaba alinarak bir değerlendirme ya-
pilmalidir. 

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte bilim dünyasinda da çeşitli geliş-
meler yaşanmiştir. Pozitivist determinizm eleştirileri artmaya başlayarak, 
durağan ve kontrol edilebilir bir çevre anlayişi yerini doğrusal olmayan 
ve karşilikli etkileşimin var olduğu bir birakmiştir (Bauman, 1988: 790, 
Tolbert ve Zucker, 1999). Bu bağlamda klasik bilimin yerini alan, pozi-
tivist bilim anlayişinin eleştirilerine yanit olarak ortaya çikan postmoder-
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nist bir bilim anlayişina sahip olan “yeni bilim” görüşü ortaya çikmiştir. 
Newton’un öncülük ettiği klasik bilim genellikle doğrusal sistemler üzeri-
neyken yeni bilim ise doğrusal olmayan sistemleri ifade etmektedir (Öge, 
2005: 288).  Yeni bilim denilince akla gelen ilk kavramlardan bir tanesi de 
belirsizlik ve tahmin edilemez değişimle tanimlanan “Kaos” kavramidir. 

Yaşanan bu değişim ve dönüşüm dalgalari örgütleri önemli derecede 
etkilemekte ve beklenilmeyen sonuçlara yol açmaktadir. Günümüz dünya-
sinda kisa zaman içerisinde, beklenilmedik sonuçlar doğurabilecek ani ve 
hizli değişimler meydana gelebilmektedir. Bu durum, çevreleri ile sürekli 
etkileşim halinde olan örgütlerin değer olgusunu beklenmeksizin değişti-
rebilmekte, piyasanin sahip olduğu avantajlari alt-üst edebilmektedir. 2019 
yili sonunda Çinin Wuhan kentinde ortaya çiktiği tartişilan, kisa bir sürede 
tüm dünyayi etkisi altina alan ve tüm küresel dengeleri bozan Covid-19 
krizi durumu güncel bir şekilde örneklendirmektedir. Tüm bu gelişmeler, 
örgütlerin günümüz dünyasinda sürdürülebilirliklerini sağlamalari ve re-
kabete dayali üstünlük elde edebilmeleri için kompleks, kaotik ve dinamik 
bir ortama adapte olabilmeleri gerekliliğini ortaya çikartmiştir. Açik bir 
sistem olan örgütlerin çevrelerinden gelen reaksiyonlara karşi ayakta kala-
bilmek için, oluşan bu kaotik ortamda hizli ve rasyonel bir şekilde karşilik 
verebilmeleri gerekmektedir. Aksi durumda çevrenin göstermiş olduğu de-
ğişim koşullarina uyum sağlayamayarak varliklarini sona erdireceklerdir. 
Özetle örgütlerin kaosu iyi bir şekilde anlamalari ve örgüt kültürlerinde yer 
vermeleri gerekmektedir. Verilen bilgiler dahilinde, bu makalede kaos ku-
rami hakkinda bilgi verilerek, önermeleri ve savlari üzerinden, her geçen 
gün hizlanan rekabet koşullari, değişim, belirsizlik durumu ve meydana 
gelen kaotik ortamda örgütlerin nasil bir yol izleyecekleri yeni bir süreç 
kurma bağlaminda incelenmiştir.

KAOSUN DOĞUŞU ve KAOS KURAMI

İnsanoğlunun yeryüzündeki ilk adimlarinin da bir kaos neticesinde or-
taya çiktiğini gözlemleyebiliriz. Âdem ile Havva’nin cennetten kovulmasi 
ve huzurlu bir ortamdan yani cennetten yeryüzüne yani kaosa adim atma-
lari bir teolojik olgudur. Maddi kültürün yaratilmasi ancak Âdem ve Havva 
iyi ve kötünün bilgisini veren yasak meyvesini yiyerek günah işledikten 
sonra başlar. Kitabi Mukaddes’te giyinmek yani ilk maddi buluş bir düşü-
şün yani kaosa atilan adimin ilk sonucu olarak ortaya çikar. Âdem artik yi-
yecek elde etmek için çalişmak zorunda kalacaktir. (McCants,  2012: 35).1

Kaosun kökenine dair bir benzer düşünce Yunan mitlerinde görül-
mektedir. Yunan mitolojisinin temel kitabi olan “Theogonia ve İşler ve 
Günler” adli kitabin yazari Hesiodos’un anlatilarinda Zeus insanlara ateşi 
vermez ve ateşsiz kaos dolu bir hayata zorlar. Prometheus’un ateşi çalma-

1  Karinin sözünü dinlediğin ve yasak meyveden yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. 
Yaşa boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksin (Yaratiliş, 3:17)
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siyla insanlar medeniyete adim atar . (McCants,  2012: 33).

Hesiodos’un Theogonia adli eserinde evrenin doğum şemasi kha-
os-kosmos karşitliğiyla açiklanmiştir. (Hesiodos: 25-40; Dürüşken, 2016: 
19).

“Her şeyin başi Khaos’tu.

Geniş göğüslü anne Gaia vardi, bunlar ölümsüzlerin kökeniydi.

Olympos’un karli zirvelerinde yaşarlardi.

Toprağin altindaki karanlik Tartaros’ta da yaşarlardi.

Ardindan ölümsüz tanrilarin en güzeli olan Eros”.

Khaos, Yunancada “khosko” fiilinden türemiştir. Kelime anlami “ es-
nemek, yarilmak, açilmak” ya da “bir şeyi doğurmak üzere esneyip açil-
maktir. “Khaos” kelimesi ise “boşluk, açiklik, esneyen yarik, uçurum” gibi 
anlamlara sahiptir ve var olan her şeyin dünya düzenine boşluktan ya da 
bilinmeyen büyük bir uçurumdan siçramiş olduğunu ima etmektedir. Ka-
osun karşiti ise “düzen” olarak çevrilebilecek olan kosmostur. Kosmosu 
oluşturacak olan üç öge Hesiodos’ta Khaos, Gaia (yeryüzü) ve Eros olarak 
tanimlanir (Dürüşken, 2016: 19-21).

Kaosun günümüz dünyasindaki kullanimina baktiğimizda ise farkli 
anlamlarda kullanildiği görülmektedir. Kaos kelimesinin Türk Dil Kuru-
mu sözlüğündeki kelime anlaminda bakildiğinda “kargaşa, uyumsuz ve 
karişik durum” şeklinde açiklanmiştir (TDK). Günlük yaşantimizdaki kul-
laniminda “düzensizlik, belirsizlik ve karmaşiklik” gibi anlamlarda kul-
lanilmaktadir. Örgütsel anlamda bakildiğinda ise Gleick tarafindan 1987 
yilinda “düzenli düzensizlik” şeklinde tanimlanmaktadir. Kaos, doğrusal 
olmayan dinamik sistemlerin ürettiği tahmin edilemeyen düzensiz davra-
nişlardir (Gleick, 1987). Özetle kaos kavraminin gündelik kullanimi ile 
bilimsel dildeki kullanimi arasinda farkliliklar bulunmaktadir. 

Kuramin bilimsel gelişimini incelendiğinde, 1686’da Newton’un kla-
sik fizik kuraminin temellerini atmasina kadar gitmektedir. Bu kuramin te-
meline bakildiğinda Newton’un “Etki-Tepki” kanunu ve “meydana gelen 
her şeyin kesin olarak ölçülebileceği” düşüncesi yer almaktadir. Klasik fi-
zik kurami, sebep-sonuç kapsaminda belirsiz olan herhangi bir şey olmadi-
ğini savunmaktadir. Bu temel görüş bilim dünyasinda uzun bir süre kabul 
görmüş ve 1800’lü yillarin sonlarina kadar hâkim bir etki sürdürmüştür. 
Dönemin bilim insanlari (Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, 
Born, Neumann, Pauli) mikro evrende araştirmalar yapmaya başlayinca, 
klasik fizik kuraminin ortaya koyduğu kanunlarin, mikro dünya olaylarini 
yorumlamada yetersiz kaldiği görülmüş tür (Wichmann, 1993: 5). Klasik 
fizik kuraminin sarsilmasiyla, 19. Yüzyilin son dönemlerine doğru “belir-
sizlik ilkesini” temel alan kuantum fiziği etkisini göstermeye başlamiştir.  
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Belirsizlik ilkesine, bir şeyin koordinatinin tam olarak belirlenebileceğini 
fakat belirlemek için kullan ilan ölçüm aracinin bu şeyin koordinatinin be-
lirli bir miktar değişmesine neden olacağini açiklamaktadir. Bu ilkeye göre 
klasik fizik kuraminin ortaya koymuş olduğu “kesin doğruluk” geçerlili-
ğini yitirmiştir. Belirsizlik ilkesi ile birlikte kuantum fiziğinin geçerliliği 
bilim dünyasinda etkisini göstermiş, zamanla fizik biliminin dişina çikarak 
diğer bilim dallarinda da etkisini göstermeye başlamiştir (Ertürk, 2012: 
850-851).

Modern kaos kuraminin kökeni, çalişmalari durağanlik ve değişimin 
karşit güçleri arasindaki diyalektik süreçler araciliğiyla tarihsel evrime 
odaklanan Hegel (1830/1975, 1976), Marx ve Engels (1873) ile başlar 
(Loye ve Eisler, 1987, Farazmand, 2003: 356). 1889 yilinda, güneş sis-
teminin kararliliği üzerine ortaya atilan “üç cisim” problemi, Henri Po-
incaré tarafindan çözülerek teknik anlamda “kaos” terimini ilk kez kul-
lanilmasina neden olmuştur. Poincaré’ güneş sisteminin çözümünün baş-
langiç koşullarina hassas bağimli olduğunu ve buna bağli olarak evrenin 
başlangiç koşullarini bilmenin imkânsiz olmasindan dolayi güneş siste-
minin de kararli olup olmadiğinin asla öngörülemeyeceğini ispatlayarak 
yeni bilimdeki kaos kuraminin temellerini ortaya atmiştir (Gleick, 1997, 
Altunoğlu, 2009: 5). Kuram ortaya ilk çiktiği yillarda çok ilgi görmemiş, 
aradan uzun bir süre geçmesinin ardindan 1960 yilinda meteoroloji profe-
sörü Edward Lorenz tarafindan tekrar gün yüzüne çikartilmasi ile popüler 
hale gelmiştir. Lorenz hava durumu tahmini yaparken daha önceki çalişma 
sonuçlarindan elde ettiği bir takim diziyi sadeleştirerek (6 basamaktan 3 
basamağa) sisteme girmesi sonucunda, ayni sonuçlari almayi beklerken 
grafikte ortaya çikan sonuçlarin öncekilerden farkli bir tablo oluşturduğu-
nu fark etmiştir. Lorenz’in beklentisi sisteme dizileri girerken oluşturduğu 
binde birlik (1/1000) bir farkin sonucu etkilemeyeceği yönündeydi. Fa-
kat başlangiçta yapilan bu küçük değişim tahminleri etkilemiş, bir önceki 
sonuçlardan farkli olarak inişli-çikişli, kelebeği andiran bir grafik ortaya 
çikmiştir (Gleick, 2005: 22). Lorenz elde ettiği sonuçlari “Deterministic 
Non-Periodic Flow” isimli makalesinde yayinlamiş ve kaosu “rastlantisal 
davranan, düzgün geometrik yapiya sahip düzen” şeklinde tanimlayarak, 
sistemde “düzenli bir düzensizlik” olduğunu vurgulamiştir (Lorenz, 1963: 
141). Sonuç itibariyle, değişkenlerdeki meydana gelen küçük farkliklarin, 
başlangiç noktasinda kestirilemeyen şaşirtici sonuçlar doğurabileceği an-
lamina gelmektedir. Lorenz bu noktada kaos kuraminin ki temel özelliğini 
ortaya koymuştur. Bunlar; ilerleyen bölümde detayli bir şekilde ele alinan 
“Başlangiç Noktasina Hassas Bağimlilik” ve “Rastgele Olmamak” ilkele-
ridir (Gleick, 2005: 74).

Kaos kuraminin genel geçer olarak kabul gören özelliği, hayatin dü-
zen ile düzensizlik arasinda yer almasindan kaynaklanan, “karmaşik sis-
temin kendiliğinden oluştuğu, uyum sağladiği ve canli olduğu alan” ola-
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rak tanimlanan kaosun eşiği (edge of chaos) özeliğidir. (Heylighen, 1997, 
Waldrop, 1992). Bu alan, Grobman’a  (2005) göre, sistemin karmaşiklik 
ve uyumluluğunun maksimize edildiği, yari denge durumunu (quasi equi-
librium state) ifade etmektedir (Sözen ve Basim, 2017: 359). 

Pratiği anlamak, öngörmek ve teorilerin pratik karşiliğini tam anla-
miyla bulmak kuramin temel amaçlarindan bazilaridir. Kaos kurami bu 
amaca yönelik olarak mevcut kuramlardaki eksikliği gidermek amaciyla 
ontolojik açidan farklilaşmaya gitmiş ve “düzensizlik” olgusunu farkli bir 
perspektiften değerlendirmiştir (Aricioğlu ve Karabiyik, 2019: 147).

Bu bağlamda, aşağida verilen önermeler kaos kuramini özetlemekte-
dir (Rockier, 1991: 60, Altunoğlu, 2009):

• Kaos kurami, evrenin doğrusal olmayan yönlerini açiklamaya yar-
dimci olur.

• Newton modelinin determinizmini, kuantum fiziğinin rastgeleliği 
ile birleştirir. Bunu kismen “garip çekerler” kavrami araciliğiyla yapmak-
tadir. 

• Kaos kurami, bir sistemin başlangicindaki küçük değişikliklerin 
sonunda büyük farkliliklara yol açabileceğini göstermektedir.

• Kaosun anlaşilmasi, evrenin açik bir sistem olduğu perspektifiyle 
sonuçlanir.

• Canlilarin anatomisi ve hava tahmini örneklerinde olduğu gibi 
önemli beşeri sistemler en iyi şekilde kaos kurami ile açiklanabilir.

• Geometrik olarak fraktal bir yapiya sahiptir (Eğrelti otu).

• Özgün bir yapiya sahiptir. (Kar tanesi).

• Kendi kaotik sinirlari içinde kararli (düzenli, kozmotik) olabilir.

• Öngörülmesi mümkün değildir. Kendine has bir düzeni olsa da 
belirsiz bir yani da bulunmaktadir.

YÖNETİM ve KAOS 

Kaos kuraminin sosyal bilim alanlarina da dâhil olmasi, konulara yeni 
ve farkli bir bakiş açişi ile bakabilmeyi sağlamiştir. Bu bakiş açisi, sistem-
lerde göremediğimiz ve değerlendiremediğimiz birçok faktörün görülme-
sine ve değerlendirmeye alinmasina yol açmasi beklenmektedir (Ertürk, 
2012: 852). Sosyal bilimlerde kuraminin değerinin her geçen gün artmak-
ta, karmaşikliğin çözümü ve giderilmesinde daha iyi bir yöntem olduğu 
anlaşilmaktadir (Douglas ve Elliott, 1996: 3).

Yeni bilimsel hâkim görüş işiğinda nasil ki fizik evreninde bir cismin 
hareketi ancak başka bir cismin hareketinin etkisi ile belirleniyor ise, sos-



382 . Osman Nuruullah BERK

yal evrende de örgütlerin davranişlari ve yapilari diğer örgütler ve kendi iç 
ilişkilerinin dinamiklerinin bir fonksiyonu olarak tanimlanmalidir. Çünkü 
kaos kurami ile hem örgütlerin hem de eko sistemin sadece kendine benzer 
bir yapida öz örgütlendikleri anlaşilmaktadir (Sözen ve Basim, 2017: 364). 
Örgütlerin hem içsel hem de dişsal çevrelerindeki değişimler, örgütleri 
önemli ölçüde etkilemekte, izleyecekleri stratejilerde ve alacaklari karar-
larda belirleyici bir role sahiptir. Tüm çevresel etmenlerin bir zincir halka-
sinin parçalari olduğu, bütünün korunmasi ve zincirin kopmamasi için tüm 
halkalarin dikkatli bir şekilde izlenilmesi gerektiği düşünülebilir. Çevrede-
ki kaotik ortam her geçen gün arttiğindan, işletmelerin ayakta kalabilmele-
ri için onlarin da kaotik sistemler olarak yapilanmasi gerekir. Kisa dönem 
içerisinde pek çok olay ve durumla yüz yüze gelebileceklerinden hareket 
tarzlari da devamli olarak değişiklik göstermelidir (Latif, 2002:131).

Kaos kuraminin örgüt kuramlarindaki gelişimi Fombrun (1986), Jau-
ch ve Kraft (1986), Nystrom (1976)’un çalişmalarinda mekanik ve dura-
ğan örgüt yapilarinin varsayimlarina pratikteki olgularin gösterdiği direnç 
perspektifiyle getirdikleri eleştirilerle başlamiştir (Aricioğlu ve Karabiyik, 
2019: 147). Thietart ve Forgues (1995) yakinsama-iraksama, evrim-devrim 
ve durağanlik-dinamiklik faktörlerinin yönetimi nasil etkilediği üzerine 
bir araştirma yapmişlardir. Murphy 1996 yilinda yapmiş olduğu çalişmada 
kaos kuramini sorunlari ve krizleri çözmek için bir model önerisi olarak ele 
almiştir (Murphy, 1996). Bechtold ise Kaos kuramini, bir organizasyonun 
stratejiyi günlük faaliyetlerine nasil yerleştireceğini belirlemek için kullan-
masi uygun bir model olarak ele almiş ve kaosu stratejik bir gelişim araci 
olarak değerlendirmiştir (Bechtold, 1997). 2000’li yillarin başinda Warren 
Smith, kaos kuraminin deterministik temelini kuramin tamamen modernist 
bir girişim olduğunu göstermek için kullanmiştir (Smith, 2001).

Geçmişten günümüze yönetim olgusu sürekli bir biçimde değişmeye 
devam etmektedir. Geleneksel bakiş açisinda salt bir anlayişa sahip olan yö-
netim, analiz, tahmin, planlama ve kontrol üzerine yoğunlaşmiştir. Hiyerar-
şik bir biçim ve düzen içerisinde olan yönetim; yasalar, kurallar ve prensiple-
re dayandirilarak anlaşilabilir, öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir sistemi 
yaratmiştir. Bir makine gibi dizayn edilen geleneksel sistemde kaos ve belir-
sizlik durumu istenilmeyen bir durumdur. Taylor’un öncülük ettiği hareket 
ve zaman etütlerine dayanan yönetim biliminde temel amaç faaliyetleri kont-
rol altinda tutarak üretkenliği arttirmaktir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte 
doğrusal olan analitik teknikler ortaya çikmiştir. 20. Yüzyilin sonlarina doğ-
ru yaşanan gelişmeler ile birlikte bilgi teknolojilerinin hâkim olduğu, kont-
rol edilmesi ve planlanmasi eskiye nazaran güç bir yönetin anlayişi ortaya 
çikmiştir. Bu durum kaotik bir ortam yaratmiştir (Öge, 2005: 291).  Bu bağ-
lamda kaos kuramini ve getirmiş olduğu önermeleri örgütsel bir bakiş açisi 
ile anlamak örgütlerin geleceği öngörmelerine imkan sağlamasa da geleceğe 
işik tutmak, esneklik kazanmak ve sürdürülebilirlik açisindan önemlidir. 
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KAOTİK ORTAMDA HIZ, ESNEKLİK ve BAŞARI

Örgütlerin kaos döneminde her zaman hizli tepkiler geliştirme ve de-
vamli hareket halinde olma becerisi olmalidir. Drucker (1998: 751), çal-
kantili zamanlarda örgütlerin güçlü, çevik, sert olmasi gerektiğini ve hizli 
hareket edebilme ve firsatlari değerlendirme yeteneği olmasi gerektiğini 
söylemektedir. Zincirkiran da Drucker gibi örgütlerin hizli olmasinin öne-
mini vurgulamaktadir. Örgütler hem yerelde hem de küreselde rekabetin 
yoğun olduğu bir ortamda faaliyet göstermektedir. Küçük, orta ve büyük 
olarak nitelendirilen her bir örgüt küresel rekabetin etkisi altinda kalmakta 
ve rakipleri ile yarişmak durumundadir. Tüketici perspektifinde pazarda 
benzer mal ve hizmet üreten işletmelere ulaşmak artik kolaylaşmiştir. Bu 
bağlamda örgütlerin yoğun rekabet ortaminda tüketici istek ve ihtiyaçlari-
na hizli bir şekilde karşilik verebilmeleri için üretim, tedarik, lojistik ve da-
ğitimin bütünleşik, hizli ve entegre bir şekilde uygulanabilmesi gerekmek-
tedir. Bu denli yoğun bir rekabetin ve ikame mal/hizmetin fazla olduğu 
bir pazar ortaminda, var olan müşteriyi elde tutmak ve yeni müşteriler ka-
zanmak oldukça zordur (Zencirkiran, 2012: 45). Bu nedenle hizli hareket 
edebilmek, tüketici istek ve ihtiyaçlarina seri bir şekilde cevap verebilmek, 
diğer bir ifade ile mevcut müşterileri elde tutabilmek örgütler için özellikle 
kaos zamanlarinda ayakta kalmak için hayati öneme sahiptir.

James Champy’e göre ise, sürekli değişim yaşanmasinin nedeni, pi-
yasanin tarihte görülmedik ölçüde tüketici odakli olmasidir. Buna göre, 
piyasa oldukça dinamiktir. Başka bir ifadeyle, piyasa bir işin bir yildan 
diğerine ayni şekilde yapilmasina, hatta ayni işin yapilmasina bile izin ver-
mez. Ekonomist Bennet Harrison ise değişme duyulan isteğin nedeninin 
“sermayenin sabirsizliği”, yani çabuk getiri elde etme arzusu olduğunu 
söylemekte, İngiliz ve Amerikan piyasalarindaki kâğitlarin ortalama elde 
tutulma süresinin son 15 yilda %60 kisaldiği örneğini vermektedir. Piyasa, 
çabuk getiri elde etmenin en iyi yolunun kurumlari hizla değiştirmek oldu-
ğunu düşünmektedir. Dolayisiyla örgütün hem hizli olmasi hem de hizla 
hareket etmesi beklenmektedir (Özoran, 2017: 261).

Esneklik son zamanlarin en önemli sözcüklerinden biridir. Bauman, 
“bu yüzyil değişti ya da değiştirildi. Bu dönemin anahtar sözcüklerinden 
biri de esneklik” diyerek bu durumu ifade etmektedir (Özoran, 2017: 261). 
Örgütler, kaotik düzenle başa çikmak için değişimlere uyumlu esnek yapi-
lanmalara gitmektedir. Kaotik çevre nedeniyle, örgütler artik uzun dönem-
li planlama yapamazlar. Yeni dönemde bunun yerini kisa dönemli öngör-
me almiştir. Gelecekleri belirsiz ve istikrarsiz olduğu için örgütlerin uzun 
dönemli planlarla geleceği öngörmeleri mümkün değildir. Bu nedenle de 
örgütler faaliyet alanlarindan çalişma şekillerine, yönetim yapilarindan 
sözleşmelere kadar bütün süreçleri kaotik çevreyle uyumlu olacak şekilde 
düzenlemektedir (Zencirkiran, 2012: 46). Esnek çalişma pratiklerinin ör-
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gütler tarafindan benimsenmesinin bir başka nedeninin ise rekabetin ağir-
laşmasi olduğu söylenebilir. “Rekabette başarili olmak için hizli değişim-
lere uyum gösterecek esnek yapilanmalar, örgütlerin bütün düzeylerinde 
önem kazanmaktadir” (Zencirkiran, 2012: 40).

Örgütler yukarida bahsedilen hiz ve esneklik kavramlarini iyi bir şe-
kilde anlayarak benimsedikleri ve örgütlerine adapte ettikleri takdirde, ola-
si kaos senaryolarina karşi direnebileceklerdir ve sürdürülebilir bir örgüt 
olma yolunda başari sağlayacaklardir. Tom Peters “Thriving on Chaos” 
kitabinda örgütlerin bu dönemde başarili olmasi için gerekenleri şu şekilde 
özetlemektedir:

• Bireylerin güçlendirilerek katilimin ve örgüt esnekliğinin sağlan-
masi

• Optimal düzeyde karişikliğa müsamaha gösteren kontrolü, rehber-
liği, önderliği ve değişimi içeren liderlik tarzi

• “Doğru şeyleri” ölçen basit ana destek sistemler vasitasi ile sağla-
nan kontrol

• Esnekliği teşvik etme ve hassasiyeti arttirmak için müşterilere kar-
şi duyarli olma

• Örgüt içerisinde tüm birimler ve bu birimlerdeki bireyler tarafin-
dan piyasa yeniliklerinin süratle izlenmesi (akt. Öge, 2010: 300-301).

ÖRGÜTSEL BAĞLAMDA KAOS KURAMI ÖNERMELERİ

1. Başlangıç Durumuna Hassaslık İlkesi

Ayni zamanda kelebek etkisi olarak da bilinen bu ilkeyi açiklamak 
için kullanilan metafor, kelebeğin Amazon ormanlarinda kanadini çirpma-
si ve bunun bir ay sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde hava durumu 
üzerinde etkisinin hissedilmesidir. Gleick (1987) kelebek etkisinin yeni 
bir fikir olmadiğini, bunun halk söylemlerinde de görüldüğünü vurgulan-
miştir. Gerçek hayatta olduğu gibi bilimde de, birtakim zincirleme olay-
larda küçük değişiklikleri büyük sorunlar haline getiren bir kriz noktasi 
bulunduğu bilinmektedir. Kaos bu noktalarin her yerde olduğu anlamina 
gelmektedir ve bu noktalar her yerde hazir bulunmaktadir. Hava gibi sis-
temlerin içinde, başlangiç durumundaki şartlara hassas bağimlilik küçük 
ölçekli olaylarin büyük ölçekli olaylarla iç içe giriş biçiminin kaçinilma-
si imkânsiz sonucudur (Gleick, 2005: 18-19). Kelebek etkisi metaforun-
da başlangiç durumuna olan duyarlilik yüksektir ve başlangiç ile sonuç 
arasindaki mesafe arttikça, başlangiç noktasinda meydana gelen küçük bir 
değişiklik sonuçta çok büyük değişikliklere yol açabilecek, beklenilmeyen 
sonuçlar doğurabilecektir. 

Bu önermeye göre hareket edildiğinde, örgütlerin başlangiç noktasin-
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daki bilgi akişini, alacaklari kararlari ve stratejileri iyi bir şekilde belir-
lemeleri ve yönetmeleri gerekmektedir. Başlangiç durumunda alacaklari 
yanliş bir karar veya atacaklari yanliş bir adim, ilerleyen süreçte örgütte 
öngörülmeyecek sonuçlara neden olabilir. Diğer taraftan, örgütte var olan 
bir problemin çözümü başlangiç noktasinda aranmasi işi kolaylaştiracaktir. 

2. Rastgele Olmamak

Herbig’in (1990) tanimlamiş olduğu üç önemli özellikten bir tanesi 
olan “rastgele olmamak”, evrende meydana gelen bütün olaylarin mut-
lak surette bir parametreye bağli olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir. 
Kaos kuraminin ortaya koymuş olduğu belirsizlik kavrami tesadüfî ya da 
rastgele oluş gibi algilansa da aslinda belirsizlik; bakilan taraftan sonucun 
öngörülemeyeceğini ifade etmektedir (Mermer, 2017: 700).  Sigara duma-
ninin düzensiz bir şekilde helezonlar halinde yükselmesi, bayraklarin rüz-
gârda dalgalanmasi veya musluktan damlayan suyun zamanla düzeninin 
bozulmasi vb. örnekler gündelik yaşantida kaosun her noktada olduğunu 
göstermektedir. Kaos görünüşte düzensiz görünmesine rağmen, gerçekte 
yapisinda ve süreçlerinde biraz tahmin edilebilirlik ve düzen bulunan yari 
düzenli sistemleri ifade etmektedir (Williams, 1997: 209, Sözen ve Basim, 
2017: 360).

3. Doğrusal Olmama (Non-linearity)

Doğrusal olmama, kaos kuraminin ikinci önemli önermesidir. Bilim 
adamlari, doğrusal olmayan konulari, heyecanla karşilarlar; ancak bu du-
rumlari sira dişi olarak adlandirirlar (Gleick, 1987; Lindsay, 1989). Doğ-
rusal olmamanin anlami, “kurallarin değiştirilmesi yoluyla oyun oynama 
durumudur. Bu durumda, önemli olan karşilaşilacak olan engeller değil, 
alinan yol ve hizdir” (Gleick, 2005). Lindsay (1991), doğrusal sistemlerin, 
kontrol altindaki davranişlarin incelenmesinde daha iyi modeller olduğu-
nu; ancak, amacin doğal davranişi gözlemek olduğunda, doğrusal olmayan 
modellerin daha iyi islediğini vurgulamiştir.

 Doğrusal olmama, olaylar arasindaki ilişkinin düzensizliği esasina 
dayanmaktadir. Daha önce varsayilanin aksine, olaylar arasinda basit ve 
düzenli bir ilişkinin bulunmadiği anlayişini yansitmaktadir. Evrendeki bü-
tün olay ve olgular arasinda yalnizca düzenli ilişkilerin hüküm sürdüğünü 
varsaymak zaten doğru bir yaklaşim olarak kabul edilemez. Bu bağlamda, 
özellikle toplumsal yapida doğrusal olmayan modellerin nispeten daha iş-
levsel olduğunu söylemek de yanliş olmaz. Buna göre, toplumsal yaşam-
daki bütün ilişki ve davraniş biçimleri sürekli kontrol altinda tutulamaya-
cağindan, doğrusal modellerle açiklanabilmeleri pek olasi görünmektedir. 
Kompleks sistemlerin temelinde kompleks nedenler bulunmaktadir (Gle-
ick, 2005: 357). Dolayisiyla, çeşitli sosyo-kültürel ve ekonomik etkenlere 
bağli olarak gelişen doğal davraniş biçimlerinin incelenmesinde doğrusal 
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olmayan yaklaşimlarin daha uygun olduğu görülmektedir. Toplumun tabi-
atinin çok boyutlu ve karmaşik yapisi gerek öngörme ve gerekse kontrol 
etme boyutlarinda kesin sonuçlara ulaşilmasini zorlaştirdiği için, doğrusal 
olmayan modellere nispeten daha fazla ihtiyaç duyulmaktadir. Çok yönlü 
ve karmaşik nitelikli toplumsal davranişlarin önlenmesinde kaosun doğ-
rusal olmama ilkesinin oldukça kullanişli olduğu ortaya çikmaktadir (Ye-
şilorman, 2006: 80). Örgütler çeşitli problemler üzerinde çalişir ve etkin 
sonuca ulaşir ancak çikti tam olarak tahmin edilemez. Bu durum örgütlerin 
doğrusal olmayan bir olguyu yaşadiğini göstermektedir. 

4. Zamanın Yönü 

 Kaos kuraminin bir diğer önemli özelliği zamanin yönüne yaptiği 
vurgudur. Newtoncu bilimsel yaklaşimlarda kolaylikla bir parametreye in-
dirgenen ve kimi zaman gözlerden kaçirilan zaman boyutu, Kaos kurami 
ile birlikte bir sisteme oturtulmak durumundadir. Kaos kurami, zamanin 
tek yönlülüğüne, Paris’e giden bir kimsenin yeninden Londra’ya dönme-
sinin mümkün olduğuna fakat 1998’den 1988’e geri dönüşün mümkün 
olmadiğina işaret edecektir. Bunun başka yansimalari da bulunmaktadir. 
Meselâ A şahsinin deneyimleri ancak A şahsinin deneyimleridir ve tekrar 
edilemez (Kaçmaz, 2005: 46). Bu bağlamda, örgütlerinde zaman kavrami-
nin önemi anlayarak, meydana gelebilecek hatalari önlemek ve geri dönü-
şü olmayan hatalardan kurtulabilmek adina daha bilinçli bir şekilde karar 
almalari, zamani yönetebilmeleri örgüt adina yararli olacaktir. 

5. Türbülans

Türbülans, her ölçek düzeyinde ortaya çikan bir düzensizliktir şek-
linde tanimlanmiştir. Büyük burgaçlar içindeki küçük burgaçlardan olu-
şan türbülans istikrarsiz olma özelliğine sahiptir. İleri düzeyde sönüm 
özelliği vardir; bu da şu demektir: Türbülans enerjiyi akitir ve sürtünme 
yaratir. Özetle, türbülans gelişigüzel oluşmuş hareket demektir (Gleick, 
2005: 143). Türbülans “düzensizlik, aşiri dağiniklik, enerji boşalimi ve 
sürüklenme” olarak tanimlanmaktadir (Altun, 2001: 4). Bu tanima göre 
türbülans, başlangiçta düzenli olan sistemde zamanla “bozulma”, “dü-
zensizlik” ve “kuralsizlik” halidir. Söz konusu durumun evrendeki he-
men her şey için olasi olduğu düşüncesinden hareketle, evrende deği-
şen şartlara rağmen bozulmadan kalan hiçbir şeyden söz etmek mümkün 
değildir. Örgütlerde asgari seviyede bir düzen bulunduğu varsayilarak, 
zamanla örgütsel yapida da bir değişme, bozulma ve düzensizlik mey-
dana gelebilir. Kaos kurami türbülanslarin etkisini artirdikça örgütlerin 
var olan geleceği öngörme özelliğinin giderek azalacağini savunmakta-
dir. Bu durumun aksine, türbülanslar etkisini azalttikça örgütlerin öngörü 
kabiliyeti gelişecektir.  
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6. Çekiciler 

Kaos kuraminda çekiciler, garip, sabit nokta ve sinirli döngüsel çeki-
ciler olmak üzere üçe ayrilmaktadirlar. Garip çekiciler, bir sistemin tekrar-
lanmiş davraniş kaliplarini oluşturmasi, yeterli durağanlik ve yayilim için 
gerekli fikirler, inançlar, değerler veya etik kurallar ile dikkatinin çekilmesi 
durumunu ifade etmektedir (Fitzgerald ve van-Eijnatten, 2002: 412). Garip 
çekiciler, bir taraftan düzeni korurken, diğer taraftan değişime olanak tani-
maktadir. Böylelikle yaraticilik ve başarinin oluştuğu kaosun eşiğinde sü-
rekli olarak uyum sağlamayi ve başarisizliğin oluştuğu kaos ve düzensizli-
ğin sinirinda bulunulmasina neden olmaktadir Frederick (1998), çekiciler 
için örnek olarak örgütlerin faaliyetlerini düzenleyen vizyon ve değerleri 
göstermektedir. Vizyon ve değerler tercih edilen faaliyetlerin sinirlarini 
belirlemektedir. Bunlar çok geniş tanimlandiğinda yanliş yönlendirilmeye, 
dar tanimlandiğinda ise özellikle değişen bir çevrede örgütün faaliyetleri-
nin sinirlanmasi neden olmaktadir (Sözen ve Basim, 2017: 360).

SONUÇ

Dünya, küreselleşme ve teknoloji rüzgârinin etkisiyle bugün her za-
mankinden daha çok birbirine bağimli ve bağli bir hale geldi. Esen hizli 
değişim rüzgari ile birlikte belirsizlik ve öngörülemezdik hâkim olmaya 
başladi. Dünyada meydana gelen kirilganliklarin yeni bir boyut kazanma-
sindaki temel etmen bu iki faktördür. Eski bilim anlayişi daha az kontrole 
ve tahmin edilebilirliğe dayanmaktadir. Rüzgârin nereye doğru estiği çok 
daha az kestirilebilmektedir. Klasik kuramcilar tarafindan geliştirilen me-
kanik anlayişa dayali örgüt yapisi ve yönetim anlayişi örgütler açisindan 
değişimi gerektirmeyen, durağan çevresel şartlarda başarili olmasina kar-
şilik, karmasa, kaos ve değişimin hakim olduğu çevresel şartlarda etkili 
olmamaktadir.

Kaos kuraminin önerdiği önleyici tedbirleri her departmanda cesurca 
uygulayabilen yöneticiler, öngörülemeyen bir ortamda örgütler gelecek-
lerini garanti altina alabileceklerdir. Bu tür stratejik yaklaşimlarin uygu-
lanmasi, yeni gelişmiş bir kültürün uzun bir dönemde ve istikrarli şekilde 
yaratilmasini başlatacaktir. Bu durum kültür içinde bütün çalişanlar, örgüt-
lerini belirsizliklere sahip bir gelecekte başariya ulaştirip ortamin yarattiği 
tehlikelerden koruyacak ve ortaya çikabilecek firsatlari değerlendirecek 
donanima sahip olacaktir. Bunu benimseyen örgütler gelecekte uzun dö-
nemli bir şirket sürdürülebilirliğine ulaşmayi sağlayacak, özümsenmiş bir 
kültürü yaratacak kolektif bir bilgiye ve yeteneğe ulaşacaktir. 

Günümüzde birçok yönetim, örgütlerini düzenli, doğrusal ve öngö-
rülebilir sistemler haline getirme çabasindadirlar. Bunun kaotik ortamlar-
da imkânsiz olduğu açik bir gerçektir. Örgütlerin değişim rüzgârina karşi 
ayakta kalabilmeleri ve karşilik verebilmeleri için öncelikli olarak örgüte 
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“esneklik” kazandirmalari gerekmektedir. Dinamik ve belirsizliğin hâkim 
olduğu günümüz dünyasinda başarili olabilmenin temel şartlarindan biri 
budur. Örgüt olarak yenilikçi bir anlayiş benimsemeleri ve bu anlayişi ör-
gütün her kademesine adapte edilmesi gerekmektedir. Yeniliğin ve deği-
şimin bir örgüt kültürü haline gelmesi günümüz örgütleri için vazgeçil-
mez bir gereklilik haline gelmiştir. Örgütlerin çevreden gelebilecek olan 
ve öngörülemeyen tehditlere karşi “hizli” bir şekilde karşilik verebilme 
yetisine sahip olmalari gerekmektedir. Diğer önemli bir faktör ise, dinamik 
ortamda örgütün değişime karşi hizla adapte olmasi ve sürdürülebilirliğini 
sağlayabilmesi için bunlari uygulayabilecek güce ve anlayişa sahip bir li-
dere sahip olmasidir. 
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Giriş

İnsanliğin varoluşundan beri en temel ihtiyaçlarindan olan barinmanin 
karşilanmasini sağlayan temel yapi türü olan konut, yaşamsal faaliyetlerin 
sağlandiği, sosyo-ekonomik yapidaki statüsü ve yaşadiklari çevreyle olan 
duygusal ilişkilerinin yaşandiği bir yerdir. Tüm dünyada ve özellikle ülke-
mizde değişen yaşam koşullari, kentlerde yaşayan ailelerin yapisinda mey-
dana gelen değişim yaşam biçimlerini etkilemekte, konuta ve konut poli-
tikalarina ait beklentilerini değiştirerek, konuta verilen önemin artmasina 
neden olmaktadir (Francescato, 1998; Gülmez, 2007; Öncü, 1999). Konut 
toplumsal, sosyal, ekonomik birçok alanla ve farkli sektörlerle ilişkili du-
rumdadir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artişi 
sonucu, toplumsal ve bireysel getirileri nedeni ile gün geçtikçe daha çok 
önem kazanan bir yaşam düzeyi belirteci olmuştur (Ayrim, 2007). Konut, 
yasal düzenlemelerde yer almasi ve yasal güvenlik sağlamasi bakimindan 
“hukuki” bir yapiya sahiptir Konut uluslararasi programlarda, barinma ile 
dünyanin çevresel ve ekonomik koşullarinin iyileştirilmesini amaçlayan 
Sürdürülebilir Gelişme Göstergelerinden biri olarak kabul edilmiştir (Gök-
demir ve Demirel, 2014; Mengi ve Algan, 2003). Ulusal ve uluslararasi 
devlet politikalari açisindan konutun bireysel bir hak olmasi, devlet düze-
yinde de yükümlülüklere neden olmaktadir.  

Konut Politikası Kavramı 

Sosyal devlet anlayişi 20. yüzyil boyunca gelişme göstererek sosyal 
refah uygulamalarini benimsemiştir. Bu anlamda da genellikle sanayi 
toplumlarinda görülen dezavantajli kesimin uygun standartlarda yaşama-
si amaçlanmiştir (Macridis ve Hulliuns, 1996). Konut politikalari da ana 
hedefi  insan ve adalet olan,  içerdiği konular açisindan çeşitlilik gösteren 
sosyal devlet ve politikalarinin önemli bir çiktisidir (Castells, 1997). Bu 
bağlamda sosyal devlet anlayişi içinde olan konut politikalarinin ana hedefi 
toplumun büyük bir kesimine maliyeti düşük konut sağlayarak dezavantaj-
li gruplara destek olmaktir. Bu açidan bakildiğinda konut politikalari sos-
yal refah amacini benimsemektedir. Ayni zamanda konut politikalari reel 
gelir dağiliminda iyileşme varsayimini kapsamaktadir (Tomann, 1994).

Konut politikasi “bireylerin konut ihtiyacini karşilamak üzere dev-
letçe belirlenen öncelik durumuna göre alinan yasal ve eylem içeren ön-
lemlerin tümü” olarak ifade edilmektedir.  Konut politikalari denildiğinde 
genel olarak, devletin piyasa mekanizmasi içinde beliren  konut sunumunu 
ihtiyaç dahilinde yeterli görmediğinde bu sunumu arttirmak ve özendir-
mek amaciyla yaptiği müdahalenin yasal ve eylemsel önlemlerin tamami 
anlaşilmaktadir (Keleş, 2004; Tekeli, 2010). Gelişmekte olan ülkeler söz 
konusu olduğunda konut politikalari, makroekonomik hedefler ile iktisadi 
istikrar için vazgeçilmez olmaktadir (Taşar ve Çevik, 2009). Temelinde 
konut talebinin nasil karşilanabileceğine, herkese yeterli ve kaliteli talebi 
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karşilayacak miktarda konut arzinin yapilmasina ilişkin çabalari ifade eder 
(Şahin, 2013; Yetgin, 2007). Konut politikalarini iki başlik altinda ele al-
mak mümkündür.  

 Devletin doğrudan doğruya konut piyasasina müdahil olmasi anla-
mina gelen politikalardir  (Sosyal konut inşasi, inşaat malzemeleri üretimi 
vb.).

 Devlet konut üretiminde yer almaz, ama konut üretenlerin nasil 
konut üreteceklerini belirler, konut piyasasinin işleyişini kolaylaştiracak 
veya zorlaştiracak standartlar getirir, kurallar koyar (Kent planlari, yapi 
standartlari, emlak vergisi, intikal vergisi vb.). 

Her iki grup konut politikasinin uygulanmasi aşamasinda başvurulan 
araçlar vardir (Şahin, 2013).  Ülkelerin coğrafi konumlari, ekonomik ve 
politik durumlarina göre farkli şekillerde konut sorunu ortaya çikmaktadir. 
Konut sorununun çözülmesine ilişkin araçlar da siklikla kamu yönetimi ve 
politikalarinin yapisiyla bağlantili olmaktadir (Andersen, 2005). Bu araç-
lar 3 grupta toplanmaktadir (Keleş, 2013). 

Şekil 1: Konut Politikası Uygulama Araçları 

 
Mali ve finansal araçlar (akçal) kapsamindaki konut yatirimlari ko-

nut sorununun temelinde yatan konut ihtiyacinin karşilanmasi anlaminda 
önemli olmasina karşin, konut sorunu salt kaynak yetersizliğinden oluşma-
diği için, konut yatirimlari diğer araçlarla desteklenmelidir. Teknik uygu-
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lama araçlari ise konut sektörüyle ilgili olup, farkli gelir gruplarina stan-
dartlara uygun konut üretimini,  konutlarin üretimi aşamasinda kullanilan 
yapim yöntemleri ve kullanilan malzemeleri kapsamaktadir (Keleş, 2013). 

Konut politikalarinin yapilmasi ve uygulanmasi hususunda kamunun 
işlevleri konut sektörü üzerinde önemlidir. Bununla birlikte genel kapsam-
li bakiş açisi ile kamu, özel sektör ve enformel tüm aktörlerin konut politi-
kalari oluşumunun içinde yer almasi gerekmektedir. Ayrica konut politika-
larinda merkezi idare kadar yerel yönetimler ve belediyelerde anahtar rol 
oynamaktadir ve bu rolleri paylaşmaktadirlar (Yetgin, 2007). Merkezi ve 
yerel yönetimlerin konut politikalarindaki rol paylaşimi Tablo 1’de göste-
rilmiştir (Kiliç ve Özel, 2006).

Tablo 1: Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Konut Politikalarındaki Rol Paylaşımı  

Yönetim Prensibi
Konut Politikasinin Düzenleme Alani
Merkezi Yönetim Yerel Yönetim

Düzenleyici 
Politikalar

Konut yapma hakki
Kiralama hakki 
Konut yapimini teşvik 
Üretime dönük çeşitli 
düzenlemeler

Kira artişlarinin izlenmesi Konut 
stokunun, işgal durumunun 
incelenmesi 
Konut politikalarinin 
devamliliğinin sağlanmasi 
Konutlarin kontrol edilmesi

Hizmet Konut parasi yasasi
Konut yapimi için arazi sağlamak 
ve hazirlamak 
Konut parasi

Mali  Teşvikler

Sosyal konut yapiminin 
teşviki için parasal yardim 
Vergi kolayliklarinin 
sağlanmasi 
Konut yapim primleri 
Konut yardimi zammi

İşgal alanlarinin belirlenmesi 
Kira yardimi

İşbirliği İşgal alanlarinin birleştirilmesi 
Kira yardimi

Ülkemizde konut politikalarinin oluşturulmasinda, mevzuatin oluş-
turulmasinda, konu ile ilgili farkli alanlarda araştirma ve incelemelerin 
yapilmasinda birlikte çalişan kurumlar vardir. Merkezi yönetim ve yerel 
yönetimlerin ortak çalişmalari ile sosyal devlet anlayişi kapsaminda konut 
politikalarinin oluşturulmasi sağlanmaktadir (Kiziltepe, 2011). 

Toplumsal Konut Politikası 

İkinci Dünya Savaşi’nin ardindan konut bir gelişmişlik düzeyi soru-
nu şeklinde algilanmiştir.  Bu soruna devletin müdahalesi de genel olarak 
nitelikli bir yapiya sahip olmuştur. Böylece konut sorunu sadece düşük 
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gelirli ve dezavantajli grubun değil, bütün gelir gruplarinin sorunu olarak 
görülmüştür. Konut sorunu toplumu ilgilendiren kamu hizmetleri kapsa-
minda değerlendirilerek çözümü için geniş içeriklere sahip konut politika-
lari oluşturulmaya başlanmiştir (Ertürk ve Sam, 2009).

Toplumsal konut politikasi;  gelir düzeyi, konut standartlari veya top-
lumsal sinif gibi öncelikleri bulunan, kalkinma planlarina dahil olan, ülke-
lerin kent ve bölge planlama politikalariyla uyum gösteren normlar amaç-
lar ve önlemlerin tümü şeklinde tanimlanabilir. Gelişmekte olan ve geliş-
mesini plana bağlamiş bulunan ülkelerde, konut politikasi teriminin başina 
“toplumsal” kelimesinin eklenmesinin başlangici 1950’den sonrasina da-
yanmaktadir (Keleş, 2013). Toplumsal konut politikasi, I. Dünya Savaşi’ni 
izleyen dönemde Batili ülkelerde ciddi toplumsal huzursuzluklara, konutla 
ilgili sorunlara olduğu kadar ekonominin genelinde bir duraksamaya ge-
çici bir tepkisel yanit olarak ortaya çikmiştir. II. Dünya Savaşi sonrasinda 
ise, gelişen toplumsal refah devleti anlayişina koşut olarak, daha yaygin bir 
uygulama alani olmuştur (Alkan, 1997). 

Toplumsal konut politikasinin başlica üç öğesi bulunmaktadir (Uçar, 
2002; Keleş, 2013). 

 Kalkinma hedefleriyle toplumsal konut politikasinin birbirine uy-
gun olmasi gerekmektedir. Böylece, büyük kitlelerin konut gereksinimleri 
ile ekonomik olanaklar arasinda bir denge kurulmuş olur. 

 Toplumsal konut politikasinin oluşturulmasi evresinde, kentleşme 
politikalari ile bölgesel gelişme düzeyi ve politikalarina dikkat edilerek 
uygunluk sağlanmalidir. Konut politikalari geniş açilardan ele alinip sade-
ce konut gereksinimi şeklinde düşünülmemelidir. Konut, konut çevresi ve 
çevresel kalite unsurlari, konut çevresinde ikamet edenlerin  ekonomik ve 
sosyo-kültürel sorunlari ve çözümleri, çalişma koşullari ve kent hizmetleri 
gibi başliklar da toplumsal konut politikasinin içeriğinde olmalidir. 

 Toplumsal konut politikasinin öncelikle ele aldiği konular konut 
standartlari, gelir durumu ve toplumsal sinif olabilir. Bu anlamda korun-
maya muhtaç olan siniflar toplumsal konut politikalarinin temel konusunu 
oluşturmaktadirlar. Toplumsal konut politikasini saptamak ve uygulamak-
la görevli olanlar bu önceliklerden birini veya birden fazlasini ayni anda 
kullanabilmektedirler. 

Konut Politikaları  

Hizli kentleşme, nüfus artişi ve göçler sebebiyle Cumhuriyetin ilanin-
dan sonra konut sorunu ortaya çikmiştir. Beraberinde konut sektörünün 
önemi artarak çeşitli konut politikalari geliştirilmiştir ve uygulamaya ko-
nulmuştur.  
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II. Dünya Savaşı Öncesi (1923-1945 Dönemi) 

1923-1945 döneminde hükümetlerin politik öncelikleri; ülkenin sinirli 
parasal kaynaklar ile savaş sonrasi ekonomik canliliği yaratmak, bağimsiz-
liği ve siyasi varliğin devamliliğini sağlamak olmuştur (Ayrim, 2007). Dö-
nemin başinda 1923’te “Mübadele, İmar ve İskan Bakanliği” kurulmuş ve 
1924 yilinda görevleri İçişleri Bakanliği bünyesinde kurulan İskan Genel 
Müdürlüğü’ne devredilerek kaldirilmiştir ( Bayraktar, 2006). 

Ankara’nin 1923’te başkent olmasiyla birlikte memurlarin konut ihti-
yacina ve sorununa ilişkin politikalar izlenmiştir. Bu amaçla da “24 Mart 
1925 tarih ve 586 sayılı bir yasa ile Ankara'daki memurlara aylıklarının 
yarısı kadar ikramiye verilmesi ve bunların kurulacak Ankara Memurlar 
Tüketim Kooperatifi’ne anapara olarak yatırılması” öngörülmüştür.  Daha 
sonra Ankara’da memur konutlarinin yapilmasini amaçlayan 1352 sayili 
yasa çikarilmiştir. Ankara imari 1929-1932 yillari döneminde konut sektörü, 
krediler ve memurlara konut tazminati yoluyla desteklenmiş, ancak devlet 
konut yapimina girmeyerek, liberal ekonomi kapsaminda konut üreticileri 
korunmuştur (Tankut, 1993).  Memurlara konut tazminati ödenmeye ise 
1929’da 1452 sayili yasayla başlanmiştir. Bu yasa 1951 yilina kadar sürmüş-
tür. 1937 tarihinden itibaren memur konutlari için devlet bütçesinde ödenek 
belirlenmiştir. “1940 tarihli ve 3780 sayılı Milli Korunma Yasası ile konut 
kiralarının sınırlandırılmasına” karar verilmiştir. Yine ayni dönemde, kira-
cilarin korunmasi amaciyla kiralarin dondurulmasi uygulamasina gidilmiştir 
(Demir ve Palabiyik, 2005). 1944 tarih ve 4626 sayili yasa ile de memurlara 
konut yapimi görevi devlete verilmiştir.  Bu yasadan yararlanilarak Ankara 
Namik Kemal Mahallesi (Saraçoğlu Mahallesi) oluşturulmuştur. Ankara’nin 
başkent olmasindan sonra, özel bir yasayla (583), o zamanki belediyeye 4 
milyon metrekare toprağin, başkenti geliştirmek amaciyla, 1915 yili değe-
rinin 15 kati üzerinden kamulaştirilmasi yetkisinin verilmesi bu dönemin 
önemli bir adimidir. Trakya bölgesinden gelen soydaşlarimizin, Anadolu’ya 
yerleştirilmesinin gerekli kildiği konut sahiplendirme amaç ve çalişmalari da 
bu dönemde öncelikli konular arasinda da sayilabilir (Keleş, 2002). 

1923-1928 yillarinda imar plani zorunluluğu olmadiği için, “plansiz 
dönem” olarak da bilinir. 1930 tarihinde Umumi Hifzissihha Kanunu ile 
konutun sağlik standart ve şartlarina uygun olmasi ile ilgili kararlar yer 
almiştir. Mesken Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1930 yilinda yayinlanan 
1580 sayili Belediyeler Kanunu ile imar plani hazirlama zorunluluğu geti-
rilmiştir. 18. 06. 1933 tarih 2290 sayili Belediye Yapi Yollar Kanunu’nda 
belediyelerin beş yil içinde 50 yil için kent planlari hazirlama zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu kanun 1956 yilina kadar yürürlükte kalmiştir (İşbir, 1991). 

1929-1932 yillari döneminde krediler ve memurlara konut tazminati 
yoluyla konut sektörü desteklenmiştir. Bu dönemdeki devletçilik anlayişi 
ile özel girişimin arkasinda durulmuştur (Boratav, 1982; Tankut, 1993).  
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 1934 yilindaki ekonomik kriz sonrasinda, Milli Koruma Yasasi ge-
reğince, konut kiralarinin sinirlandirilmasi 1963 yilina kadar sürmüştür. 
Ayni dönemde Emlak ve Eytam Bankasi kredileri geri ödenmemiş, zor 
durumda kalan banka Emlak Yapi Limited Şirketi kuruluşuna katilmiştir. 
1944 yilinda belediye ve kamu binalarini ihalesiz yapma ayricaliğinin ta-
ninmasi ile güçlenen şirket sayesinde banka konut kooperatifçiliğine des-
tek olmuştur ( Bayraktar, 2006).  

II. Dünya Savaşından Planlı Döneme Kadar (1945-1960 Dönemi) 

II. Dünya Savaşi sonrasinda kentleşmenin hizlanmasiyla birlikte ge-
cekondu bölgeleri oluşmuş ve sağliksiz yapilaşma sorunu doğmuştur. Sa-
nayide çalişan nüfus orani artmiş, ekonominin yapisinda hizli dönüşümler 
başlamiş, çok partili yaşama geçilmiş ve sendikalar kurulmuştur. Bu deği-
şimlerle birlikte Türkiye, Batili dünya ülkeleri arasinda bulunma isteğini, 
1947 tarihinde Dünya Bankasi ile Uluslararasi Para Fonu’na üye olarak, 
1948 tarihinde de İzmir İktisat Kongresi’ni düzenleyerek göstermiştir (Ay-
din, 2003; Kara, 1990; Keleş, 2013). 1958’de İmar ve İskan Bakanliği ku-
rulmuştur. Kentleşmenin giderek hiz kazanmasi sebebiyle gecekondu böl-
gelerinin artmasi da bu dönemin konut politikalarinin öncelikleri arasinda 
yer alarak konut üretimini artirmanin yollari aranmiştir. Bu dönemde temel 
olarak üç iktisat politikasi şekillenmiştir. Bunlar; 

 tarima öncelik verilerek sanayileşme yoluna gidilmesi,

 özel kesim yoluyla sanayileşme,

 diş ticarette serbestleşme olmuştur  (Tokgöz, 1997). 

İktisadi yapidaki politik değişimlerle birlikte, kirsal kesimde fazla 
olan nüfus da  kent merkezlerine doğru yönelmiş, tarimda makineleşmeyle 
kirsal bölgelerde sosyo – ekonomik yapi etkilenerek beraberinde göçü art-
miştir (Sevim, 2009). İşçi konutlari konusunda da devletin atilimda bulun-
masi bu dönemin özellikleri vasitasiyla olmuştur. 1945 tarihinde Çalişma 
Bakanliği yine ayni tarihte İşçi Sigortalari Kurumu (SSK) kurulmuştur. 
İşçilerin konut ihtiyaçlarini gidermeye yönelik olarak sigorta primlerinin 
bir kismi konut kredisi şeklinde işçi konut kooperatiflerine verilmesi ama-
ciyla çalişmalar başlatilmiştir. 1949 tarihinde de İhtiyarlik Sigortasi Ka-
nunu çikarilmiştir. Emlak ve Eytem Bankasi 1946 tarihi itibariyle Türkiye 
Emlak Kredi Bankasi adiyla yeniden kurulmuş, konut kooperatifleri ile 
ferdi teşebbüslere kredi yardiminda bulunmuştur. 1950 yillarinin ortala-
rinda İstanbul’da girişilen bayindirlik çalişmalariyla da istihdam amaçlan-
miştir. 1951 yilinda 5656 sayili kanunda birlikte belediyelerin konut yap-
ma görevleri zorunlu görevler arasinda olmasi yetkisi verilmiştir. 1947 ve 
1955 yillarinda çikarilan yasayla kiralarin sinirlandirilmasi sürdürülmüştür 
(Bahçivan, 1994; Keleş, 2013).
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Bu dönemde hem merkezi hem de yerel yönetimler giderek fazlala-
şan konut gereksinmesine cevap verememiştir. Uygun ve nitelikli arsalarin 
bulunmasi konusunda sikintilar yaşanmiş ve uygun kredi imkânlari sağla-
namamiştir. Sonuç itibariyle kent çevrelerinde gecekondu bölgeleri oluş-
muştur. (Karasu, 2005).  Bu dönemin sonunda, 30.09.1960 yilinda Devlet 
Planlama Teşkilati (DPT) kurulmuş, konut ve konuta yönelik sorunlar ve 
çözüm yollari DPT’nin hazirlayacaği beş yillik kalkinma planlarina dahil 
edilmiştir (Owda,  2005). 

Planlı Dönem (1961-1980 Dönemi) 

1961 Anayasasi’nin 49. maddesiyle devlete dar gelirli ve yoksul ai-
lelerin sağlik koşullarina uygun barinma gereksinimlerinin karşilanmasi 
görevi yüklenmiştir (Keleş, 2013). Anayasa’da konut sorununun sağlik 
hakkinin bir parçasi olarak ele alinmasinin nedeni, 1960’li yillardaki ko-
nutlarin, barinma gereksinmesinin karşilanmasinda ve sağlikli bir ortam 
olma özelliklerini taşimakta yetersiz kalmiş olmasidir  (Peynircioğlu ve 
Üstünişik, 1994).  Planli dönem, ülkemizin kalkinma ölçüleri içerisinde, 
nüfus artişi, göç ve şehirleşmenin hiz kazandiği yillarin büyük bir bölümü-
nü kapsamaktadir. Sosyo – ekonomik yapida meydana gelen hizli değiş-
meler olumlu veya olumsuz yönleriyle konuta yansiyarak toplum hayatini 
etkilemiştir (Kara, 1990). 1962 yilinda 118.793 adet konut gereksinimi 
saptandiği halde konut üretiminin 57.330 adet olmasi bu dönemde yüksek 
oranda konut açiğina neden olmuştur (Demirtaş, 1974). 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1963- 1967) 

Birinci Beş Yillik Kalinma Plani, 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayili 
Uzun Vadeli Planin Yürürlüğe konmasi ve Bütünlüğünün Korunmasi Hak-
kindaki Kanun Hükümlerine uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan Karma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde gö-
rüşülüp 21 Kasim 1962 tarihinde onaylanmiş ve 3 Aralik 1962 tarihli ve 
11272 sayili Resmi Gazete'de yayinlanmiştir. Konut sorunlarinin ilk kez 
bir bütün olarak ele alindiği ve kalkinma ile ilgili ilişkilerin kurulduğu dö-
nemdir. Birinci Beş Yillik Kalkinma Plani’nin konut ile ilgili ana ilkeleri 
şunlardir.

 “Konut yatırımlarına yapılan harcamaları toplam yatırımın % 20’ 
sinden daha çok artırmadan, tedbirler alarak, aynı yatırımla daha çok ko-
nutun yapımını sağlamak, lüks konut yapımının sınırlanması ve sağlık ba-
kımından sakıncası olmayan en ucuz halk konutu tipinin seçilmesiyle daha 
çok sayıda konutun yapımını ve daha geniş bir kitlenin barındırılmasını 
sağlamaktır. Sahiplerinin oturacakları evlerle birlikte, düşük kiralı halk 
konutları yaparak kiranın özellikle dar gelirli ailelerin imkânlarını zorla-
yıcı etkisini azaltmak,  her türlü arsa alım - satım oyunlarını önleyici ted-
birlerle, ev yaptırmak isteyenlerin uygun fiyatlarla arsa edinmesini sağ-
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lamak,  gecekonduları, içinde oturanlara konut bulmadan yıkmamak, her 
şeyden önce bu gecekonduların arsa mülkiyeti problemini çözmek, kamu 
hizmetlerini tamamlayarak durumlarını düzeltmek, ancak çok kötü olan 
gecekonduları içinde yaşayanların konut ihtiyacını karşılamak suretiyle 
ortadan kaldırmaktır” (Devlet Planlama Teşkilati, 1963). 

Bu plan döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türkiye Emlak Kre-
di Bankasi tarafindan verilen kredilerle yapilan konutlarda toplumsal ko-
nut ölçünlerine uymanin zorunlu kilindiği halka duyurulmuştur. Özel ke-
simde konuta yapilan yatirimlarinin lüks konutlara gitmesini engellemek 
amaciyla vergi indirimleri ya da vergi bağişikliklari taninmiştir (Keleş, 
2013). Ayrica vergi indirimleriyle lüks konut ve gecekondular arasindaki 
ayrişmanin neden olacaği toplumsal dengesizliklerin de önleneceği düşü-
nülmüştür (DPT, 1963). 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1968- 1972) 

Bu plan bir önceki planda belirtilen amaç ve öngörüler doğrultusunda 
hazirlanmiştir. Planin, konut başliği altindaki en önemli ilkeleri şunlardir.

“Toplam yatırımlar içinde konut sektörü yatırımlarının İkinci Beş 
Yıllık Plan dönemi için tespit edilen oranını artırmadan, mümkün, olan 
en çok sayıda konut üretimini sağlamak amacıyla yurt şartlarına uygun, 
ekonomik standartta halk konutu yapımına yönelmektir. Şehirlerin düzenli 
gelişmesine yardımı ve sağladığı tasarruf nedeniyle, ayrı ayrı konut birim-
leri yerine, toplu konut yapımına gidilecektir. Lüks konut yapımı sınırlana-
cak, ekonomik standartlar üstünde kamu konutu yapılmayacaktır” (DPT, 
1968).  

Devletin konut ile ilgili sorunlarin çözümüne yönelik olarak konut kre-
disi ve finansmani sağlamasi, bireylerin konut edinmeleri amaciyla teşvik 
etmesi gerektiği vurgulanmiştir (Öztürk, 2008).  Bu dönemde gecekondu 
konusuna yaklaşmada bir anlayiş değişikliği söz konusudur. Geçmiş döne-
min kati, yasaklayici tutumu bu dönemde yumuşatilmiştir. Bir diğer deği-
şiklik ise gecekondularin yasallaştirilmasinda görülmektedir. Yasallaştir-
ma, gecekondu yapim sürecinin yasallaştirilmasi ve süreç sonunda ortaya 
çikan ürünün, yani gecekondunun yasallaştirilmasi şeklindedir. Özellikle 
de 775 sayili gecekondu yasasi, gecekondunun yasallaştirilmasini olanakli 
kilmiştir  (Keleş, 1993).  Daha fazla konut üretiminin formülü olarak, halk 
konutu yapilmasina öncelik verilmesi de bu plan kapsamindadir.  Konut 
yapiminin sosyal özelliği de göz önüne alinarak, imkânlari sinirli ailele-
ri konut sahibi yapacak şekilde kredi politikasi uygulanacaği belirtilerek 
devletin konut pazarindaki yeri en açik şekliyle sinirli kredi, geniş ölçüde 
teknik yardim, mümkün olan durumlarda malzeme desteği ve ucuz arsa 
olarak belirlenmiştir (Güner, 1988). İkinci Beş Yillik Kalkinma Planinda 
daha çok kentleşme sorunlari esas alinmiştir ve “kentleşme, sanayileşme, 
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tarimda modernleşme,  kademeli yerleşme” kavramlari önem kazanmiş-
tir (Şenyapili, 2006). Bu plan döneminde devletin düzenleyici rolü ağirlik 
kazanmiştir. 1969 tarihli 1163 sayili Kooperatifler Yasasi, yine ayni yil 
çikarilan 1164 sayili kanunla Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kurulmasi 
gibi çalişmalar devletin düzenleyici görevini sürdürdüğünü göstermekte-
dir (Ayrim, 2007). Dönemin sonunda, İmar Kanunu’na önemli maddeler 
eklenmiştir.  

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973- 1977) 

Bu plan matematiksel bir plana dayandirilmiş ve bu modelden türe-
tilen veriler planinin temelini oluşturmuştur. Bu yönüyle İkinci Beş yillik 
Kalkinma Planindan farklidir. Planin hazirlanmasinda Türk planlayicilar 
ve bilim adamlarinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanilmiştir (Ekodialog, 
t.y.). Bu dönemde,  konut politikasinda insiyatifin özel sektöre birakildiği 
görülmektedir. Planda konutlarin kalitesi, yaşi ve sağliğa uygunluk duru-
mu, yapi malzemeleri ve fiyatlarindaki artiş ile konut sayiminin yapilma-
diğina dikkat çekilmiştir (Arican, 2010).  

Bu planin konut yaklaşimi ilk iki plana benzemektedir. Toplumsal 
nitelikli ve toplu konut yapimi için kamu kaynaklarindan pay ayrilmasi 
gereğine de bu planda değinilmiştir.  Kiralik konut yapimi için yönetim ve 
finansman önlemlerinin geliştirilmesi ve konuyla ilgili özendirme çaliş-
malarinin yapilmasi öngörülmüştür.  Sosyal konut ölçünlerinin saptanmasi 
ve bu ölçünlerine sahip olan konutlarin özendirilmesine önceki planlardan 
daha açik bir biçimde yer verilmiştir (Keleş, 2013).  Üçüncü Beş Yillik 
Kalkinma Planinda sosyal amaçli toplu konut yapiminda kooperatifçilik 
özendirilmiş ve desteklenmiştir. Bununla birlikte özel sektörün toplu konut 
yapimina yönlendirilmesi hedeflenmiştir (Ersöz,1994).  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1978-1983) 

Dördüncü Planin modeli teknik olarak bir önceki planin modelinden 
farkli değildir. Sektör sayisinin artmiş olmasi, gelirin bölümlere ayrilmiş 
olmasi bu planin yeniliklerindendir ( Ekodialog, t.y.). Dördüncü Beş Yillik 
Kalkinma Planinda;

 “Kamuya ait arazi ve arsalar, imar planları uyarınca, sosyal konut 
yapımı için, konut üretiminde görev alacak kamu kredi kurum ve kuruluş-
larına ve yerel yönetim birimlerine devren tahsis edilecek, ipotek engeli-
nin ortadan kaldırılması yolunda zorunlu yasal düzenlemeler yapılacaktır.  
Kentsel arsa kullanımının kamu yararı gözetecek biçimde etkin bir kanun 
düzenlemesi ve denetimi altında olması sağlanacak, kamu arazilerinin ha-
rita kadastro ve tapu işlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılmasına ön-
celik verilecektir.  Kentsel gelişme alanlarında ise uzun dönemde konut 
gereksinimini sağlamak için kentsel arsa üretimine öncelik verilecektir.   
Artan konut gereksinimini karşılamak, ailelerin ucuz nitelik ve sağlıklı ko-
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nuta kavuşturulmasını sağlamak için gerekli kurumsal ve yasal düzenle-
meler gerçekleştirilecektir. Konut üretimi öncelikle dar gelirli grupların 
konut gereksinmelerini karşılamaya dönük olarak kamu destek ve denetimi 
altında bu grupların sosyo - ekonomik özelliklerine uygun olarak gerçek-
leştirilecektir” (DPT, 1979).  

Dördüncü Beş Yillik Kalkinma Plani, siyasal istikrarsizliğin etkisiyle 
plansiz dönem olarak algilanmiştir. Hükümetlerin değişmesi ve ve bu sü-
reçte farkli hükümetler tarfindan hazirlanan mevzuat,  planin ilkelerinde 
tutarlilik olmasini engellemiştir. “Yeni Kentsel Yerleşim Alanları Karar-
namesi, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun bireysel kredi girişimi, Devlet me-
murları Konut Edindirme Yönetmeliği, Bankalar Yasası’nı değiştiren Yasa 
Gücünde Kararname, BAĞ-KUR Kredi Yönetmeliği, Milli Konut Politika-
sı Kararnamesi bu dönemin ürünleridir”  (Keleş, 2013). 

 1978–1983 yillarini kapsayan plan dönemi askeri darbe olmasiyla ke-
sintiye uğramiştir. Ülkemiz için  yeni bir dönüm noktasi olan bu darbe ve 
sonrasinda  ekonomi, siyaset ve toplumsal yaşamda önemli kirilmalar ya-
şanmiştir (Boran, 2009). Dolayisiyla planin  ilkeleri tam anlamiyla uygu-
lanamamiştir. SSK’nin uyguladiği bireysel kredi olanaklari iptal edilmiştir  
(Erdönmez, 2007). 

Ara dönem (1981- 1984)

1980 sonrasi ülkede oluşan konut gereksinimini ve bu gereksinmeyle 
ilgili finansmani karşilamak için 1981 tarihli 2487 tarihli Toplu Konut Ka-
nunu çikarilmiştir. Bu kanun konut sektörünün ağir bir bunalimda olduğu 
ve dar gelirlilerin konut edinmelerinin gittikçe zorlaştiği ekonomik koşul-
larin bulunduğu bir ortamda çikarilmiştir.  

2487 tarihli Toplu Konut Kanununun amaci, konut ihtiyacinin toplu 
konut inşaati yoluyla karşilanmasini, konut ihtiyaci olanlarla, konut inşaati 
yapanlari kapsayan yasal gerekçeleri düzenlemektir (Koç, 1998; Tapan, 
1996). Ayni zamanda büyük kentlerdeki yiğilmanin azalmasini sağlamak, 
konut iyeliğinin bir kural olarak, bireylere ait olmasi, toplu konut yapila-
cak olan yerlerde ayrica kamu yarari karari alinmasina ihtiyaç duyulmadan 
kamulaştirma hakkinin oluşmasi, toplu konutun toplumsal konut ölçünleri 
içinde öngörülmüş olmasi bulunmaktadir ( Keleş, 2013).  

Tüm bu ilkelere rağmen kanunun yürürlükte olduğu zaman süresince 
başarili bir durum sergilenememiştir. Bunlardan başka, kanun ile kurulan 
Kamu Konut Fonu’nun kaynaklarinin devlet eliyle fona aktarimi olmadi-
ğindan verilmiş olan krediler sinirli kalarak talepler karşilanamamiştir (Ço-
ban, 2012). Ayrica bu dönemde Memur Yardimlaşma Kurumu (MEYAK) 
ilgili mevzuat uyarinca yürürlükten kaldirilmiştir (Erdönmez, 2007). 
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Bu dönemde yeni bir anayasa 1982 Anayasasi yürürlüğe girmiştir. 
Yeni Anayasa, 1961’e göre konut sorunu konusunda daha kapsamli dü-
zenlemeler içermektedir  (Boran, 2009). 1982 Anayasasi’nda konut, sağlik 
hakkinin himayesinden çikarilmiş,  “konut hakki”  başliği ile düzenlemiş-
tir. Anayasanin 57. maddesine göre, devletin, konut ihtiyacini karşilamak 
için tedbirler almasi, bu görevi yerine getirirken planlamaya uygun olarak 
kentlerin özelliklerini ve çevre koşullarini yerine getirmesi gerektiği belir-
tilmiştir. 

1984 yilinda 2985 sayili Toplu Konut Kanunu 1984 tarihinde çikaril-
miştir. Toplu Konut ve Kamu Ortakliği İdaresi Başkanliği kurulup, daha 
sonra görev ve yetkileri genişletilip bugünkü şeklini almiştir. Böylelikle 
konut politikalarinin uygulanmasinda etkin olan tek kamu kuruluşu konu-
muna gelmiştir (Kentleşme Şurasi, 2009). 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) 

Beşinci Beş Yillik Kalkinma Planini önceki planlardan ayiran en 
önemli husus planin, konut sektörünün verimsiz bir sektör olmadiğini ifa-
de etmesidir (Sevim, 2009).  Konut sektörünün ekonomiyi canlandirici ve 
iş olanaği sağlayici özelliğinden de faydalanilmasi amaciyla ihtiyaç sahip-
lerinin bankalar araciliği ile tasarrufa yönlendirilmesi, farkli kredilendirme 
şartlari ile kaynak yaratilmasi düşünülmüştür. Birinci derece afet bölge-
lerindeki köylere öncelik verilmesi, köy konut çeşitlerinin geliştirilmesi,  
kamu lojman inşaatlarinin 10 yil içinde tamamlanmasi öngörülmüştür (İş-
bir,1991). Bu plan kapsaminda konut için belirlenen hedefler şunlardir.

“Nüfusu 20.000'i aşan yerleşme merkezlerinde demografik gelişme-
lerden ve yenileme ihtiyacından doğan toplam yeni konut ihtiyacının her 
yıl ortalama yüzde 3,17 oranında artarak, 1989 da yılda 318.000 birim 
seviyesine çıkacağı tahmin edilmiştir. Yeni konut inşaatlarının ise, Plan 
döneminde yıllık ortalama yüzde 12,0 oranında bir büyüme ile, dönem 
sonunda yılda 291.000 birime ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Konut 
inşaatlarında öngörülen artışların gerçekleşmesinde temel unsur, konut 
yatırımlarına yönelecek özel tasarrufların düzenli bir büyüme gösterme-
sidir.  Plan dönemi boyunca Toplu Konut Fonu kredilerinin, özel konut 
tasarruflarının genişlemesinde önemli doğrudan ve dolaylı katkılarının 
olması beklenmektedir. Ayrıca, Toplu Konut Fonu kredilerinin, düşük ve 
orta gelirli ailelere güven verecek avantajlı şartlarla verilmesi ile, tüke-
timden ve konut dışı verimsiz yatırımlardan konut yatırımına yeni kaynak-
ların kayması sağlanabilecektir, özel kaynakların bu şekilde hareketlen-
dirilmesi Fon uygulamasının dolaylı etkisi ile olacaktır. Bu etkinin, özel 
konut yatırımlarının Plan dönemi boyunca yüksek ve giderek artan bir hız-
la büyümesine yol açması beklenmektedir. Özel konut yatırımlarının Plan 
döneminde yılda ortalama yüzde 12,4'lük bir hızla büyüyeceği, bu hızın 
1985'te 10,9'dan, 1989'da 13,5'e doğru giderek artacağı öngörülmüştür.  
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Plan döneminde ekonomide toplam 1.161.000 birim konut inşa edilmesi 
öngörülmektedir. Konut inşa kapasitesinin her yıl artarak, 1989'da yıllık 
yeni konut ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak seviyeye ulaşması beklen-
mektedir. Böylece konut ihtiyacının düşük nitelikli veya ruhsatsız konut 
inşası yoluyla karşılanması eğilimi düşecektir”  (DPT, 1985). 

Bu plan kapsaminda kooperatif konusundaki uygulamalar, toplu ko-
nut, gecekondu bölgeleri, arsa spekülasyonu ile lojman ve köy konutlari 
konularinda istenilen sonuca ulaşilamamiştir (Keleş, 2013). 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990- 1994) 

Bu plan kapsaminda konutla ilgili hedef ve ilkelerine baktiğimizda 
konut ve konut yatirimlarinin önemini bu plan döneminde de korundu-
ğu görülmektedir. Konuta yönelik hedef ve ilkelerinin başinda; konut pi-
yasasina ilişkin olarak sermaye piyasasi, banka kredileri ve yapi tasarruf 
sandiklari gibi finansman kaynaklarinin değerlendirilmesi amaciyla ilgili 
düzenlemeler yapilmasi planda yer almaktadir. Konut sektörüne ilişkin 
çeşitli yatirimlar ile yerleşme hedeflerinin bir bütün şeklinde değerlendi-
rilmesi vurgulanmiştir. Bu kapsamda konut için belirlenen plan aşağida 
verilmiştir.  Kamu sübvansiyonlari, altyapisi hazir arsa üretimi ile ait gelir 
gruplarina öncelik taninmak kaydiyla, konutsuz kişiler için yapilan sosyal 
konutlara ağirlik verilmesi, Toplu Konut Fonu kaynaklarinin rasyonel bir 
şekilde kullanilmasi ve Fon kredilerinin toplam konut maliyeti içindeki 
payinin yükseltilmesi yönünde çalişmalar yapilmasi hedeflenmiştir. Be-
lediyeler öncelikle alt gelir gruplari için kiralik ve mülk konut üretimini 
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapacaklardir.  Belediyeler belli alanlari 
konut arsasi olarak belirleyerek altyapi götürecekler, gecekondulaşmayi 
önlemek amaciyla "Kendi Evini Yapana Yardim" programi içinde nüve 
konut projeleri hazirlayacaklardir.  

“Konutun çevresi ile bir bütün teşkil ettiği dikkate alınarak konut ta-
sarımı ve çevre niteliklerinin yükseltilmesine imkan sağlayacak mevzuat 
geliştirilecektir.   Yapı bileşeni elemanı ve malzemesi ile ilgili standartların 
geliştirilmesi suretiyle "modüler koordinasyon" kurallarına uyulmasının 
teşviki ve bunun sonucunda piyasadaki mevcut ön üretimli standart bileşen 
sayısının artışı sağlanacak, konu ile ilgili araştırmalar desteklenecektir.  
Konutların inşaat ve kullanımında tasarruf sağlamak amacıyla, mahalli 
malzemeleri değerlendiren, iklim şartlarını dikkate alan, israfı azaltan 
proje ve teknolojiler teşvik edilecektir. Türkiye şartlarına uygun konut inşa 
teknolojilerinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  Deprem 
bölgelerindeki uygulamalarda, "depreme dayanıklı bina" yapımına uygun 
olan teknolojiler tespit edilerek tüm yapılarda bu teknolojilerin kullanıl-
ması sağlanacaktır. Konut sayımları periyodik hale getirilecektir.  Konut 
inşaatlarının çeşitli aşamalarında kaliteli üretim yapabilmek amacıyla 
vasıflı eleman yetiştirilmesi için yaygın eğitim imkanları geliştirilecektir.  
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Kamu lojman yatırımlarının Kalkınmada Öncelikli Yöreler ile konut sı-
kıntısı çekilen küçük yerleşmelerde sürdürülmesi hedeflenmiştir” (DPT, 
1990). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

Bu plan dönemde, konut üretiminde kullanilmak üzere yeni kaynak 
bulunmasi ve yaratilmasi amaciyla küçük tasarruflarin kullanilmasi, serma-
ye piyasasinin geliştirilmesi amaciyla çeşitli düzenlemelere olan ihtiyacin 
önemi vurgulanmiştir. Mevcut konut stoku ve niteliklerinin belirlenmesi 
için konut sayiminin önemine değinilmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 
içinde bulunulan şartlara istinaden tekrar düzenlenmesi ihtiyaci artmiştir 
(Yedinci Beş Yillik Kalkinma Plani, 1995). Yedinci Beş Yillik Kalkinma 
Plani’nda kalkinmada öncelikli olan yerlerde, Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerinde yapilacak projeler yoluyla konut üretiminin hizlandiril-
masi hedeflenmiştir. Kentleşme, arsa, konut, konut çevresi, altyapi bütün 
olarak görülmüştür. Doğal afetlerin önlenmesi, oluşan veya oluşabilecek 
zararlarinin en aza indirilmesi için çalişmalar yapilip gerekli önlemler ile 
konuya ilişkin mevzuatin güncel koşullara göre yeniden düzenlenmesinin 
gerekli olduğu ifade edilmiştir. Bu anlamda yapilan çalişmalarda merkezi 
yönetim ve yerel yönetimler arasinda koordinasyon sağlanmasinin gerekli-
liği belirtilmiştir   (Erdönmez, 2007). Bu plan döneminde çeşitli hukuki ve 
kurumsal düzenlemeler yapilmasi gerektiği de vurgulanmiştir. 1580 sayili 
Belediye Kanunu ve 775 sayili Gecekondu Kanunu’nun günün şartlarina 
uygun olarak yeniden düzenlenmesi ve bu konudaki çalişmalarin en kisa 
zamanda sonuçlandirilmasi gerektiği ifade edilmiştir (Arican, 2010). Hizli 
kentleşme ve nüfus artişiyla birlikte konut gereksiniminin karşilanabilmesi 
amaciyla bu plan döneminde, konut üretimi ve konut sahipliğinin özendi-
rilmesi için kamuya ek yük getirmeyecek şekilde finansman modellerinin 
geliştirilmesini hedeflemektedir ( Keleş, 2013). 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 

Bu plan Marmara ve Düzce depremlerinin zararinin giderilmesini içe-
recek biçimde hazirlanmiştir. Plan kapsaminda ulaşilmak istenilen hedef-
ler şu şekildedir. 

“Konut ve çevre kalitesini belirleyen standart, yönetmelik ve diğer 
mevzuattaki eksikler, AB mevzuatı ile uyumlu bir yaklaşımla tamamlanma-
lı, mevcutlar güncelleştirilmeli, kalite kontrolü referans sistemi oluşturul-
malıdır. Standartlara uygun tasarım ve yapım yöntemleri, test ve değerlen-
dirme usulleri belirlenmelidir. 

Yeni bir kalite kontrol örgütü oluşturulmalıdır.  Konut sahiplerine ve 
kullanıcılarına kalite güvencesi verecek, sigorta şemsiyesine sahip bir ga-
ranti sistemi kurulmalıdır. Ayrıca mesleki eğitim programlarıyla, mevcut 
ve yetişmekte olan mimar ve mühendisler kalite sistemi konusunda bilgi-
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lendirilmelidir Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında konut kullanıcıları-
nın yaygın eğitim programlarıyla eğitilmesi de plan kapsamına alınmıştır” 
(Sekizinci Kalkinma Plani, 2000). 

  Depremin ardindan gelen diş kredi olanaklariyla, konutlarin yapi-
mi ve altyapiyla ilgili çalişmalar başlatilmiştir. Hak sahipliği incelemeleri 
sonucunda 42761 kalici konuta ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekle birlik-
te kesin rakamlar elde edilememiştir. Ayrica, kendi evini yapana yardim 
programi ile 5867 kişiye 2 milyar lira, 9729 kişiye ise hak sahipliği karşi-
liği 6 milyar lira yardim yapilmasi bu plan kapsaminda programlanmiştir. 
Konut üretimi ve konut sahipliğini arttirmak ilke olarak benimsenmiştir 
(Keleş, 2013; Sekizinci Kalkinma Plani, 2000). Bu plan, konut finans-
mani sorununa ilişkin olarak da sermaye piyasasi içindeki konut kredisi 
verebilecek kurumlarla çözülmesini öngörmüştür. Konut ve kentleşmeden 
sorumlu bakanliğin kurulmasi ve Kat Mülkiyeti Yasasi’nda düzenlemeye 
gidilerek, site yönetimine ilişkin kurullarin oluşturulmasi gündeme getiril-
miştir (Boran, 2009). 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

Bu plan Avrupa Birliğine üyelik süreci kapsaminda “Katilim Öncesi 
İktisadi Program ve Uyum için Stratejik Çerçeve”, “Orta Vadeli Program” 
gibi dokümanlarla birlikte ulusal ve bölgesel plan ve programlar, sektörel 
ve kamusal strateji belgelerinin dayanağini oluşturmaktadir (Şahin, 2013).   
Bu plan Avrupa Birliğine üyelik sürecinde temel strateji dökümani olarak 
hazirlanmiştir. Bu plan Avrupa Birliği mali takvimi göz önüne alinarak 
7 yillik bir süreç olarak hazirlanmiştir. Plan kapsaminda konut ve konut 
sorununa ilişkin başlik bulunmamaktadir. 2007-2013 dönemini kapsayan 
planda, değişimin hizli ve çok boyutlu bir şekilde yaşandiği ifade edilerek, 
rekabetin yoğun olarak hissedildiği, belirsizliklerin arttiği döneme olduğu 
belirtilmektedir.  Bu bağlamda bu plan; 

“küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve ulus-
lar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, plan Türkiye’nin ekono-
mik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği 
dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanıdır. Dokuzuncu Kal-
kınma Planı; İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için 
uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve Uzun Vadeli Strateji 
(2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır”  (Dokuzuncu Kalkinma Plani, 
2006). 

Ayrica plan dahilinde nüfus artişinin hizli yaşandiğina ve kentsel alan-
larin önemine de değinilmiştir.  
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Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

Genel olarak Onuncu Kalkinma Planina baktiğimizda; yüksek, istik-
rarli ve kapsayici ekonomik büyümenin yani sira hukukun üstünlüğü, bilgi 
toplumu, uluslararasi rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunmasi 
ve kaynaklarin sürdürülebilir kullanimi gibi unsurlari kapsayacak şekil-
de tasarlanmiştir.  Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkinma süreci 
bütüncül ve çok boyutlu bir bakiş açisiyla ele alinmiş, insan odakli kal-
kinma anlayişi çerçevesinde katilimci bir yaklaşim benimsenmiştir. Konut 
piyasasinda arz-talep dengesinin kurulmasi, konut finansman, yapim ve 
örgütlenme yöntemleri ile altyapili arsa arzinin geliştirilmesi; konut üre-
timinin gelir gruplarinin ihtiyaçlarina, yerleşmelerin gelişme eğilimlerine 
ve özelliklerine göre yönlendirilmesi; yaşli, çocuk ve engellilerin ihtiyaç-
larina uygun konut ve çevrelerinin tasarlanmasi ve yapimina olan ihtiyacin 
devam etmekte olduğu belirtilmiştir. Onuncu Kalkinma Plani döneminde, 
şehirleşme, nüfus artişi, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyaci-
nin toplam 4,1 milyon olacaği tahmin edilmektedir (Kalkinma Bakanliği, 
2013).

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

Bu plan Cumhurbaşkanliği Hükümet Sisteminin ilk kalkinma planidir. 
2019-2023 döneminde ülkemizin kalkinma vizyonunu belirleyerek, temel 
değerlerin ve beklentilerin karşilanmasi, uluslararasi konumun yükseltil-
mesi ve toplumsal refahin arttirilmasi  için temel yol haritasi olarak ka-
bul edilmektedir. Bu planda amaç; dar gelirli bireyler başta olmak üzere, 
toplumda her kesimin yeterli, yaşanabilir, dayanikli, güvenli, kapsayici, 
ekonomik olarak karşilanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli, 
temel altyapi hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanmasidir. Plan dö-
nemini kapsayan politikalar ve tedbirler şunlardir.

“Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihti-
yacı arz-talep dengesi gözetilerek karşılanacaktır. Konut ihtiyacının yer-
leşmelere göre belirlenebilmesi için konut stoku ortaya konulacaktır. Plan 
döneminde dar gelirlilere ve dezavantajlı gruplara yönelik 250 bin sosyal 
konut üretilecektir. Kamunun, konut piyasasında düzenleyici, denetleyici, 
yönlendirici ve destekleyici rolü güçlendirilecektir. Kamu yönetiminde ko-
nuttan sorumlu birimler arasında düzenli işbirliğini temin edecek koordi-
nasyon mekanizması oluşturulacaktır. Konut üretiminde kalite, sağlamlık, 
erişilebilirlik, enerji verimliliği, afetlere dayanıklılık standartları geliştiri-
lecek ve her aşamada gözetilecektir. Konut sektöründe arz ve talep yönlü 
ihtiyaç duyulan veri kaynakları geliştirilecektir. Konut sektörü verilerine 
entegre bir şekilde tek bir kaynaktan erişim sağlanacaktır. Konut talebini 
ve içeriğini belirlemeye yönelik araştırmalar artırılacaktır” (Strateji ve 
Bütçe Başkanliği, 2019).
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Sonuç olarak, en temelde insanlarin barinma ihtiyacini karşilayan ko-
nut, ekonomik ve sosyo-kültürel pek çok faktörle birlikte değerlendirmeli-
dir. Günümüzde gelişmişlik düzeyini gösteren unsurlar arasinda kentleşme 
ve konut sektörü de bulunmaktadir. Bu bağlamda konut politikalari oluştu-
rulurken yeterli ve erişilebilir konut, konut kalitesi ve standartlari ve konut 
verileri ve göstergeleri temel konular olmalidir. Ayrica konut politikalarin-
da uluslararasi gündem ve yeni stratejiler dikkate alinmalidir. 
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Giriş

Anadolu-İran hudutlari üzerinde ve milattan asirlarca önce kurulmuş 
olan Van, çok eski bir tarihe sahiptir (Toksoy, 1939: 18). Coğrafi özel-
likleri ve askeri-stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok devletin 
sahip olmak istediği bir şehir olan Van, oldukça geniş ve kendi ismiyle 
bilinen bir ovada yer alir. Şahestan denilen asil şehir kalenin güneyinde 
sur içinde yer almaktaydi. Ermeni ve Müslümanlarin birlikte yaşadiği sur 
içindeki alanlar zamanla artan nüfusa dar gelmeye başlamişti. Kale içinde 
şehir meydani, çarşi, dükkânlar, posta ve telgraf ile şehrin muhtelif idari 
binalari gibi yapilar bulunmaktaydi. Hükümet konaği, jandarma dairesi, 
dükkânlar ve mesire alanlari kale dişinda yer alip bunlar kalenin merkez 
kapilarina yakindi (Mayewsky, 1330:239-240; Van, 1926: 882). Doğudaki 
Bahçeler semtine açilan Tebriz Kapi ile şehrin batisinda liman konumun-
daki iskeleye çikişini sağlayan İskele Kapi Van’in önemli kapilariydi (Cu-
inet, 1892: 693).

Kalenin güneyinde gelişen şehir zamanla doğuya doğru genişleyerek 
sahilden uzaklaşmiştir. Şehrin kuzey-güney yönlerindeki sahile doğru ge-
nişlemeyip doğuya doğru genişlemesinin sebeplerinden biri sahil kenari-
nin yoğun miktarda sivrisineğe ev sahipliği yapmasi ve sitma hastaliğina 
davetiye çikarmasiydi. Çünkü iskele civarindan başlayarak güneye doğru 
10 km kadar uzunluğunda ve yarim km genişliğinde bataklik, sazlik ve 
durgun su birikintileri bulunmaktaydi (CCA, 030.10.70.461.3.). Kiyisi ba-
taklik ve göle yakin bu tarihi şehir yerleşimi nem, rutubet (Burnaby, 1877: 
231) gibi sağlik ve çevresel sorunlar nedeniyle zamanla eski önemini kay-
betmeye başlamişti. 

Yeni idarî binalar ile zengin sinif, konsolosluklar ve misyonerlerin 
tercihi artik Bahçeler mevkii olmaya başlamiştir. Geçmiş zamanlardan 
beri azalarak da olsa devam eden güvenlik kaygilarindan ötürü kale surlari 
içindeki eski şehirde yoğun bir yerleşim oluşmuştu.  Zamanla şehrin bir 
çatişma alanina dönmesi eski kentin önemini peyderpey azaltmiştir. Yeni 
yerleşim, inşa edilen resmi kurumlarla birlikte artik surlarin dişina çikmişti 
( Arvas, 2018: 146). İlk zamanlarda bu Bahçeler semtinde yerli evler bu-
lunmazdi, ancak yazin bağ ve bahçe sahipleri gelir bir müddet kaldiktan 
sonra şehre dönerlerdi (Güney Doğu, 1939: 274).

Eskiden halktan siradan insanlarin ve göçebelerin yaşadiği Bahçeler 
semti surlarin dişinda kalan varoş niteliğinde bir yer iken zamanla eski 
şehrin artan nüfusa yetmemesi ve 1876 yangini gibi etkenler buranin öne-
mini arttirmiştir. Güvenliğin artmasi neticesinde Bahçeler denilen yerle-
şim, sadece kasaba merkezindeki zenginlerin yazlik tercihi olmaktan çika-
rak Müslüman olan ve olmayan herkesin yerleştiği bir yer haline gelmişti. 
Eski şehre göre havasinin temiz ve rutubetsiz olmasi nedeniyle zenginler 
bağ ve bahçeler içinde evler yaparak buraya kalici olarak yerleşmişti. Eski 
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tarihlere dayanan bahçelerdeki halk yerleşimi giderek artmiş ve yeni inşa 
edilen resmi kurumlar da burada kurulmaya başlayinca bu mevki kasabaya 
tercih edilir olmuştu ( Van Salnamesi, 1315: 154; Lynch, 1901: 82; Arvas, 
2018: 148).

Van’in Bahçeler semti şehir surlarindan doğudaki Erek Daği’na doğru 
yaklaşik 8 km uzunluğunda ve 3 km genişliğinde bir alana yayilmaktaydi. 
Müslümanlarin Bağlar/Bahçeler veya Ermenilerin Aygestan dedikleri bu 
alanda bahçeler arasinda çok sayida yol mevcut olup en geniş ve araba ge-
çişine müsait olani bahçelerin ortasindan geçen şose idi. Buradaki bahçeler 
2-2,5 metre yüksekliğindeki kerpiç duvarlarla birbirinden ayrilmaktaydi. 
Bahçelerin kenarlarinda yer alan ağaçlar ve açilan sulama kanallari dar 
sokaklarin kenarindan geçmekteydi. Şehrin bu kisminda genellikle konso-
loslar, misyonerler, vali ve memurlarin büyük bir kismi yaşardi. Buradaki 
memurlarin çoğu sadece mesaî saatlarinde şehre gitmekteydi (Mayewsky, 
1330: 239-240). Bu haliyle Van, XIX. Yüzyildan itibaren adeta ikiye ay-
rilmiş bir şehir görünümünde idi. 

Harita 1) M.P. Müller-Simonis tarafından hazırlanan Van merkez ve Bahçeler 
kısımlarını gösteren Van Şehir Planı (Lynch, 1901: 81) 

Yapilan incelemelerden eski şehirde oturan az sayidaki Ermeni’nin, 
surlarin kuzey-doğu bölgesinde yani Tebriz Kapisi mevkiinden yaşadikla-
ri, Topçuoğlu Cami ve Ulu Cami çevresinde ise, Türklerle beraber bulun-
duklari anlaşilmaktadir. Bahçeler alanda yaşayan Ermeniler, Haçboğan’in 
üst tarafindan Erek Daği’na doğru olan kisimda yerleşmişlerdi. Ayrica Ay-
gestan’da Türkler ve Ermenilerin beraber yaşadiklari az sayida mahalle de 
vardi. Türkler ise; şehir surlarinin içerisinde ve Norşen’in alt tarafindan 
eski şehre doğru olan kisimda yaşardi. Ayrica surlarin çevresinde Müslü-
man Çarşisi diye bilinen, ziynetli ve görkemli dükkânlarin bulunduğu çok 
büyük bir çarşi vardi. Ermeni dükkânlarinin ve işyerlerinin de bulunduğu 
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Van’in en güzel semti ve şehrin ticaret merkezi burasiydi (Ağaoğlu, 2007: 
314). 

1315 (1897) tarihli Van Vilâyet Salnâmesi’ne göre Van merkez san-
cağina bağli Erçek, Timar ve Havasor nahiyeleri vardi. Söz konusu sal-
nâmede, Van Sancaği’na bağli merkez kazanin (Erçek, Timar, Havasor 
nahiyeleri ile birlikte) nüfusu 63.698 olarak geçmektedir (Van Salnamesi, 
1315: 160-184, 204).

İran sinirinda yer alan şehrin güvenliğinin arttirilmasi için gerekli gö-
rülen önlemler alinmiş ve Erciş, Malazgirt ve Erzurum istikâmetlerinde 
muntazam şoselerin inşasi için çalişmalar başlatilmişti (COA. Y.A. RES. 
D. No: 43, G. No: 24.). Bu bağlamda ilk etapta Erzurum-Van yolunun 
onarim ve bakimi için ödenek çikarilmişti (Çadirci, 1991: 195). Yol inşasi 
şehir güvenliğinin sağlanmasinin yaninda ziraatin, ticaretin ve yerli sana-
yinin gelişmesinde önemli bir adim olarak görülmüştü.

Van’in bayindirlik ve ticaret alaninda gelişmesine katki sağlamak 
amaciyla Van Gölü sahillerindeki iskeleler arasinda yolcu ve yük taşi-
ma teşebbüsleri olmuştu (Kardaş, 2016:265-277). Bu bağlamda Osmanli 
Devleti tebaasindan Artin Sarrafyan ve Abraham Kavafyan efendiler, Van 
Gölü’nde vapurla yolcu ve eşya taşimak için şirket kurma imtiyazi ken-
dilerine verilmiş (Tizlak, 2000: 474) ve “Van Gölü Şirket-i Osmaniyesi” 
adi altinda bir şirket kurulmuştu. Ancak başvuru sahiplerinin imzalanan 
mukavelenâme şartlarina göre hareket etmemesi (COA. Y.A. RES. D. No: 
12, G. No: 40.) ve bölgede baş gösteren Ermeni olaylari, nedeniyle şirketin 
nizamnâmesi onaylanmamişti. Bu nedenle hükümet, buradaki vapur işlet-
me çalişmalarini Osmanli Seyr-i Sefain İdaresi’ne devretmişti. 

Ermeni olaylarinin giderek artmasi üzerine 11 Mayis 1895 tarihinde 
Büyük Devletler, Bâb-i Ali’ye bir muhtira vererek, Doğu Anadolu’da is-
lahat yapilmasini istediler. II. Abdülhamid, Müşir Şakir Paşa’yi, Anadolu 
Islahati Umûm Müfettişi ünvaniyla, gerekli incelemelerin yerinde yapil-
masi ve tedbirlerin alinmasi için, 1895’te Doğu Anadolu’ya göndermişti. 
Fakat bölgedeki Ermeni olaylari yatişmamiş ve bölgenin durumu tehlikeli 
bir hal almişti. Bunun üzerine II. Abdülhamid, Saadettin Paşa’yi Van’a 
göndererek (Kodaman, 1987: 50-51; Karaca, 1993: 28, 56) gerekli önlem-
ler alinmaya başlanmişti. Ancak Ermeniler Haziran 1896’da Van’da isyan 
çikarmişti. Anadolu Islahati Umûm Müfettişi Şakir Paşa bu isyanlardan 
üçbuçuk ay sonra Van’a giderek Islahat Layihasi çerçevesinde çalişmalar 
başlatmişti (COA, Y.EE., D. No:132, G. No: 21.). Hükümet, Şakir Pa-
şa’dan faaliyetleri yakindan izlenen Ermeni komitelerinin tesirsiz bira-
kilmasi için gerekli tedbirlerin alinmasini istemişti. Bunun üzerine Şakir 
Paşa, 17 Eylül 1896’da Van’in genel durumunu tetkik etmeye başlamişti ( 
Karaca, 1993: 131). 
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Anadolu Islahati Umûm Müfettişi Şakir Paşa, Islahat Programi çer-
çevesinde Van’in idari ve diğer hususlarini incelemekle beraber şehrin 
kalkinmasinda rol oynayabilecek alanlara da önem vermişti. Bu anlamda 
karayollarinin yaninda Van’da bulunan madenlerle yakindan ilgilenmiş ve 
Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti’nden buraya bir maden mühendisinin 
gönderilmesini istemişti (COA, Y. EE. D. No: 81, G. No: 43.). Şakir Pa-
şa’nin talebi üzerine Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti, Van ve çevre-
sindeki madenlerin araştirilmasi için Hüdâvendigâr Vilâyeti’nin Maden 
Mühendisi Abdullah Kâzim Efendi’yi görevlendirmişti (COA, Y.EE, D. 
No: 132, G. No: 21.). Abdullah Kâzim Efendi, yedi ay boyunca Van ve 
çevresinde yaptiği araştirmalar sonunda; bu bölgenin zengin maden yatak-
larina sahip olduğunu tespit etmişti (COA, Y.EE. D. No: 81, G. No: 43.). 

Şakir Paşa 6 Ekim 1896’da Mabeyn-i Hümayun’a gönderdiği yazida, 
Van Gölü’nde İdare-i Mahsusa’ya bağli olmak üzere gerekli miktarda va-
pur ve şilep yapabilecek ufak bir tersanenin kurulmasini istemişti (COA, 
Y.EE, D. No: 132, G. No: 21; COA, Y.EE, D. No: 150, G. No: 33.). Ku-
rulacak tersanede yapilacak vapurlar, bölge asayişinin korunmasi, posta 
işletmelerinin sağlanmasi ve ticari anlamda Van’in kalkinmasinda önemli 
bir faktör olacaği vurgulanmişti. 

1. Van Tramvay Projesi’nin Gündeme Gelmesi

Şakir Paşa, söz konusu hususlarin yaninda Van’in ulaşim ve taşima-
cilik sorununa da el atarak tespit ettiği konulari Bâb-i Âli’nin gündemine 
taşimişti. Bu anlamda 28 Eylül 1896 tarihinde Şakir Paşa’nin makaminda 
hazirlanarak Bâb-i Âli’ye gönderilen bir raporda, Van’da tramvay inşasi 
ve işletilmesi önerisi yer almişti. Raporda, Van’in yeni yerleşim alaninin 
oluşum süreci ve bunun doğurduğu ulaşim sorununun çözümüne yönelik 
önerilen “Van Tramvay Projesi” sürecini özetler mahiyetteydi. 

Raporun giriş kisminda şehrin Bahçeler semtinin oluşum süreci şu 
şekilde yer almişti; “Van merkez kasabasının darlığı ile beraber havası-
nın vahameti, yaz mevsiminde ikamet etmek üzere ahiren varlıklı ahaliden 
bazıları tarafından kasaba haricinde ve bir buçuk, iki saat mesafede birer 
hane inşa ve etrafına duvar çekerek bahçe oluşturularak yazlık meydana 
getirilmiştir. Zamanla diğer ahali tarafından da söz konusu hanelerden 
eski kasabaya varıncaya kadar gayet geniş bir cadde üzerinde iki sıra hane 
veya bahçeler inşa ve ihdas olunarak yeni ve oldukça büyük bir kasabanın 
vücuda gelmiş olduğu malum-u ali-i vekâletpenahileridir” ( COA, Y.EE, 
D. No: 132, G. No: 21.). Yukaridaki ifadeden de anlaşildiği gibi Van mer-
kezindeki nüfus yoğunluğu, havasinin sağliksiz olmasi ve şehrin zengin 
sinifinin yazlik amaciyla şehrin doğusunda evler inşa etmesiyle Bahçeler 
semti oluşmuştu.
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Harita 2) Van şehir merkezi ve Bahçeler semti ile civarından geçen yolları 
gösteren harita (COA, HRT.h. 2076, Tarih: H: 29.12.1341.)

Raporun devaminda iki kasaba halkinin her sabah eski kasabada bu-
lunan çarşiya inmek ve akşamlari yine evlerine dönmek mecburiyetinde 
kaldiklarini,1 bu ulaşimla herkesin imkâni ölçüsünde hayvanini beslemek, 
bunlarin hizmetleri için birer seyis tutmak gibi masraflara girmek zorunda 
kaldiklari vurgulanmiştir. Rapor, yeni yerleşim alani ile şehir merkezini 
birbirine bağlayan cadde üzerinde, tramvay hattinin inşasi için bir şirke-
tin kurulmasini ve bu da hem halkin ulaşim ve hayvan seyisi tutmasindan 
dolayi sarfettikleri masraflardan kurtulacaği, hem de her iki kasabanin ma-
mur hale geleceği ifade edilmiştir.      Raporun devaminda tramvay için en 
uygun yöntemin yerel halk tarafindan bir şirketin kurulmasi ve yerel hal-
kin menfaatlerinin korunmasi olduğu fakat bölgedeki malum kargaşa ve 
iki unsur (Müslüman ve Hristiyanlar) arasindaki sorunlardan ötürü bunun 
gerçekleşmesinin zor olduğu, bu nedenle dişaridan bir şirketin kurulmasi-
nin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Raporda şimdilik söz konusu caddede 
ve ileride icap ettiği takdirde Van İskelesi’ne kadar gidecek bir hat ilave-
si ile tramvay işletme imtiyazinin verilmesine yönelik bir talebin olduğu 

1  H.F. B. Lynch, şehir halkinin iki kasaba arasinda cadde boyunca bir yaya akintisi şeklinde 
gidip geldiklerini anlatmaktadir. (Lynch, 1901: 81).
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ifade edilmiştir. Buna göre; Bağdat eşrafindan Paçacizâde Abdurrahman 
Efendi2 ve Basra eşrafindan Zehirzâde Ahmed Bey müştereken verdikleri 
dilekçeyle Van’da tramvay işletme imtiyazina talip olmuşlardir. Raporda 
bu iki şahsin Dersaadet’te olduklari, bunlarla iletişime geçilerek talebin 
müzakere edilmesi ve kararlaştirilacak şartlar dairesinde kendilerine imti-
yaz verilmesi önerilmiştir ( COA, Y.EE, D. No: 132, G. No: 21.). Ancak 
arşiv belgelerinden bu yönde herhangi bir teşebbüste bulunulmadiği anla-
şilmaktadir. 

Van’da tramvay işletme yönündeki ilk teşebbüsten 14 yil sonra yani 
1910’da Van Valiliği, yeniden harekete geçmişti. Arşiv belegelerinden 
Van Valiliği ve Ticaret ve Nafia Nezareti’nin tramvay projesi ve şehrin 
elektirikle aydinlatmasi konularinda geniş bir çalişma başlattiklari anlaşil-
maktadir. Yapilan çalişmalarla inşasi düşünülen tramvayin güzergâhlari, 
Van’in yeni yerleşim yeri olan Bahçeler semtinin şehir merkezi ve iske-
leye bağlanmasi esasi üzerinde planlanmişti. Nihayette 21 Şubat 1910’da 
Ticaret ve Nafia Nezareti, Van şehircilik tarihi açisindan çok önemli bir 
adimi atarak, Van Vilâyeti’ne elektrikli tramvay ve şehir aydinlatmasi hak-
kinda altyapi sorgulamalarini içeren bir cetvel göndererek, cevaplandiril-
masini istemiştir (Oktay, 2013:1). Bunun üzerine Van Valiliği, elektrikli 
tramvayin güzergâhlari, geçeceği yollarin durumu, elektirik üretim şekli, 
aydinlatmada kullanilacak lambalarin sayi ve vasiflari ile şehrin hangi ki-
simlarinin üretilecek elektirikten nasil faydalanacaği konularinda bir mü-
hendisin yardimiyla hazirladiği raporu 10 Nisan 1910’da Ticaret ve Nafia 
Nezareti’ne göndermişti (CCA, 230.84.3.8.).

2. Van Tramvay Projesinin Güzergâhları

Van Valiliği’nin Ticaret ve Nafia Nezareti’ne gönderdiği rapor soru 
ve karşisinda açiklama içeren bir cetvel şeklinde hazirlanmişti.  Raporun 
ilk sorusu işletilmesi düşünülen elektrikli tramvayin başlangiç, bitiş nokta-
lari ve şube hatlari ile tramvayin işleyeceği sokak, cadde ve yollarin vasif-
lari olmuştur. Van Valiliği’nin raporunda; “Yapılacak olan işbu hat ekteki 
krokide gösterildiği üzere Van Gölü İskelesi’nden başlayarak Hükümet 
Konağı civarında Şamram mevkiine ve üç kilometre ilerisinde Erek Cad-
desi’ne bir diğer şubeye daha ayrılmak üzere üç kola ayrılır ve bunlar şose 
ile mefruştur. Bu konuda keşif evrağı yapılmamıştır” şeklinde yer almişti. 

İkinci soruda sokak genişlikleri, genişletilecek yol varsa olasi masraf-
lar sorulmuştur. Verilen cevapta tramvay hatlarinin takip edeceği sokak-
lar 6 ile 15 metre arasinda değişen genişlikte ve ana hatti oluşturan Sihke 
Caddesi şosesi 6 metre genişlikte olduğu belirtilmişti. Ayrica ana hattan 

2  Paçacizade Abdurrahman Efendi, Osmanli Devleti’nin VI. Ordusu’nun levazimini sağlayan 
bir tüccardi. Bu konuda yaptiği yararli hizmetlerden dolayi terfi ettirilerek ödüllendirilmişti. ( 
COA, BEO, 307.23007; COA, İ. TAL., 217.23.) Abdurrahman Efendi’nin hayati ve faaliyetleri 
hakkinda detayli bilgi için bkz. (COA. DH. SAİDd.77. 125. H.29.12.1246.)
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ayrilan Şamran ve Erek sokaklari 6 metre genişliğinde şose olduğundan 
tramvay için dikkate değer masraf çikmayacaği ifade edilmişti. Raporun 
üçüncü sorusunda güzergâh üzerinde büyük köprü ve menfez olup olma-
diği sorulmuş ve verilen cevapta, tespit edilen güzergâh üzerinde büyük 
köprü bulunmadiği, sadece inşa edilecek veya genişletilecek 7-8 menfezin 
bulunduğu belirtilmişti (CCA, 230.84.3.8.). Bu raporda göze çarpan önem-
li bir husus da eski şehir ile tarim alani Bahçeler semti arasinda yer alan 
sokak, cadde ve yollarin oldukça geniş ve düzenli olmasiydi. Bu da şehrin 
bir plan dâhilinde inşa edildiğini göstermektedir.

 
Kroki 1) Planlanan Van Tramvay Hat Güzergâhını; Van Gölü İskelesi’nden 

başlayıp İskele Caddesi, Hükümet Konağı, Şamran Mevkii, Haçboğan Mevkii, 
Erek Caddesi, olarak gösteren kroki (CCA, 230.84.3.8.). 

Raporun dördüncü sorusunda, tramvayin işletilmesi için gerekli elekt-
riği üretecek su gücünün olup olmadiği sorulmuştu. Sorunun devaminda 
varsa mevkii ve şehre olan mesafesi sorulmuş ve daha önce elde edilen 
gerekli teknik bilgiler istenmişti. Bu soruya verilen cevapta elektiriği 
üretecek iki su kaynağinin bulunduğu fakat bunlardan yararlanmak için 
bend inşasi ve mecralarinin değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Bu su-
larin Van’a 24 km mesafedeki Engil Nehri ve 75 km mesafede bulunan 
Bend-i Mahî Nehri adindaki iki su kaynaği olduğu vurgulanmişti (CCA, 
230.84.3.8.). Bu sulardan üretilecek elektrik ile hem tramvay çaliştirila-
cak, hem de petrol ve lüküs lambalari gibi araçlardan mahrum olan şehrin 
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aydinlatilmasi sağlanacakti. Üretilecek elektirikten faydalanmak için ilk 
etapta yaklaşik 1.500 evin abone olacaği ve bunun da tramvayin maliyetini 
düşüreceği ifade edilmişti. Bunun yaninda Hüsreviye ve Hayretiye camile-
ri, hastane, mapushane, kasabadaki murahhashane, kilise ile Bahçeler min-
tikasinda iki kilisenin ücretsiz aydinlatmadan faydalanacaği belirtilmişti 
(CCA, 230.84.3.8.).

Raporun beşinci sorusunda, tramvay işletilmesi plânlanan güzergâhta 
düzenli bir şekilde yolcu ve eşya nakleden araba şirketlerinin olup 
olmadiği, varsa kaç arabanin çaliştiği, arabalarin kaçar kişilik olduğu, bir 
arabanin günde kaç sefer yaptiği, kaç yolcu ve ne kadar yük taşidiği ve 
bunlardan ne kadar gelir elde edildiği sorulmuştur. Bu sorulara verilen 
cevap şu şekildeydi; “Araba şirketi yoktur. Yalniz ticarete ait toplam yirmi 
iki adet kira arabasi mevcuttur ki beher araba dört kişi alir. Her kişiden 
40 para ücret alinarak dört kilometre mesafedeki Bağlar nam mevkiine 
naklederler. Ortalama olarak her araba sekiz defa gidiş-geliş yapar. Eşya 
ve saire öküz arabasiyla vuku bulur”.  Bu soruya verilen cevap kisminin 
devaminda “Mütalaa” başliği altinda; “Bir kisim ahali arabalarla gidip 
gelir ise de arabanin azliğindan ve istenildiği anda tedariki mümkün 
olmadiğindan halkin büyük bir kismi yayan olarak gidip gelirler. Bağlar 
denilen mahalden cuma ve pazardan gayri günlerde ortalama 2.500 kişi 
sabahtan gelir ve akşam dönüş yapar,” (CCA, 230.84.3.8.)  cümlesiyle 
Van şehir merkezi ile Bahçeler semti arasinda günlük ortalama 2.500 
kişilik bir nüfus hareketinin olduğu ve bu veri ile yapilacak tramvayin 
yolcu potansiyelinin yüksek olacaği vurgulanmişti.

Harita 3) Bachmann’ın Van-Musul-Halep ticaret yollarını gösteren çiziminde 
Van merkez bölgesi ve Bahçeler kısmı (Yusuf Rıza, 1331: 17).

Gönderilen raporda sorulan sorularin devaminda verilen cevaplarda; 
şehrin yolcularini muntazaman götürüp getirmek için 30’ar kişi alabilecek 
arabalardan her 10 dakikada 3 veya 4 arabanin hareket etmesi gerektiği, 
eşyanin nakli için de günde ortalama iki arabanin çaliştirilmasi gerektiği 
üzerinde durulmuştu. Burada tren tarifeleri uygulanacak olursa yolcu ve 
eşya naklinden günde 4.000 kuruş gelir elde edilebileceği öngörülmüştü 
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(CCA, 230.84.3.8.). Bu rapordaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, 
dönemin koşullarinda Van’da tramvayin inşa ve çaliştirma gerekliliği or-
taya çikmiş olmaktaydi.

3. Van Tramvay Projesi’nin Belediye Vasıtasıyla Gerçekleştirme 
Çalışmaları

Van’da tramvay inşa ve işletme projesi üzerinde yapilan çalişmalarla 
fizibilite raporlari hazirlanmiş ancak sonuca ulaşilamamişti. 1913’e gelin-
diğinde proje için yeniden çalişmalar başlatilmişti. Başlangiçta beygirlerle, 
daha sonraki dönemde elektrikle çaliştirilmasi planlanan tramvayin inşa ve 
işletmesi için Van Vilâyeti İdare Meclisi, 10 Aralik 1913’te aldiği bir ka-
rarla Van Belediye Dairesi’ne imtiyaz vermiştir. Belediyenin bu işi tümüy-
le kendi malî kaynaklariyla gerçekleştiremeyeceği anlaşildiğindan, bunun 
belediye bünyesinde bir anonim şirket kurularak gerçekleştirilmesi karar-
laştirilmişti. Bunun üzerine Van Belediyesi öncülüğünde, Van’in Müslü-
man ve Hristiyan eşrafindan ve bazi aşiret reislerinin de olduğu 10.000 Os-
manli Lirasi sermayeli “Van Tramvay Anonim Şirket-i Osmaniye” isminde 
bir şirket kurulmuştu. 40 sene müddetle kurulan şirket, ilk etapta beygirle 
ve daha sonra da elektrikle çalişacak tramvayi işleterek, Hükümet Kona-
ği ile Haçboğan arasinda yoğunlaşan şehrin ulaşim sorununu çözme ve 
kazanç elde etmeyi amaçlamişti. Kurulan şirketin “Van Tramvay Anonim 
Şirket-i Osmaniyesi Nizamnamesi 1329” ismindeki nizamnamesi de ha-
zirlanarak tramvay çalişmasinin hukuki prosedürü tamamlanmişti (COA, 
DH-İD, D. No: 208.G. No: 2).

“Van Tramvay Anonim Şirket-i Osmaniyesi Nizamnâmesi, 1329” nizamnâme 
kitapçığının kapak kısmı (COA, DH-İD, D. No: 208. G. No: 2). 

Van Tramvay Anonim Şirket-i Osmaniyesi Nizamnâmesi 65 madde-
den oluşmuştu. Şirketin ortaklarinin yer aldiği 1. Maddesi şu şekildeydi; 
“Aşağıda imzası olan Van Belediye Dairesi namına Reis Abdurrahman 
Bey ile Hamazasb Tütünciyan Simon, Dayliyan Avadis, Cidaciyan Mar-
kar, Terzibaşıyan Avadis, İşhan Efendilerle Kapamaciyan Seit, Peromiyan 
Ohanes, Hosyan Makardiç, Hosyan Aknadiyos, Yermiyan Avadis, Kuyum-
cubaşıyan Kevork, Altranyan Sahak Efendiler ve Haydaranlı Aşireti Rei-
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si Mirliva Hüseyin Paşa ve Mukuri Reisi Necip Bey, Camışçızâde Hilmi, 
Rıdvanzâde Sadık, Altaylızâde Hacı Hurşid, Türkzâde Tevfik Efendiler 
Van’da tramvay işletmek üzere Van Tramvay Anonim Şirket-i Osmaniyesi 
unvanı altında olarak ileride gösterilecek şartlar dairesinde ve tarif oluna-
cak hissedarlar arasında bir Anonim Şirket-i Osmaniyesi teşkil etmişler-
dir” (COA, DH-İD, D. No: 208. G. No: 2). Bu maddede ifade edildiği gibi 
Van Belediye Reisi Abdurrahman Bey’in öncülüğünde Van eşrafindan pek 
çok Müslüman ve Hristiyan’in yani sira bazi aşiret reisleri de hissedarlar 
arasinda yer almişti. 

Nizamnâmenin 2. Maddesinde 40 sene müddetle kurulacak şirketin 
merkezinin Van’da olacaği ifade edilmişti. Nizamnâmenin 3. Maddesi; 
“Şirketin muamelatı, Van’da şimdilik hayvanla, ileride elektrikle çalışa-
cak, Hükümet Konağı ile Haçboğan arasında tramvay işleterek taşıma 
işini sürat ve suhuletle icra ve temettü etmektir,” şeklinde olup yapilacak 
tramvayin ne ile çalişacaği ve hangi mahaller arasinda yolcu ve yük taşi-
yacaği açiklanmişti. 

Nizamnâmenin 4. Maddesinde şirketin sermayesi beheri bir Osmanli 
Lirasi olmak üzere 10.000 Osmanli Lirasi olduğu ifade edilmişti. 5. Mad-
dede bu meblağin hisse senetleri ihraciyla elde edileceği ifade edilerek, 
güzergâhin mahallelere ve denize doğru uzatilmasi, vagonlarin arttiril-
masi, hattin ikiye ayrilmasi, beygir kuvvetiyle çalişan tramvayin ileride 
elektirikle çaliştirilmasi gibi durumlarin lüzumu durumunda 55. Maddede 
gösterildiği şekilde sermaye artişina gidilebileceği ifade edilmişti (COA, 
DH-İD, D. No: 208. G. No: 2). Nizamnamenin diğer maddelerinde şirketin 
yönetim ve işleyişi ile ilgili konular yer almişti.

Van Valiliği, Van Tramvay Anonim Şirket-i Osmaniyesi’nin işlem-
lerinin tamamlanmasi amaciyla yaptiği tetkiklerden sonra Bahçeler semti 
ile şehir merkezi arasinda tramvay inşasi ve işletilmesi imtiyazi nizam-
nâmesinin tetkik ve tasdik edilmesi amaciyla, 22 Aralik 1913’te Dâhiliye 
Nezâreti’ne göndermişti. Dâhiliye Nezareti de gerekli işlemleri yaptiktan 
sonra 11 Ocak 1914’te Nafia Nezareti’ne göndermişti (COA, DH-İD, D. 
No: 208. G. No: 2). Ancak üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen söz 
konusu nizamnâme ile ilgili her hangi bir gelişme olmayinca, Van Valisi 
Tahsin (Uzer) Bey, 18 Mart 1914’te inşaat mevsiminin de başlamasi üze-
rine Dâhiliye Nezâreti’nden nizamnâmenin acilen tetkik ve neticesinin bil-
dirilmesini istemişti. Dâhiliye Nezâreti de bu talebi incelenmek üzere ilgili 
devlet kurumlarina havale etmişti (COA, DH-İD, D. No: 208. G. No: 2). 

Nizamnâme ayni zamanda Şurayi Devlet’in onayina sunulmuştu. Dâ-
hiliye Nezareti, 23 Mart 1914’te Sadaret Makami’ndan nizamnâmenin bi-
ran evvel onaylanmasi için ilgili kurumlara gerekli emirlerin verilmesini 
istemişti. Arşiv belgelerinden, devlet kurumlari arasindaki yazişmalarin 
Haziran 1914’e kadar devam ettiği anlaşilmaktadir (COA, ŞD. D. No:40, 
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G. No:47.). Ancak Birinci Dünya Savaşi’nin başlamasi, Ermeni isyanlari 
gibi gelişmeler, Van’in bayindirlik ve şehir tarihi açisindan çok önemli 
olan bu girişimin sonuçsuz kalmasina neden olmuştu.

Sonuç

Askeri ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok devletin 
sahip olmak istediği bir şehir olan Van, Osmanli hâkimiyetine geçtikten 
sonra da bu önemini korumuştur. Geniş ve kendi ismiyle bilinen bir ovanin 
batisinda bulunan kalenin güneyinde gelişen şehir, zamanla doğuya doğru 
genişleyerek, sağlik ve çevresel faktörlerin de etkisiyle sahilden uzaklaş-
miş ve Bahçeler denilen yeni bir yerleşim alani ortaya çikmiştir. 

Ermeni olaylari nedeniyle Doğu Anadolu’da islahat yapilmasi gün-
deme gelmiş ve Müşir Şakir Paşa, Anadolu Islahati Umûm Müfettişi ola-
rak tayin edilmiştir. Şakir Paşa, Van’nin da aralarinda bulunduğu bölge 
vilâyetlerinde gerekli incelemelerde bulunmuştur. Şakir Paşa, 17 Eylül 
1896’da Van’in kalkinmasinda rol oynayabilecek alanlarla ilgili raporlar 
hazirlatarak, Bâb-i Âli’nin gündemine taşimiştir. Bu anlamda 28 Eylül 
1896’da Şakir Paşa’nin makaminda hazirlanarak Bâb-i Âli’ye sunulan bir 
raporda, Van’da tramvay inşasi ve işletilmesi önerisi yer almiştir. 

Van’da tramvay işletme yönündeki ilk teşebbüsten sonra Van Valili-
ği’nin de gayreti ile 1910’da yeniden gündeme gelmiştir. Yapilan çalişma-
larla inşasi düşünülen tramvayin güzergâhlari, Van’in yeni yerleşim yeri 
olan Bahçeler semtinin şehir merkezi ve iskeleye bağlanmasi esasi üzerin-
de planlanmiştir. Van şehircilik tarihi açisindan çok önemli bir adim olan 
tramvay projesinin altyapi sorgulamalarini içeren bir rapor hazirlanmiştir.

Ancak sonuca ulaşilamamiş ve 1913’e gelindiğinde proje için yeni-
den çalişmalar başlatilmiştir. Başlangiçta beygirle, daha sonraki dönem-
de elektrikle çaliştirilmasi planlanan tramvayin inşa ve işletmesi için Van 
Vilâyeti İdare Meclisi, 10 Aralik 1913’te aldiği bir kararla Van Belediye 
Dairesi’ne imtiyaz vermiştir. Belediyenin bu işi kendi mali kaynaklariyla 
gerçekleştiremeyeceği anlaşildiğindan, belediye bünyesinde “Van Tram-
vay Anonim Şirket-i Osmaniye” isminde bir şirket kurulmuştur. Van Vali-
liği, şirketin işlemlerinin tamamlanmasi amaciyla yaptiği tetkiklerden son-
ra Bahçeler semti ile şehir merkezi arasinda tramvay inşasi ve işletilmesi 
imtiyazi nizamnâmesinin tetkik ve tasdik edilmesi amaciyla ilgili devlet 
kurumlarina göndermiştir. Arşiv belgelerinden devlet kurumlari arasinda-
ki yazişmalarin Haziran 1914’e kadar devam ettiği anlaşilmaktadir. An-
cak Birinci Dünya Savaşi’nin başlamasi, Ermeni isyanlari gibi gelişmeler, 
Van’in bayindirlik ve şehir tarihi için çok önemli olan bu girişimin sonuç-
suz kalmasina neden olmuştur.
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1.Giriş 

İşletmelerin artan rekabet ortaminda varliklarini sürdürmek ve uzun 
vadeli rekabet avantaji sağlamak için, çalişanlarin gereksinimlerini anla-
mak ve onlarin taleplerine zamaninda ve doğru bir şekilde cevap vermek 
zorundadirlar. Yoğun rekabet ortaminda nitelikli çalişanlara sahip olmak, 
bununda ötesinde bu çalişanlari elde tutmak, ancak, çalişanlarin motivas-
yonlarini yüksek tutarak ve çalişanlara doğru kariyer planlari sunarak, sağ-
lanabilir. Dolayisiyla, çalişanlari iş yapmaya motive eden araçlarin neler 
olduğunu bilmek ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmek oldukça önemli-
dir. Doğru motivasyon araçlariyla motive edilen çalişanlarin, işlerindeki 
performanslari ve işletmeye olan bağliliklari artacaktir (Aksu ve Doğan, 
2020: 2041).

Motivasyon, bireylerin önceden belirledikleri bir amaca ulaşmaya yö-
nelik kendi istekleri ve arzulariyla hareket etmelerini ifade eden bir süreç-
tir. İşletme açisindan motivasyon ise, gerek işletmenin gerekse çalişanla-
rin beklentilerini karşilayan bir çalişma ortami oluşturularak; bireyin, arzu 
edilen davranişi sergilemesi için isteklendirilmesini ifade eden bir süreçtir 
(Ünsar vd., 2010: 250). 

Bireyin çevreden gelen bir tetikleyici olmadan kendisini motive et-
mesi, içsel motivasyonu ifade ederken; dişaridan gelen tetikleyicilerle 
güdülenmesi dişsal motivasyondur (Timuroğlu ve Balkaya, 2016: 91). 
Motivasyon teorileriyle ilgili yapilan çalişmalara göre, hem içsel hem de 
dişsal motivasyon, çalişanlarin iş performansini etkilemede önemli bir rol 
oynamaktadir. Chowdhury’e (2008: 171) göre, içsel olarak motive olan 
satiş elemanlari, kuruluşlari ve müşterileri tarafindan taninmak ister. Diş-
sal olarak motive olan satiş elemanlari ise, ödül, para ya da terfi gibi diş 
etkenler söz konusu olduğunda motive olmaktadirlar. 

Deci’nin içsel ve dişsal teorisi, bireylerin, yetkinlik ve kendi geleceğini, 
kendinin belirleme arzusu ve motive olmuş davranişlarin, hem içsel hem 
de dişsal faktörlerden etkilenebileceği görüşünü esas almaktadir. İçsel mo-
tivasyon, bireylerin iş seçimine yönelik kendi geleceğini kendinin belirleme 
duygusu ve olumlu geribildirim araciliğiyla yetkinlik duygusu mevcut oldu-
ğunda, ortaya çikmaktadir. Dişsal motivasyon ise, bireyler diş kanyaklardan 
ödül aldiğinda ortaya çikmaktadir. Dişsal ödüllerin özellikleri, kontrol ve 
geri bildirimle ilgilidir. Kontrol duygulari etkili ve olumlu bir şekilde kal-
diğinda, içsel motivasyon artmaktadir (Simintiras ve Lancaster, 1991: 24).

Bireylerin yemek, içmek, başarmak, para kazanmak gibi belirgin ge-
reksinimleri bulunmaktadir. Bireyler bu gereksinimlerini gidermek için 
gayret göstermeleri gerektiğini bilirler. Gereksinimlerini giderecek ödüller 
ve kazanimlar peşinde koşarlar. Ödüller, çalişan bireyleri daha fazla çaba 
göstermeye teşvik eder (Barutçugil, 2004: 372).
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Yapilan çalişmalara göre, seyahat avantajlari, ulaşim olanaklari, or-
yantasyon eğitimi, danişmanlik hizmeti, çocuk bakiciliği hizmeti, doğum, 
ölüm ya da düğün izinleri, iş güvenliği, hisselerden kar alabilme olana-
ği, yil sonu primleri, tasarruf destekler, acil durumlarda ortaya çikabile-
cek işten ayrilmaya karşin sağlanan maddi destekler, kaza ve hastalik için 
ödenen tazminat miktari, esnek çalişma saatleri, yiyecek-içecek yardimlari 
motivasyonu etkileyen önemli faktörlerdir. Konuya paralel açidan yakla-
şan bir başka çalişmaya göre de, çalişma sürelerinin kisaltilmasi, esnek 
ücretler, prim veya ek ödemeler, iletişim ve duyarlilik eğitimi, çalişanlar 
arasi iletişim eğitimi, iş ortaliklari veya yönetici eğitimi, motivasyonu et-
kilemektedir (Bayram, 2017: 260). 

2.Satışgücü Motivasyonu 

Günümüz koşullarinda satişgücü, işletmenin güçlü olmasi ve kar elde 
etmesinde, etkili olan faktörlerin belki de en önemlisidir. Müşterinin gö-
zünde satişçilar, işletmenin temsilcisi konumundadir. Müşteriler, kendile-
rine sunulan mal ve hizmetleri, bu temsilcilere bakarak değerlendirir. Do-
layisiyla, işletmeler için satişgücü çok önemlidir. Satişçinin kendisinden 
beklenen görevleri yerine getirebilmesi için desteklenmesi gerekir (Ma-
rangoz, 1998: 275).

Satiş elemanlarini işletmenin diğer elemanlarindan ayri kilan özellik-
leri şu şekilde siralayabiliriz (Dubinsky vd., 1986: 192-193).

− Satiş elamanlari, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak, işletmenin 
diğer çalişanlarindan farklidir. 

− Satiş elemanlari, işlerinin rutin olmayan doğasi nedeniyle, esnek 
ve yenilikçi olmalidirlar.

− Satiş elemanlari geniş bir müşteri yelpazesi ile çalişirlar. 

− Satiş elamanlari, birçok rol üstlenmektedir. Genellikle, mevcut ve 
yeni müşterilerine, müşteri hizmetleri sunmaktan, pazar analizine yardimci 
olmaktan ve diğer farkli görevleri yerine getirmekten sorumludurlar.   

− Satiş, büyük ölçüde, kararliliği ve kişisel motivasyonu gerektir-
mektedir. 

− Genellikle satiş işlemleri, belirsizlik ve kişilerarasi çatişmalarla 
doludur; bu yüzden satiş elemanlarinin performansinin hemen görünebil-
mesi, görevlerinin de stresini arttirmaktadir.

− Satişin gerçekleşmesi uzun sürebilmektedir. Bu durum satiş ele-
maninin performansinin azalmasina ve hayal kirikliğina neden olabilmek-
tedir. 

Satişçilarin tatmin düzeyinin artmasi, önemli ölçüde doğru ve uygun 
motivasyon araçlarinin kullanilmasina bağlidir. Pazarlamanin altin kural-
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larindan biri, “bir şey alabilmek için, bir şey vermek gerekir.”. Bu doğrul-
tuda satişgücünün motivasyonu için gereken unsurlar şu şekilde gösterile-
bilir (İslamoğlu ve Altunişik, 2007: 203): 

Şekil 1. Satışgücü Motivasyonu İçin Gereken Unsurlar 

Satiş yönetiminin, bu konulari dikkate alarak, motivasyon program-
larini hazirlamasi gerekmektedir. Motivasyon, işletmenin bütün çalişan-
larini ilgilendirir ve insan kaynaklari bölümünün faaliyet alani içerisinde 
yer alan bir yönetim konusudur. Dolayisiyla, satişgücü motivasyonu, ge-
nel motivasyon programindan ayri düşünülmemelidir. Genel motivasyon 
programiyla beraber satiş yarişmalari, satiş toplantilari, eğitim programla-
ri gibi araçlar kullanilmaktadir. Motivasyon programi kapsaminda uygun 
araçlarin, uygun zamanda kullanilmasi, satişçilarin işlerinden memnun 
olmalarini sağlayacaktir; işletmeye bağlanacaklardir. Bunun yani sira per-
formanslarini sonuna kadar kullanarak; işletmenin amaçlarini gerçekleştir-
mek için, gayretli olacaklardir (Yükselen, 2014: 176).

Bir satiş ekibinin karşilaştiği motivasyon sorunlari gibi görünen şeyler 
aslinda yetenek sorunlari olabilmektedir. Yetenekler ve motivasyon bir-
likte, Şekil 1’de gösterildiği gibi satiş gücü performansini belirlemektedir 
(Zolterns vd., 2001: 248-249).
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Şekil 2. Satışgücü Çıktıları- Yetenek ve Motivasyonun Bir Fonksiyonu

3.Motivasyon Teorileri 

Motivasyon teorileri, bireyleri bir şeyler yapmaya yönlendiren iç dür-
tülerin anlaşilmasinda etkili araçlardir. Literatürde genellikle, motivasyon 
teorileri, iki grupta incelenmektedir; kapsam ve süreç teorileri. Kapsam 
teorileri, bireysel ihtiyaçlara; süreç teorileriyse, ortaya konan davranişin 
başindan sonuna kadar geçen süre içerisinde bilişsel süreçler ele alinarak; 
bütün değişkenlerin incelenmesine odaklanmaktadir. Kapsam teorilerinde 
motivasyonun başlamasi için çikiş noktasi “ihtiyacin hissedilmesi” ve “ih-
tiyacin içeriğidir”. Süreç teorilerinin çikiş noktasi ise, iş görenlerin hangi 
amaçlarla ve nasil motive olduklaridir (Barutçu ve Sezgin, 2012: 91).

3.1.Kapsam Teorileri 

Kapsam teorileri, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, Alder-
fer’in ERG Teorisi, Herzberg’in Çift Faktör Teorisi ve McClelland’in Ba-
şari- Güç Teorisinden oluşmaktadir. 

3.1.1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi

Maslow, bir psikolog olarak, klinik deneyimine dayanarak, eksiz bir 
ihtiyaç ve motivasyon teori modelini özetlemiştir. İhtiyaçlarin, hiyerarşik 
bir şekilde düzenlenebileceğini savunmuştur. Söz konusu hiyerarşik yapi 
şu şekildedir (Hunter, 2012: 142): 

− Fizyolojik İhtiyaçlar; açlik, susuzluk, uyku, barinak ve cinsel iliş-
kiye karşilik gelen hiyerarşideki en temel seviyedir.

− Güvenlik ihtiyacı; duygusal güvence ve güvenlik gibi bireyin ara-
diği ikinci ihtiyaç seviyesidir. 

− Aidiyet ve sevgi; bireyin bir gruba ve topluma kabul edilme ve 
aidiyet duygusuyla ilgili üçüncü ihtiyaç seviyesidir. 
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− Kendine saygı;  güç, başari ve statünün önemli hale geldiği, daha 
yüksek bireysel ihtiyaç seviyelerinden biridir. Bu seviye hem benlik saygi-
sini hem de başkalarinin saygisini içermektedir. 

− Kendini gerçekleştirme ihtiyacı; diğer tüm ihtiyaçlar karşilandik-
tan sonra, birey potansiyelini ve kendini gerçekleştirmeye çabalamaktadir. 
Bu, bir kişinin benlik kavrami ve benlik algisi ile ilgilidir. 

Maslow, insan ihtiyaçlarinin hiyerarşisini formüle ederek; insanla-
rin, temel ihtiyaçlarinin karşilandikça, daha yüksek ihtiyaçlari ve arzulari 
geliştirdiklerini belirtmiştir. Bu ihtiyaçlar, insanlari, tatmin için, faaliyet 
göstermeye motive etmektedir. Özünde, teori, insanlarin ihtiyaçlarina ver-
dikleri öncelikli mekanizmalari ve dolayisiyla onlari nasil tatmin etmeye 
çaliştiklarini anlamanin bir yolunu sağlamaktadir. Bu ihtiyaçlar, insanlarin 
karar verme davranişini yönlendirmektedir (Allen vd., 2019: 77).

3.1.2. Clayton Alderfer'in ERG Teorisi

Maslow'dan sonra kapsam teorilerine katki sağlayan bir diğer düşü-
nür, Clayton Alderfer'dir. Alderfer, Maslow'un teorisinde, değişiklikler ya-
parak; modeli basitleştirmiştir. Bunun temel nedeni,  Clayton Alderfer’in, 
Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin, gerçek hayata uygun olmadiği sonu-
cuna varmasidir. Alderfer, ERG kuramini üç temel kategoride ele almiştir 
(Tekin ve Görgülü, 2018: 1561): 

− Var olma İhtiyaçları: Fiziksel refaha yönelik olan bu ihtiyaçlar, 
en alt düzeyde yer almaktadir. İnsanlarin varliklarini sürdürebilmelerini 
sağlayan maddesel özelliğe sahip, fizyolojik (yiyecek, su vb.) ihtiyaçlar-
la, korunma ve güvenlik ihtiyaçlarini içermektedir. İş gören bu ihtiyaçlari 
yaptiği işin karşiliği olarak aldiği ücretle, çalişmakta olduğu kurumun sağ-
ladiği olanaklarla, özgür bir iş ortamiyla, iş sağliği ve güvenliğiyle gidere-
bilmektedir.

− İlişki ihtiyaçları: Etkili bir iletişim süreci içinde, bireyin diğer bi-
reylerle duygularini ve düşüncelerini paylaşmasi ve tatmin olmasidir. İlişki 
ihtiyaci, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki, sevgi ve ait olma ihtiyaç-
larina karşilik gelmektedir. Bu ihtiyaçlar, iş ortaminda çalişma arkadaşlari 
ve sosyal ilişkilerle; iş dişinda ise, arkadaşlar ve aileyle giderilebilmekte-
dir. 

− Gelişme İhtiyaçları: Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisindeki 
kendini gerçekleştirme gereksinimine karşilik gelmektedir. Gelişme ihti-
yaçlari, kişilerin ilerlemesine ilişkin başari ve sorumluluk gibi ihtiyaçlari 
da içermektedir. 

3.1.3. Frederick Herzberg’in Çift Faktör Teorisi

Herzberg’in çift faktör teorisi, farkli değer sistemleri içerisinde çali-
şan kişinin, çaliştiği ortama ilişkin beklentilerinin neler olduğunu ve çali-
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şan kişileri nelerin daha çok motive ettiğini; hangi çalişma koşullarinin, 
tatmin etmediğini ve işe yönelik isteksizlik oluşturduğunu, tespit etmeyi 
amaçlamiştir. Herzberg, Maslow’un teorisini geliştirmeye yönelik yapti-
ği çalişmalarda, diğer yaklaşimlardan farklilaşarak; deneklerine, onlari iş 
hayatlarinda mutlu etmeyen faktörleri ve daha fazla çalişmaya özendiren 
faktörleri sormuştur. Bu deneyle, iş yerindeki bazi faktörlerin olmamasi 
durumunda mutsuzluğun oluştuğu; var olmasi durumunda ise, fazladan 
bir doyum sağlamadiği ortaya çikmiştir. Herzberg, fazladan doyum sağ-
lamayan bu faktörleri, dişsal (hijyen) faktörler olarak tanimlamiştir. Buna 
karşin çalişma ortamindaki bazi faktörlerin var olmamasi durumunda, be-
lirgin bir doyumsuzluk yaşanirken; var olma durumunda, çalişan kişilerin 
iş performansinin, oldukça arttiğini tespit etmiştir. Herzberg, iş performan-
sinin artmasini sağlayan bu faktörleri, içsel (motive edici) faktörler olarak 
adlandirmiştir (Ateş vd., 2012: 149).  

Herzberg, motive edici faktörleri, başari, taninma, işin kendisi, geliş-
me ve ilerleme imkanlari, sorumluluk ve geri bildirim şeklinde siralamiş-
tir. Hijyen faktörler ise, denetim kalitesi, işletme kurallari ve politikasi, 
ücret, çalişma şartlari, iş güvenliği, kişisel yaşam, statü ve bireyler arasi 
ilişkilerdir (ast-üst, akranlarla ilişkiler gibi) (Gökçe vd., 2010: 237). Her-
zberg’e göre, olumsuz hijyen unsurlarinin ortadan kalkmasi, motivasyonu 
otomatikman yükseltmez, ancak olumlu etki yaratabilecek bir veya daha 
fazla motive edici unsurun önünü açabilir (Kayim, 2018: 38).

3.1.4. David McClelland’ın Başarı-Güç Teorisi

McClelland’in bu kuramina göre, bireylerin davranişlarini etkileyen 
üç temel motivasyon kaynaği mevcuttur; başari ihtiyaci, bağlanma ihtiyaci 
ve güç ihtiyacidir. Bu yaklaşimda motivasyonu oluşturan temel unsur, bi-
reyin, başariya ve performansa duyduğu ihtiyaç üzerine kurulu olmasidir. 
Model, bireyin içinde bulunan ve başarmak isteğine duyulan ihtiyaci esas 
almaktadir (Seker, 2015: 25).

Başari ihtiyaci, kişinin belirli bazi standartlara göre çok iyi olmak 
(mükemmel sonuçlara ulaşabilmek) için gayret etmesini açiklayan moti-
vasyon kaynağidir. Başari gereksinimi yüksek olan kişiler daha iyi olma 
arzulariyla emsallerinden ayrilmaktadirlar. Bu kişiler girişimci olma, risk 
alma, sabirli olma ve firsatlari değerlendirme gibi öne çikan davranişlar 
sergilemektedirler. Erişilmesi güç ve emek gerektiren hedefler belirleye-
rek; bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan bilgiyi elde etmeye, tecrübeyi 
kazanmaya ve kullanmaya yönelik davranişlarda bulunmaktadirlar (Özkul 
ve Alparslan, 2019: 3276). Bağlilik ihtiyaci, kişinin hayatini tek başina 
sürdüremediğini ve toplumsal özelliğe sahip olduğunu baz alarak, diğer 
kişi ve gruplarla ilişki kuracağini vurgulamaktadir. Her insanin, bazi bi-
reylere karşi bağliliği ve onlarla farkli derecelerde geliştirdiği, arkadaşlik 
ve dostluk çevresi bulunmaktadir. Ancak bu durum, kişiden kişiye göre 
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değişmektedir. Bazi kişiler, dostluklar kurmaktan ve yeni arkadaşlar edin-
mekten hoşlanirken; bazi bireyler ailesi ve yakin çevresi dişinda, çok faz-
la dostluk bağlari geliştirmek istemeyebilirler. Güçlü olma ihtiyaci ise, 
kişinin çevresine hakim olma isteğinin bir sonucudur. Bu sebeple kişiler 
ve gruplar, çevresel ilişkilerinde, etkinliklerini artiracak ve seslerini du-
yurmalarini sağlayacak her türlü araca başvurmaktadirlar. Bu gereksinime 
sahip olan kişiler, her şeyden önce otorite sistemine, kişilerden çok kuru-
mun önemli olduğuna inanmaktadirlar. Bunun yani sira bu kişiler için, iş 
disiplini önemlidir (Küçüközkan, 2015: 105-106).

3.2. Süreç Teorileri 

Süreç teorileri, Vroom’un Beklenti Teorisi, Porter ve Lawler’in Ge-
liştirilmiş Beklenti Teorisi, Adams’in Eşitlik Teorisi ve Edwin Locke’in 
Amaç Belirleme Teorisini içermektedir. 

3.2.1. Vroom'un Beklenti Teorisi

Victor Vroom’un beklenti teorisinde, motivasyon, valens ve beklen-
ti kavramlarina bağlanmaktadir. Valens, “insanin belli bir sonucu tercih 
etme derecesini başka bir ifade ile sonuca ulaşmaya değip değmeyeceği 
noktasinda yaptiği tercihi” belirtmektedir. Fakat bireyler, sonuçlari fark-
li şekillerde değerlendirebilmektedirler. Bekleyiş teorisi için “sonuçlarin 
gerçek değeri değil kavramsal değeri” önemlidir. Kavramsal değer (va-
lens), bireyin, “karşilaşmayi umduğu sonuçtan umduğu tatmin seviyesidir. 
Buna göre herhangi bir sonucun kişiyi ilk anda motive etme gücü, kişinin 
o sonucu gelecekte elde ettiği zaman kazanmayi umduğu olumlu getirile-
re bağlidir”. Beklenti kavrami ise, bireyin algiladiği olasiliktir. Buradaki 
olasilik, belirli bir çabanin belirli bir ödülle karşilik bulmasiyla alakalidir. 
Bu yaklaşimda başari, “büyük ölçüde ödüllendirilmiş bir davranişin fonk-
siyonudur”. Fakat kişinin, bu ödülü arzulamasi ve harcayacaği çabanin, 
kendisinden beklenen başariya ulaştiracağina inanmasi gerekir  (Yeşil, 
2016: 173). 

Beklenti teorisinin dayanaği, bireyin gayreti ve performansi sonucun-
da elde edilecek getiriler arasindaki ilişkidir. Bu süreçteki en önemli fak-
tör, kişilerin motive olmalarindan sonra gösterecekleri davraniştan önce, 
oluşturduklari beklenti duygularidir (Önen ve Kanayran, 2015: 53). Teo-
ride, çalişanlar, hem kendi çalişma performanslari açisindan yetenekleri-
ni, hem de başarili performansin bir sonucu olarak, alacaklari ödül türünü 
değerlendirmektedirler. Dolayisiyla kişiler, yüksek başari beklentisiyle 
çok arzu edilen amaçlari başarmak için daha fazla çaba gösterirler; ancak, 
düşük sonuç beklentilerini içeren hedefler için çok fazla çaba göstermezler 
(Göksoy ve Argon, 2015: 144).
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3.2.2. Porter ve Lawler'in Geliştirilmiş Beklenti Teorisi

Porter ve Lawler, Vroom’un beklenti teorisini baz alarak, kendi teori-
lerini geliştirmişlerdir. Geliştirilmiş beklenti teorisine göre, bireyin moti-
ve olma derecesi, valens ve beklenti tarafindan etkilenmektedir. Teorinin 
temel varsayimina göre, bireyin gayreti, belirli çiktilara atfettiği değer ve 
kişinin bu gayreti sonunda ödül alacaği inancinin derecesine bağlidir (Gö-
züm ve Karaçor, 2017: 503).

Bu teoride, “ödülün değerine ve olasiliğina göre, motivasyonun ve 
gayretin derecesi” dikkate alinmaktadir. Bu değerler, bir işi başarmak için 
kişinin harcayacaği enerjiyle birlikte, kişinin beceri ve bilgisi, o ödevi 
algilamiş olmasidir. Ödül ise, maddi bir kazanç ve terfi olabileceği gibi 
kişinin tatmin olmasi ve başarma hissi gibi tamamiyla içe dönük bir du-
rumda olabilmektedir. Kişiler performanslarini, başkalariyla kiyaslarlar ve 
gösterdikleri performanslarin nasil ödüllendirilmesi gerektiği noktasinda, 
bir anlayişa ulaşmaktadirlar. Bireyin fiilen aldiği ödül, bu algilanan ödül-
den az olduğunda, tatmin olmayacak ve kişinin bekleyişi etkilenecektir. 
Tatmin olma derecesi ise, valans ve bekleyişi etkileyecek ve süreç yeniden 
işleyecektir (Erdem, 1998: 55).

3.2.3. Adams’ın Eşitlik Teorisi 

Eşitlik teorisine göre, kişi, çaliştiği işte, “girdi -çikti hesabi yapmak-
tadir”. Bu yaklaşimda, kişinin, işi için yaptiklari ve yaptiği fedakârliklar 
(girdi) ve sonuçta elde ettiği değerler (çikti) arasindaki denge önemlidir. 
Girdiler, kişilerin örgüte verdiklerini (ustaliğini, emeğini, aldiği eğitimi, 
tecrübesini vb.); çiktilar ise, örgütün bireye verdiklerini (sayginliği, ücreti, 
takdiri, mesleğinde ilerlemeyi vb.) ifade etmektedir (Kiliç, 2016: 196-197).

Adams’in bu yaklaşimina göre, girdiler çiktilara eşitse, denge durumu 
söz konusudur. Dolayisiyla birey, yaptiği işin karşiliğini aldiğini hissede-
cektir. Bu durum ise, tatmin olmasini sağlayarak, onu doyuma ulaştiracak-
tir. Ancak kişi emeğinin karşiliği olan maaşi az bulursa, çalişma ortami ve 
sosyal haklarinin yeterli olmadiğini düşünürse, ortaya dengesiz bir durum 
çikmaktadir. Bu dengesiz durum da kişiyi mutsuz etmektedir. Böyle bir 
durumda ise, kişi, yaptiği işe, daha az emek harcayarak, işine gerekli olan 
özeni göstermeyebilir. Fakat kişi, her iki durum söz konusu olduğunda da, 
denge durumunu yakalamaya çalişmaktadir. Eğer kişi, diğer çalişanlara 
göre, yeterince ödüllendirilmediğini düşünüyorsa, bu durumu düzeltmek 
için bir şeyler yapmaya motive olmaktadir. Dolayisiyla kişiye, çaliştiği 
yerde eşit muamele gösterilmesi, kişinin motivasyonunu olumlu yönde 
etkilemektedir. Çünkü birey çaliştiği ortamda, kendi girdi ve çiktilarini, 
diğer çalişanlarin girdi ve çiktilari ile kiyaslamaktadir (Kiliç ve Kademli, 
2019: 271).
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3.2.4. Edwin Locke’ın Amaç Belirleme Teorisi

Edwin Locke’in amaç belirleme teorisine göre, bireysel amaçlarla 
motivasyon arasinda doğrusal ilişki vardir. Teoriye göre, gerçekleştirilme-
si daha zor, yüksek hedefler belirleyen bir kişi, gerçekleştirilmesi daha ko-
lay hedefler belirleyen bir kişiye göre, daha fazla motive olmaktadir (İbi-
cioğlu vd., 2013: 96). Teoriye göre, bazi kişilerin diğerlerinden daha iyi 
performans göstermesindeki motivasyon kaynağini en iyi açiklayan unsur, 
bu kişilerin farkli performans hedeflerine sahip olmalaridir (Demirdağ ve 
Çelikkanat, 2017: 434).

Locke’a göre kişinin bilinçli hedef ve niyetleri, davranişlarinin esas 
belirleyicisidir. Bilinçli davranişin esas özelliği ise, hedefe erişinceye ka-
dar sürdürülmesidir. Örneğin, kişi, bir projeye başladiği zaman, bu proje 
hedeflerine erişinceye kadar çabalarini sürdürdüğü takdirde kişinin bilinçli 
çabalar sergilediği iddia edilebilir. Locke göre, bir amaç belirleme sürecin-
de üç temel özellik söz konusudur: Amaçlarin açikliği, amaçlarin güçlüğü 
ve amaçlarin yoğunluğudur. Amaçlarin açikliği, bir amacin kantitatif yani 
sayisal anlamdaki netlik derecesini ifade etmektedir. Amacin güçlüğü, 
amaca ulaşabilmek için gerekli uzmanlik derecesi veya performans düze-
yini belirtmektedir. Amaç yoğunluğu ise, amaca nasil ulaşilacaği konusun-
da yollarin belirlenmesi ile ilgilidir (Kaygisiz ve Wolff, 2017: 197). 

4. SatışGücünün Motivasyonunda Kullanılan Araçlar 

Satişgücünü motive etmek için kullanilan yöntemlerin, iki temel ama-
ci vardir. Birincisi, satiş elemanlarinin, işlerinde daha başarili olmalarini 
sağlamaktir. Bu amaca ulaşmak için, farkli programlarla, satiş elemanla-
rinin daha iyi hazirlanmalari arzulanmaktadir. İkincisi ise, satiş eleman-
larinin daha çok ve istekle çalişmalarini sağlamaktir (Odabaşi ve Oyman, 
2002: 217). 

Satişgücünün motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen birçok faktör 
bulunmaktadir. İslamoğlu ve Altunişik (2007: 206-208), satişgücü moti-
vasyonunu olumsuz şekilde etkileyen faktörleri şu şekilde siniflandirmiş-
tir: 

− İşletme dişindaki tatminsizlikler: Satiş performansinin arzulanan 
düzeyde olmamasi, satişçinin müşteriden kaynaklanan problemler olduğu-
na inanmasi, müşterinin satişçiyi şikayet etmesi, satişçinin rakiplerini aşa-
mamasi ve müşteri ilişkilerinde yaşanan başarisizliktan dolayi oluşabilir. 

− İşletme içi tatminsizlikler: Gerçekçi olmayan satiş hedefleri, çaliş-
ma şartlarinin elverişsizliği, yönetimin kisa vadeli çikarlara odaklanmasi, 
kötü ücret politikasi, işletme içindeki iletişimin başarisiz olmasi, objektif, 
adil ve açik olarak belirtilmeyen performans kriterlerinin olmasi gibi.
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− Kişisel sorunlardan kaynaklanan stres: Satişçinin motivasyonunun 
düşük olmasinin nedeni, satişçinin kişisel özelliklerinden, ihtiyaç, istek ve 
beklentilerinden dolayi olabilir. Kişisel engellerden bazilari, güven duygu-
sunu kaybetmek, başarisiz olmaktan korkmak ve strestir.

− Kişisel ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerinin karşilanamamasi.

− Çevresel koşullar.

Kaymak (2005:44-45), başarili yöneticiler ve çalişanlar arasinda yap-
tiği anketle, en çok istendiğini saptadiği 10 ödülü, önemli motivasyon 
araçlari olarak şu şekilde ifade etmektedir: 

− Para ödülü

− Prestij Ödülü

− Terfi

− İzin

− Yetkilerin arttirilmasi

− Çalişma yerlerine diledikleri eklemelerin yapilmasi ödülü

− Mesleki veya kültürel dernek üyeliklerinin ödenmesi

− Kişisel ya da mesleki gelişimlerinin programlanmasi (kariyer 
planlamasi)

− Hobi ya da özel meraklarinin desteklenmesi

− Meslek veya yetenek geliştirici seminerlerin ücretlerinin ödenmesi

Yöneticilerin, satişgücünün motivasyonunu arttirmak için kullanabi-
leceği araçlar şu şekilde siralanabilir:

− Satiş Toplantilari

− Satiş Yarişmalari

− Terfi ve teşvik programlari

− Satiş eğitimi programlari 

4.1. Satış Toplantıları 

Satiş toplantilari, satişgücünün motivasyonunun sağlanmasi ve sürekli 
eğitimin verilmesine yönelik başvurulan bir motivasyon aracidir. Yurt için-
de, bölgesel ve yerel kapsamda planlanabilmektedir. Satiş toplantilarinda, 
yöneticiler ile satiş elemanlari arasinda karşilikli bir iletişimin sağlanmasi 
amaçlanir. Bunun yani sira satiş toplantilari, satiş takiminda aidiyet duy-
gusu oluşturmak için iyi bir yoldur. Satiş elemanlari, yalniz olmadiklarini, 
başka kişilerinde benzer güçlüklerle karşi karşiya kaldiğini, başkalarinin 
da ayni şüphelere düştüğünü ve onlarla ayni sorunlari ve firsatlari taşidik-
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larini fark ederler ve o kişilerle, iletişime geçme firsati elde ederler (Gün-
doğan, 2012: 100-101).

Satiş toplantilari yöneticiler tarafindan dikkatlice planlanip, yürütül-
melidir. Toplantinin amaçlari, konuşulacak konular, yapilacak tartişmalar, 
düzenlenecek sosyal etkinlikler vb. toplanti öncesi belirlenmelidir. Satiş 
toplantilariyla ilgili yapilacak planlar (Yükselen: 2014: 186-188): 

− Gündem Planlaması: Toplantida ele alinacak konular belirtilme-
lidir ve gündem satişçilara iletilmelidir. Bu şekilde önceden hazirlik yap-
masi gereken bölge yöneticileri ve satişçilara, hazirlanma ve fikir, öneri 
oluşturma imkani sağlanmaktadir. Haftalik toplantilar, kisa ve özel bir ko-
nuya göre planlanarak, gerçekleştirilir. Haftalik toplantilar, karşilikli gö-
rüşme şeklinde geçer ve taktik kararlara dönük toplantilardir. Yilda birkaç 
kez yapilan toplantilar ise, değişen işletme politikalarinin açiklamak, yeni 
mamul/hizmeti tanitmak, yeni bir kampanyayi açiklamak gibi amaçlarla 
düzenlenebilmektedir. Bunun yani sira satiçgücüne bilgi vermeye ve bece-
rilerini geliştirmeye yönelik eğitim vermek içinde gerçekleştirilebilir. 

− Süre Planlaması: Satiş toplantilari haftalik gerçekleştirilebileceği 
gibi üç ayda, dört ayda bir şeklinde yilda birkaç kez de planlanabilmekte-
dir.  Haftalik toplantilar, satişçilarin mesailerinden önce ya da sonra ya-
pilmalidir. Başarili toplantilarin süresi 30-45 dakikadir. Yilda birkaç kez 
yapilan toplantilar ise, çoğunlukla 2-3 gün süren ve 5 günü aşmayan süreli 
toplantilardir. Bu toplantilari çekici kilan özellikler, gündem ve gündem 
dişi sosyal faaliyetlerdir. Her toplantinin 45 dakikayi aşmayacak şekilde 
planlanmasi, toplanti aralarinin 10-15 dakika olacak şekilde düzenlenmesi 
gerekir. 

− İçerik Planlaması: Haftalik toplantilar, meydana gelen bir durum-
la ilgili olabilir; iletişim problemleriyle ilgili veya kisa süreli bir kampan-
yayi, satiş taktiğini konuşmaya yönelik düzenlenebilir. Yilda birkaç kez 
düzenlenen satiş toplantilari ise, satiş becerilerini geliştirme, bilgi yükleme 
eğitim toplantilari olarak ya da yeni politika ve stratejileri açiklamaya dö-
nük planlanabilir. 

− Satış Toplantılarının Yeri: Haftalik satiş toplantilari iş yerinde 
gerçekleşirken, yilda birkaç kez düzenlenen toplantilar, işyerinin dişinda 
planlanabilir. Sosyal katkilari göz önünde bulundurulduğunda, bu toplanti-
larin iş yerinin bulunduğu kentin dişinda, bir tatil yöresinde düzenlenmesi, 
motivasyon açisindan büyük bir fayda sağlamaktadir. 

4.2. Satış Yarışmaları 

Yarişmalar motivasyon programlarinin başinda gelmektedir. Yariş-
malar yeni ürünlerin tanitilmasinda, düşen satişlarin yeniden canlandiril-
masinda, rakiplerin rekabetçi tutumlarina karşilik verilmesinde etkili ol-
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maktadir. Yarişmalar genellikle, satişçilarin geçmiş performanslari dikkate 
alinarak düzenlenmelidir ve satiş elemanlari arasindaki arkadaşlik ve bera-
berlik duygularina zarar vermemelidir. Ödüllerin ayni olmamasi ve farkli 
olan performanslarin farkli bir şekilde ödüllendirilmesi gerekir (Baltaci, 
2015: 51). Satişçilarin dönemsel ya da yillik toplantilarinin, gerek eğitici 
gerekse eğlendirici olmasi önemlidir. Bunun yani sira daha iyi uygulama-
larin oluşabilmesi için, toplantilarda yapilan eleştiriler ve sunulan öneriler 
de önemlidir (Odabaşi ve Oyman, 2002: 218).

Satiş yarişmalari, şu konularda düzenlenebilir (Çabuk, 2016: 178) 

− Satiş hacmini arttirmak: kota konulmasi yoluyla, belli bir satiş 
hacmine ulaşilmasi amaçlanmaktadir. Bu doğrultuda başarili olan satişgü-
cü, ücret veya farkli şekilde ödüllendirilebilir.

− Sipariş oranini arttirmak: Müşterilerden gelen siparişin artmasiyla, 
her bir siparişin ödüllendirilmesidir. 

− Yeni müşterilerin kazanilmasi: Müşteri sayisinin arttirilmasiyla, 
her yeni müşteri için ödül verilmesidir.

− Aracilarin teşvik edilmesi: En fazla araci kazandiran satişgücüne 
ödül verilmesidir.

− Maliyetleri azaltmak: İşletmeye, minimum düzeyde maliyete mal 
olan satişgücünün ödüllendirilmesidir.

4.3. Terfi ve Teşvik Programları 

İşletmenin, esaslarini belirlediği bir terfi programinin olmasi, satişgü-
cü açisindan önemli bir motivasyon aracidir. İşletmede yükselme olanaği 
bulabileceğini gören satişçi, işine ve işletmesine daha çok bağlanmaktadir. 
En önemlisi satişçinin, çaliştiği ve başarili olduğu takdirde, terfi edeceğini 
görmesi, kendisine olan güveni ve şevki arttirirken; işletmeye güvenmesini 
de sağlar. İyi bir ödüllendirme plani, önemli bir motivasyon aracidir. Mad-
di ve maddi olmayan ödüller, çalişanin teşvik edilmesini sağlayarak; sa-
tişçilarin işletmeye ve işine olan bağliliğini arttiracaktir (Yükselen, 2014: 
189). Ödüllerin özellikleri şu şekilde siralanabilir (Yetgin, 2009: 96-97)

• Ödüllerin, başariya özendirecek düzeyde olmasi gerekir.

• Verimliliğin ve performansin artişinin, terfi ve ücret gibi ödüllerle 
ilişkilendirilmesi gerekir.

• Ödüllerin verimlilikle ilişkilendirilmesi, iş görenlerin daha çok 
üretmesini sağlar.

• Ödülün, eylemle bütünleşmesini sağlamak için, ödülün en kisa za-
manda dağitilmasi uygun olur.

• Ödüllerin, teşvik edecek düzeyde olmasi gerekir. 
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• Ödülle performans arasindaki ilişkinin, açik bir şekilde belirtilme-
si gerekir. 

Teşvik programlari, satişgücünün motivasyonunda siklikla kullanilan 
araçlardan birisidir. Birçok işletme, teşvik programlarinin, satişgücünün 
motivasyonunda en etkili yol olduğunu düşündüğünden dolayi, verilecek 
teşviklere bütçelerinden büyük pay ayirmaktadirlar. Uygulanan teşvik 
programlari sayesinde işletmeler, farkli amaçlarini gerçekleştirmeyi plan-
lamaktadirlar. Burada esas amaç, satişgücünün performansini arttirarak; 
her bir satiş elemaninin yapacaği satişi arttirmaktir. Bunun yani sira yeni 
müşteriler kazandirma, yeni ürünleri tanitma ve eski ürünlerin satişini art-
tirma gibi farkli amaçlari da bulunmaktadir (Çabuk, 2016: 183).

4.4. Satış Eğitimi Programları 

Satiş yönetiminin işletmenim amaçlarina uyumu, tutum ve davranişla-
rini geliştirip; daha iyi satiş yapabilmesi, mevcut pazarda daha fazla bilgi, 
beceri ve deneyimler kazanabilmesi, satiş eğitimiyle sağlanmaktadir. Sa-
tişgücünün var olan ve diş çevreden kazandiği, bilgi ve deneyimlere katki-
da bulunan işletmeler, daha başarili olmaktadir (Taşkin, 2010: 196).

Satiş eğitimcisi, satiş yöneticisiyle birlikte satiş eğitiminde yer alan 
konularin piyasada izlenmesini, konularin benimsetilmesini ve satişgücü 
üzerinde satiş eğitiminin etkisinin saptanmasini yapabilmektedir. Satiş 
eğitiminin uygulama sürecinin temel konulari ise şu şekildedir (Taşkin, 
2010: 209):

− Rekabet bilgisi

− Sanayi bilgisi

− Satiş becerileri

− Şirket bilgisi

− Ürün bilgisi 

Satiş eğitimi, eğitim gören satişgücünü gerekli satiş becerileri konu-
sunda eğiterek; satiş performanslarini, işletmeye fayda sağlayacak şekilde 
arttirmayi amaçlamaktadir. Satiş eğitiminin amaçlari işletmeden işletmeye 
göre farklilik gösterebilir; ancak, bazi evrensel faktörler geçerlidir. Bu fak-
törler şu şekilde siralanabilir (Hinson vd., 2018: 134-135).

− Verimliliği arttirmak 

− İşgücü devir hizini azaltmak 

− Morali yükseltmek

− Müşteri ilişkilerini geliştirmek

− Bölgenin ve zamanin yönetimini geliştirmek 
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− Amaçlari spesifik hale getirmek

− Gerekli eğitim konularini belirlemek

İyi bir eğitim, sosyal bağliliği, gücü, egoyu ve başariyi arttirarak; 
hayatta kalma korkusunu azalttiğindan dolayi önemlidir. İyi eğitilmiş bir 
satişgücü, reddedilmenin işinin bir parçasi olduğunu anlamaktadirlar. Böy-
lece bir satiş kaybi, kişisel bir başarisizlik olarak görülmek yerine, iş yap-
manin bir parçasi haline gelmektedir (Zoltners vd., 2001: 258). 

5. Satışgücünün Motivasyonunda Satış Yöneticisinin Dikkat Et-
mesi Gereken Hususlar

Motivasyon, performansin önemli bir belirleyicisidir. İyi motive edi-
len satişgücü, işletmenin amaçlarina ulaşmak için daha fazla çaba harca-
yacaktir. Aksi bir durumda ise, işletmenin, motivasyonu düşük olan sa-
tişgücüne müdahale etmesi, ciddi bir maliyet yaratacaktir.  Bu nedenle 
satişgücünün motivasyonu, satiş yöneticisinin işinin, önemli bir parçasidir 
(Venugopal, 2008, 19). Ancak, satiş yöneticilerinin karşi karşiya geldiği 
durum, her satiş elemaninin, farkli şekilde motive olmasidir. Bazi satişçi-
lar, görevin ilgi çekici ve zorlayici (içsel) ödülleri tarafindan yönlendirilir-
ken; bazi satişçilar ise, tazminat, teşvikler ve taninma gibi dişsal ve maddi 
ödüller tarafindan motive edilirler (Mallin vd., 2017: 357).

Gale ve Clay (2000: 112), satiş yöneticilerinin, satiş elamanlarinin, 
her birinin farkli ihtiyaçlari ve hedefleri olan bireyler olduklarini dikkate 
alarak; davraniş sergilemelerinin sağlayacaği faydalari şu şekilde ifade et-
mektedirler:

− Satiş yöneticilerinin, satiş elemanlarinin kişisel motivasyonlarini 
anlamalarina yardimci olur,

− Satiş yöneticisinin daha iyi bir takim lideri olmasina yardimci 
olur,

− Satiş elemanlariyla olan iletişimin kalitesi artar,

− Ekibin güvenini arttirir,

− Satişgücünün yeteneklerini en iyi şekilde yerine getirme arzusunu 
teşvik eder.

Kaymak (2005: 44) ise, yöneticiler için, çalişanlarinin heyecan ve 
bağliliğini arttiracak motivasyon tekniklerini şu şekilde sunmaktadir: 

− Daima çalişanlarin başarilari üzerinde durarak; başaran çalişanla-
rin isimlerini dile getirin.

− Elemanlarin arasinda, “Bugün müşterisini en çok memnun eden 
kim oldu?, “Bugün aramizdaki en güler yüzlü arkadaşimiz kim?” şeklinde 
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yarişmalar yaparak; her gün tekrar edin ve arkadaşlarindan en fazla oyu 
alani/alanlari, küçük ama memnun edecek hediyeler ile ödüllendirin.

− Onurlandirma ya da ödüllendirmeyi her zaman herkesin önünde 
yapin. 

− Açik ve net açiklamalar yapin: Kim, neden ödül aldi? Başka çali-
şanlarda nasil ödül alabilirler?

− Zamanlama kaçirilmamalidir; ödül, başariyi takip etmelidir. 

− Başarili yöneticinize ve elemanlariniza, başarisini içten bir şekilde 
överek; kişiye özel notlar gönderin.

− Yönetici ya da elemanlarinizin başarilarini, işletme genelinde ya-
zili veya sözlü bir şekilde duyurun.

− Daha sik zam yapin (çalişanlarin görevini değiştirmeden).

− Çok başarili yöneticinize/elemaniniza, beraber fotoğraf çektirmek 
istediğinizi söyleyin. Çektirdiğiniz fotoğrafi, birkaç övgü cümlesiyle imza-
layarak; verin. 

− Çok başarili yöneticinizi/elemaninizi eşiyle beraber, evinize ye-
meğe davet edin.

− Çalişanlariniza eğlenceli bir çalişma ortami oluşturun. 
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1.GİRİŞ

Bireyler günün büyük bir kismini iş ortaminda geçirmekte ve burada-
ki sorunlar kişilerde psikolojik sikintilara neden olmaktadir. Bu sikintilar 
kişiler arasindaki iletişimden kaynaklandiği gibi iş rutinlerinden veya iş 
akişlarindan da meydana gelebilir (Karahasan, 2019). İş sağliği ve güven-
liğinin temel prensibi işçi sağliğini bedenen ve ruhen korumaktir. Bu yüz-
den iş ortaminda kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyen durumlarinda 
tespit edilerek ortadan kaldirilmasi gerekir. 

Çalişma ortamina bağli risk etmenleri fiziksel risk etmenleri (gürültü, 
aydinlatma, titreşim, basinç, vb.), kimyasal risk etmenleri (tozlar, gazlar, 
sis vb.), biyolojik risk etmenleri (bakteriler, virüsler, mantarlar vb.), er-
gonomik ve psikososyal risk etmenleri olarak 5 grupta toplanir ( https://
personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/5296_74225_1871.pdf). Risk 
etmenlerinden “Psikososyal riskler, çalışma ortamındaki örgütsel ilişkiler 
ve iş programlarının, psikolojik, fizyolojik ve örgütsel hasara yol açabi-
lecek tehlikelerinin zarar verme ihtimali olarak değerlendirilmektedir.” 
(Yunusoğlu, 2019:1). Bireyde çalişma ortaminin oluşturduğu psikolojik 
olumsuzlara bağli olarak iş performansi azalirken bireyin sağliği ve iş 
istemi de olumsuz etkilenmektedir. (Karahasan, 2019). En çok rastlanan 
psikolojik olumsuzluk iş stresidir ve genelde kişi stresli olduğunun far-
kinda bile değildir. İşten kaynakli oluşan stres, çalişanlarin bilgi ve kabi-
liyetleriyle uyumlu olmayan ve üstesinden gelme becerilerine engel olan 
baskiyla karşilaştiklarinda verdikleri cevaptir. İş ortamindan kaynakli stres 
psikososyal risklerle doğrudan ilişkilidir. (Yunusoğlu, 2019).  Psikososyal 
risk etmeler sonucu oluşan stresin belirtileri, fiziksel belirtiler (kas ağrisi, 
baş ağrisi vb.), duygusal belirtiler (kaygi, endişe, depresyon vb.), zihinsel 
belirtiler (konsantrasyon bozukluğu, hatalara bağli iş kazasi artişi), sosyal 
belirtiler (başkalarini suçlama, insanlara güvenmeme ) olmak üzere 4 baş-
likta toplanabilmektedir (https://www.birosgb.com/risk-etmenleri/).

Tablo 1: İş ortamındaki Psikososyal Riskler

İşin içeriği
İşte çeşitlendirmenin olmamasi, çok küçük ya da anlamsiz 
iş olmasi, işin bireyin yeteneklerin altinda olmasi, yüksek 
belirsizlik

İş Yükü ve İş
Temposu

Aşiri iş yükü ya da düşük iş yükü, yüksek düzeyde zaman 
baskisi

İş
Programlari

Vardiyali çalişma, gece vardiyasi, esnek olmayan çalişma 
programlari, öngörülemeyen çalişma saatleri, uzun ya da 
insanlardan uzak çalişma

Kontrol Çalişanlarin kararlara düşük katilimi, çalişanlarin iş 
programlari üzerinde kontrollerinin az olmasi
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Kurum
Kültürü

Zayif iletişim, problem çözme ve kişisel gelişime ilişkin 
yetersiz destek, örgüt amaçlarinin tanimlanmasinda ve 
çalişanlarin kabulünde eksiklik

İşyerinde
Kişilerarasi
İlişkiler

Sosyal ve fiziksel izolasyon, amir ve iş arkadaşlariyla zayif 
ilişkiler, bireyler arasi çatişma, sosyal desteğin eksikliği

İşletmedeki
Görevi

Rol belirsizliği, rol çatişmalari ve bireylerin sorumluluklari

Kariyer
Gelişimi

Terfi alamama ve belirsizlik, düşük ücret, İş güvencesizliği, 
işin sosyal değerinin düşük olmasi

İş ve İş Dişi
Yaşam
Etkileşimi

    İş ve özel yaşamin isteklerinde çatişma, aile desteğinin 
azliği, çift kariyer sorunlari

*(Tüfekçi ve Gökçe, 2015)

Günümüzde çalişma hayati içinde iş yükünün, çalişma temposunun 
ve çalişma sürelerinin de giderek artmasi, işverenlerin çalişanlarina destek 
olmamasi gibi faktörlere bağli olarak çalişan sağliği giderek bozulmakta-
dir. Psikososyal risk etmenleri sonucu oluşan stres çalişanlari doğrudan 
veya dolayli olarak ciddi şeklide etkilemektedir. Yeni tespit edilen psiko-
sosyal risk etmenleriyle başa çikmak için çalişanlarin görevlerin taniminin 
ve yapacaklari işin net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yaninda 
kurum içi etkili iletişim geliştirilmesi sağlanmalidir. Çalişanlarin işveren 
tarafindan taktir edilmesi de huzurlu bir ortamda çalişmalarina önemli bir 
etkendir.(Tüfekçi ve Gökçe, 2015).

6331 sayili İş Sağliği ve Güvenliği Kanunu ve buna bağli mevzuatlar-
da işverenler sağliği tehlikeye sokan yeni durumlarda risklere karşi tedbir-
leri almak zorundadir. Pandemi süreci düşünüldüğünde değişen durumlarla 
ilgili önlemleri almak, risk değerlendirmesinin yenilenmesi ve bu süreçle 
ilgili acil durum eylem planlarinin hazirlanmasi gerekir (Esen, 2020).  

Pandemi kelimesi, insan ve tüm anlamina gelen eski Yunanca keli-
melerden türemiştir. Bir hastaliğin pandemi olarak adlandirilabilmesi için 
tüm ülkelerde hastaliğin görülmesi, bulaşma özelliğinin olmasi, hizla ya-
yilmasi ve çoğunlukla ölümle sonuçlanmasi gibi belli başli koşullarin bir 
arada olmasi gerekir (İlhan, 2020). Dünyada tarih boyunca birçok salgin 
görülürken, son salgin Çin de 2019’un son ayinda ortaya çikmiştir. Dünya 
Sağlik Örgütü (WHO) Çin’de başlayip dünyaya yayilan salgini Covid-19 
olarak isimlendirilmiştir (Ceyhan ve Uzuntarla, 2020). Birçok ülke Co-
vid-19 ile başa çikmakta zorlanmiştir. Pandeminin hala ne zaman sonlana-
caği, ne kadar kişiyi etkileyeceği ve normal yaşam koşullarina ne zaman 
geçileceği ile ilgili kesin bir öngörü yoktur (Hocaoğlu ve Erdoğan, 2020). 
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16 Aralik 2020 tarih itibariyle ülkemizde covid-19 sürecinde toplam vaka 
sayisi 1.928.165 ve toplam vefat sayisi 17.121’dir (https://covid19.saglik.
gov.tr/). 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgini hizla yayilirken 
kişilerle yakin iletişim halinde olan farkli birçok meslek grubu risk altin-
dadir. Riskli mesleklerde çalişan kişilerde hastaliğa yakalanma olasiliği 
daha fazla olmaktadir (Ceyhan ve Uzuntarla, 2020). Sağlik çalişanlari bu-
laşici hastaliklardan etkilenen en riskli gruplar arasinda yer almaktadir. 
Ayrica sağlik çalişanlari sağlik kuruluşlarini virüslerin yayilma merkezi 
yapabilirler ve hastaliğin bir noktada toplanmasina yol açilabilir. Sağlik 
çalişanlarinda virüs bulaşma riskinin fazla olmasinin sebepleri, pandemi-
nin yayilmasinda patojenin tam bilinmemesi, KKD kullanmanin öneminin 
ve eğitimlerinin tam olmamasi, virüsün önlenme ve kontrol altina alinma-
sindaki bilgi eksikliği ve enfekte hastalarla temasin uzun zaman dilimine 
yayilmasidir (Pala ve Metintaş, 2020).

Sağlik çalişanlarinin işlerini tehlikeyle yapmasi, iş esnasinda kontrol 
altina alamayacaklari durumlarin olmasi ve istek dişi pandemi hastalariyla 
çalişmalarindan dolayi iş stresi oluşabilmektedir. Oluşan iş stresinin ruhsal 
açidan olumsuzluklara neden olduğu belirlenmiştir. Sağlik çalişanlarinin 
pandemi süresince ailelerinden uzak olmak vb. gündelik yaşamlarinin eski-
si gibi olmamasina bağli olarak da ciddi ruhsal problemler tespit edilmiştir. 
Ayrica yapilan çalişmalarda covid-19 boyunca kadin sağlik çalişanlarinda 
erkeklere göre daha fazla ruhsal problemler gözlenmiştir (Tükel, 2020).

2. ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu çalişmanin amaci; covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psiko-
sosyal risklerinin hangi faktörlere bağli olarak değiştiğini belirlemektir. Bu 
amaç kapsaminda hipotezler belirlenerek doğruluklari test edilecektir. Bu 
hipotezler;

H1- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri cin-
siyete göre değişmektedir.

H2- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri yaşa 
göre değişmektedir.

H3- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri mes-
leklerine göre değişmektedir.

H4- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri ça-
lişma yillarina göre değişmektedir.

H5- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri me-
deni durumlarina göre değişmektedir.
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H6- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri mes-
leği severek yapmalarina göre değişmektedir.

H7- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri gö-
rev yaptiklari kuruma göre değişmektedir.

H8- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri istifa 
etme isteklerine göre değişmektedir.

H9- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri co-
vid-19 servisinde görev yapmalarina göre değişmektedir.

H10- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri co-
vid-19 hastaliği geçirmesine görev değişmektedir.

H11- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri co-
vid-19 süresince İSG eğitim almalarina göre değişmektedir.

H12- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri co-
vid-19 tanimlamalarina göre değişmektedir.

H13- Covid-19 süresince sağlik çalişanlarinin psikososyal riskleri gö-
rev yapilan bölgeye göre değişmektedir.

3. EVREN VE ÖRNEKLEM

Araştirmanin evrenini Türkiye’deki sağlik çalişanlari oluşmaktadir. 
Araştirmanin örneklemini Google form üzerinden ankete katilmayi kabul 
eden 238 sağlik çalişani oluşturmaktadir. Çalişanlarin anket sorularini ken-
di özgür iradeleriyle cevapladiklari kabul edilerek veriler analiz edilmiş ve 
yorumlanmiştir.

4. VERİ TOPLAMA ARACI

Çalişmada veriler Google form üzerinden anket yöntemiyle toplan-
miştir. Anket sorulari çalişma şartlarindaki psikososyal risk etmenleri dik-
kate alinarak hazirlanmiştir. Anket sorulari 2 kisimdan oluşmaktadir. İlk 
kisimda sağlik çalişanlarinin demografik bilgilerini ve covid-19 süreci de-
ğerlendirmelerini elde etmek için 13 soru, ikinci kisimda ise çalişanlarin iş 
sağliği ve güvenliği uygulama algilarini ölçmek için 16 soruluk 3’lü likert 
ölçeği hazirlanmiştir. Olumlu anlam ifade eden sorulardaki 3’lü Likert öl-
çeğinde çalişanlarin verdikleri cevaplar “1: Hayir, 2: Kararsizim, 3: Evet” 
, Olumsuz anlam ifade eden sorulardaki 3’lü Likert ölçeğinde çalişanlarin 
verdikleri cevaplar ise “1: Evet, 2: Kararsizim, 3:Hayir” olarak kodlanmiş-
tir.”

5.    BULGULAR 

Toplanan veriler “IBM SPSS Statistics 22.0” programi ile analiz edil-
miştir. Cevaplarin analizi sonucunda “Cronbach Alpha (α)” değeri 0.699 
bulunmuş ve bu değer 0,6<x<0,8 araliğinda olduğu için çalişmanin güve-
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nilirliği iyidir. Çalişanlarin demografik özellikleriyle ilgili analiz verileri 
tablo halinde verilmiştir. Nonparametrik analizlerde Mann Withney U, 
parametrik testlerde ise Anova ve t testi analizleri yapilarak veriler yo-
rumlanmiştir. Çalişanlarin anket sorularina verdikleri cevaplarin birbiriyle 
tutarli olmasi anketin doğru anlaşildiğinin göstergesidir. Çalişmada p<0.05 
değeri anlamli farkliliği ifade etmektedir.

5.1 Demografik özellikler

Ankete katilan sağlik personellerinin demografik verileri tablo 1’de 
verilmiştir. Tablodaki verilere göre sağlik çalişanlarindan 163 kişi kadin, 
75 kişi erkektir. Sağlik çalişanlarindan 115 kişi 18-28, 53 kişi 29-39, 46 
kişi 40-50 ve 24 kişi 50 ve üzeri yaş gruplari arasindadir. Ankete katilan-
lardan 31 kişi doktor, 85 kişi hemşire, 98 kişi sağlik personeli ve 24 kişi 
de diğer sağlik meslek gruplarinda yer almaktadir. Sağlik çalişanlarindan 
95 kişi 0-6 yil, 66 kişi 7-13 yil, 21 kişi 14-20 yil ve 56 kişi 21 yil ve üzeri 
görev yapmaktadirlar. Çalişanlardan 129 kişi evli, 109 kişi bekârdir. An-
kete katilanlardan 216 kişi mesleğini severek yaparken, 22 kişi mesleğini 
sevmeyerek yapmaktadir. Ankete katilanlardan 197 kişi kamu kurumunda, 
40 kişi ise özel sağlik kuruluşunda görev yapmaktadir. Sağlik çalişanla-
rindan 32 kişi meslekten istifa etmeyi düşünürken, 206 kişi istifa etme-
yi düşünmemektedir. Ankete katilanlardan 111 kişi covid-19 servisinde 
görev yaparken, 127 kişi covid-19 servisinde görev yapmamiştir. Sağlik 
çalişanlarindan 53 kişi covid-19 hastaliğini geçirirken,185 kişi covid-19 
hastasi olmamiştir. Ankete katilan sağlik çalişanlarindan 119 kişi covid-19 
sürecinde İSG eğitimi alirken, 119 kişi ise İSG eğitimi almamiştir. Ankete 
katilan sağlik çalişanlarindan 51 kişi covid 19 hastaliğinin iş kazasi oldu-
ğunu, 187 kişi ise meslek hastaliği olduğunu ifade etmiştir. Ankete katilan-
lardan 37 kişi Marmara, 58 kişi Karadeniz, 28 kişi Ege, 5 kişi Akdeniz, 53 
kişi İç Anadolu, 57 kişi ise Doğu Anadolu bölgesinde görev yapmaktadir.

Tablo 2: Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri

Cinsiyet N %
Kadin 163 68,5
Erkek 75 31,5
Yaş Aralığı N %
18-28 115 48,3
29-39 53 22,3
40-50 46 19,3
50 ve üzeri 24 10,1
Mesleğiniz N %
Doktor 31 13,0
Hemşire 85 35,7
Sağlik Personeli 98 41,2
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Diğer 24 10,1
Çalişma Yili N %
0-6 Yil 95 39,9
7-13 Yil 66 27,7
14-20 Yil 21 8,8
21 Yil ve üzeri 56 23,5
Medeni Durum N %
Evli 129 54,2
Bekâr 109 45,8
Mesleği Severek Yapma N %
Evet 216 90,8
Hayir 22 9,2
Görev Yapılan Kurum N %
Kamu 197 82,8
Özel 40 16,8
İstifa Etme İsteği N %
Evet 32 13,4
Hayir  206 86,6
Covid Servisinde Görev Yapma N %
Evet 111 46,6
Hayir 127 53,4
Covid Hastalığı Geçirme N %
Evet 53 22,3
Hayir 185 77,7
Covid Süresince İSG Eğitimi Alma N %
Evet 119 50,0
Hayir 119 50,0
Covid Nedir N %
İş Kazasi  51 21,4
Meslek Hastaliği 187 78,6
Görev Yapılan Bölge N %
Marmara 37 15,5
Karadeniz 58 24,4
Ege 28 11,8
Akdeniz 5 2,1
İç Anadolu 53 22,3
Doğu Anadolu 57 23,9

Sağlik çalişanlarinin psikososyal risk etmenlerinin cinsiyet, medeni 
durum, mesleği sevme, çalişilan kurum, covid-19 servisinde çalişma, co-
vid-19 hastaliği geçirme, covid-19 sürecinde İSG eğitimi alma durumuna 
göre değip değişmeyeceğini belirlemek için analizler yapilmiştir. Analiz-
lere başlamadan önce gruplar arasi homojen dağilimlari test edilerek p>,05 
değeri elde edilmiştir. Homojen dağilimin olduğu bu gruplarda t testi ana-
lizi kullanilmiştir. Elde edilen veriler tablo 2’de verilmiştir.
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Ankete katilanlarin psikososyal risk etmenlerinin cinsiyete göre deği-
şip değişmediğini belirlemek için yapilan test sonucunda t (238) =0.52; p= 
0,604 elde edilmiştir. p>.05 elde edildiğinden çalişanlarin cinsiyetine göre 
işyerlerinde psikososyal risk etmenlerinin değişmediği tespit edilerek H1 
hipotezi ret edilmiştir.

Sağlik çalişanlarinin psikososyal risk etmenlerinin medeni durumla-
rina göre değişip değişmediğini belirlemek için yapilan test sonucunda t 
(238) =0.40; p= 0,687 elde edilmiştir. p>.05 elde edildiğinden çalişanlarin 
medeni durumlarina göre işyerlerinde psikososyal risk etmenlerinin değiş-
mediği tespit edilerek H5 hipotezi ret edilmiştir.

Çalişanlarin psikososyal risk etmenlerinin mesleği sevip-sevmeme 
durumlarina göre değişip değişmediğini belirlemek için yapilan test so-
nucunda t (238) =2,01; p= 0,046 elde edilmiştir. p<.05 elde edildiğinden 
çalişanlarin mesleği sevip-sevmeme durumlarina göre işyerlerinde psiko-
sosyal risk etmenlerinin değiştiği tespit edilmiş ve H6 hipotezi kabul edil-
miştir.

Sağlik çalişanlarinin çaliştiklari kuruma göre psikososyal risk etmen-
lerinde değişim olup olmadiğini tespit etmek için yapilan analiz sonucunda 
t (237) =0,38; p= 0,702 elde edilmiştir. p>.05 elde edildiğinden çalişanla-
rin çaliştiklari kuruma bağli olarak işyerlerinde psikososyal risk etmenleri-
nin değişmediği tespit edilmiş ve H7 hipotezi ret edilmiştir.

Ankete katilanlarin covid-19 servisinde çalişmalarina bağli olarak psi-
kososyal risk etmenlerinde değişim olup olmadiğini tespit etmek için ya-
pilan analiz sonucunda t (238) =2,64; p= 0,009 elde edilmiştir. p<.05 elde 
edildiğinden çalişanlarin covid-19 servisinde çalişmalarina göre işyerle-
rinde psikososyal risk etmenlerinin değiştiği tespit edilmiş ve H9 hipotezi 
kabul edilmiştir.

Çalişanlarin covid-19 hastaliği geçirip geçirmemesine bağli olarak 
psikososyal risk etmenlerinde değişim olup olmadiğini tespit etmek için 
yapilan analiz sonucunda t (238) =1,33; p=0,185 elde edilmiştir. p>.05 
elde edildiğinden çalişanlarin çaliştiklari kuruma bağli olarak işyerlerinde 
psikososyal risk etmenlerinin değişmediği tespit edilmiş ve H10 hipotezi 
ret edilmiştir.

Sağlik çalişanlarinin covid-19 süresince İSG eğitimi alip almamala-
rina göre psikososyal risk etmenlerinde anlamli farklilik olup olmadiğini 
tespit etmek için yapilan analiz sonucunda t (238) =,27; p=0,789 elde edil-
miştir. p>.05 elde edildiğinden çalişanlarin covid-19 süresince İSG eğitimi 
alip almamalarina bağli olarak işyerlerinde psikososyal risk etmenlerinin 
değişmediği tespit edilmiş ve H11 hipotezi ret edilmiştir.
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Sağlik çalişanlarinin covid-19’u iş kazasi veya meslek hastaliği ola-
rak tanimlanmasina göre psikososyal risk etmenlerinde anlamli farklilik 
olup olmadiğini tespit etmek için yapilan analiz sonucunda t (238) =1,60; 
p=0,110 elde edilmiştir. p>.05 elde edildiğinden çalişanlarin covid-19 sü-
resince İSG eğitimi alip almamalarina bağli olarak işyerlerinde psikososyal 
risk etmenlerinin değişmediği tespit edilmiş ve H12 hipotezi ret edilmiştir.

Tablo 3: t Testi Analiz Sonuçları

Psikososyal 
Risk 
Durumu 

N    X SS t p

Cinsiyet Erkek 75 1,76 ,03 ,52 ,604*

Kadin 163 1,79 ,04

Medeni Durum Evli 129 1,78 ,32 .40 .687*

Bekâr 129 1,76 ,40

Mesleği Sevme Evet 216 1,79 ,03 2.01 .046*

Hayır  
21

1,61 ,06

Çalişilan Kurum Kamu 197 1,76 ,03 ,38 .702*
Özel  

40
1,79 ,06

Covid-19 Servisinde 
Çalışma 

Evet 111 1,70 ,04 2,64 .009*
Hayır   

127
1,83 ,03

Covid-19 Hastaliği 
Geçirme 

Evet 53 1,71 ,05 1,33 ,185
Hayır   

185
1,79 ,03

Covid-19 Sırasında 
İSG Eğitimi Alma 

Evet 119 1,77 ,04 ,27 ,789
Hayır   

119
1,76 ,03

Covid-19 nedir? İş Kazası 51 1,84 ,06 1,60 ,110
Meslek 
Hastalığı 187

1,75 ,03

Sağlik çalişanlarinin yaş, meslek, çalişma yili ve görev yaptiklari böl-
geye bağli olarak işyerindeki psikososyal risk etmelerinde değişiklik olup 
olmadiğini belirlemek için analizler yapildi. Gruplar arasinda homojenlik 
analizi p>,05 bulunup, homojenliğin sağlandiği tespit edilmiştir. İkiden 
fazla değişken gruplarin olmasindan dolayi analizlerde Anova testi kulla-
nilmiştir. Elde edilen veriler tablo 3’de verilmiştir.
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Sağlik çalişanlarinin yaş gruplarina göre işyerindeki psikososyal risk 
etmenlerinin anlamlilik testi sonucu F= (3,234) = ,922; p=,431 elde edil-
miştir. p>0,05 olduğundan çalişanlarin yaşlarina bağli olarak işyerindeki 
psikososyal risk etmenlerinde anlamli fark olmadiği tespit edilmiş ve H2 
hipotezi ret edilmiştir.

Tablo 4: Yaşa Bağlı Anova Testi Sonuçları

Yaş   N X Ss
18-28 115 1,78 ,036

29-39 53 1,72 0,48

40-50 46 1,74 0,51

50 ve üzeri 24 1,86 0,94

Toplam 238 1,77 0,24

Yaş KT sd KO F p
Gruplar 
arasi

,394 3 ,131 ,922 ,431*

Gruplar 
içi

33,345 234 ,142

Toplam 33,739 237

Ankete katilanlarin mesleklerine göre işyerindeki psikososyal risk et-
menlerinin anlamlilik testi sonucu F= (3,234) = ,439; p=,431 elde edilmiş-
tir. p>0,05 olduğundan çalişanlarin mesleklerine bağli olarak işyerindeki 
psikososyal risk etmenlerinde anlamli fark olmadiği tespit edilmiş ve H3 
hipotezi ret edilmiştir.

Tablo 5: Mesleğe Bağlı Anova Testi Sonuçları

Meslek     N X Ss
Doktor 31 1,74 ,063
Hemşire 85 1,73 ,040
Sağlik personeli 98 1,78 ,038
Diğer 24 1,87 0,85
Toplam 238 1,77 ,024

Meslek KT sd KO F p
Gruplar 
arasi

,387 3 ,129 ,439 ,431*

Gruplar 
içi

33,352 234 ,143

Toplam 33,739 237
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Çalişanlarin çalişma yillarina bağli olarak işyerindeki psikososyal risk 
etmenlerinin anlamlilik testi sonucu F= (3,234) = ,108; p=,956 elde edil-
miştir. p>0,05 olduğundan çalişanlarin mesleklerine bağli olarak işyerin-
deki psikososyal risk etmenlerinde anlamli fark olmadiği tespit edilmiş ve 
H4 hipotezi ret edilmiştir.

Tablo 6: Çalışma Yılına Bağlı Anova Testi Sonuçları

Çalişma yili   N X Ss
0-6 yıl 95 1,78 ,038
7-13 yıl 66 1,75 ,047
14-20 yıl 21 1,76 ,079
21 yıl ve üzeri 56 1,78 ,053
Toplam 238 1,77 ,024

Çalişma 
yili

KT sd KO F p

Gruplar 
arası

,046 3 ,015 ,108 ,956*

Gruplar 
içi

33,693 234 ,144

Toplam 33,739 237

Çalişanlarin görev yaptiklari bölgelere bağli olarak işyerindeki psi-
kososyal risk etmenlerinin anlamlilik testi sonucu F= (5,232) = 6,603; 
p<,001 elde edilmiştir. p<0,05 olduğundan çalişanlarin görev yaptiklari 
bölgelere bağli olarak işyerindeki psikososyal risk etmenlerinde anlamli 
fark olduğu bulunmuştur ve H13 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 7: Görev Yılına Bağlı Anova Testi Sonuçları

Görev Yapilan Bölge   N X Ss
Marmara 37 1,79 ,059
Karadeniz 58 1,81 ,049
Ege 28 1,86 ,070
Akdeniz 5 1,85 ,121
İç Anadolu 53 1,52 ,041
Doğu Anadolu 27 1,87 ,051
Toplam 238 1,76 ,024

Görev 
yapilan 
bölge

KT sd KO F p

Gruplar 
arasi

4,203 5 ,841 6,603 <,001*
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Gruplar 
içi

29,536 232 ,127

Toplam 33,739 237

Çalişanlarin covid-19 sürecinde istifa etme isteklerine bağli olarak iş-
yerindeki psikososyal risk etmenlerinin değişip değişmediğini tespit etmek 
amaçli yapilan homojenlik testi sonunda p<,05 elde edilmiştir. Gruplar 
arasinda homojenlik olmadiğindan Mann Whitney U testi analizi yapil-
miştir. Analiz sonucunda U=2667,00; z= -1,739; p=.082 elde edilmiştir. 
Elde edilen p değeri 0.05 den büyük olduğundan çalişanlarin covid-19 
esnasinda istifa etme isteklerine bağli olarak işyerindeki psikososyal risk 
etmenlerinin değişmediği belirlenmiş ve H8 hipotezi ret edilmiştir.

Tablo 8: İstifa Etme Durumuna Bağlı Mann Whitney U Testi Sonuçları

Psikososyal 
risk 
etmenleri

İstifa 
etme 
isteği

N Sira 
Toplami

Sira 
Ortalamasi U                                     z    p

Evet  32 3195,00 99,84
2667,00 -1.739 .082*

Hayır 206 25246,00 122,55

Tablo 9: Tamamlayıcı Analiz Verileri

SORULAR N ORT SS Sonuç
Covid-19 sürecinde çalişma saatlerimde artiş oldu 238 2,13 ,97 Kararsizim
Covid-19 sürecinde nöbet sayimda artiş oldu 238 1,15 ,51 Hayir
Covid-19 sürecinde çalişma saat ve koşullarima 
göre maaş ve ek ödemelerimin yetersiz olduğunu 
düşünüyorum

238 1,79 ,91 Kararsizim

Covid-19 sürecinde psikolojik desteğe ihtiyacim 
oldu 238 1,73 ,92 Kararsizim

Covid-19 sürecinde iş arkadaşlarim arasinda eşit iş 
paylaşimi olduğunu düşünmüyorum. 238 1,60 ,87 Hayir

Covid-19 sürecinde görev tanimimda yer almayan 
işlerle de ilgilenmek zorunda kaliyorum. 238 1,68 ,897 Kararsizim

Covid-19 sürecinde çalişma ortamimda hastaliğa 
karşi yeterli tedbirlerin alindiğini düşünmüyorum 238 1,6345 ,83 Hayir

Covid-19 sürecinde çalişmalarimdan dolayi 
yönetim tarafindan takdir edilmek beni motive 
etmektedir.

238 1,81 ,94 Kararsizim

Covid-19 sürecinde ortaya çikan yeni durumlar 
ve alinacak tedbirlerle ilgili yazili olarak 
bilgilendirilmekteyim.

238 2,13 ,96 Kararsizim

Covid-19 sürecinde iş arkadaşlarimla iletişimim 
bozuldu. 238 1,92 ,94 Kararsizim

Covid-19 sürecinde hastalikla ilgili yeterli 
bilgilendirilmemem beni tedirgin etmektedir. 238 1,54 ,85 Hayir
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Covid-19 sürecinde ailemden uzun süre ayri 
kalmam psikolojimi olumsuz etkiledi. 238 1,52 ,81 Hayir

Covid-19 sürecinde her geçen gün karamsarliğim 
artmaktadir. 238 1,50 ,82 Hayir

Covid-19 sürecinde hasta sayisinin fazlaliğindan 
dolayi yeterli dinlenme molalarim olmuyor 238 1,92 ,96 Kararsizim

Çalişma arkadaşlarim Covid-19 hastasi olduğunda 
tek başina çalişmak zorunda kalıyorum. 238 2,26 ,91 Kararsizim

Covid-19 sürecinde nöbet veya çalişma 
programlarinin düzenlenmesinde benimde 
görüşlerim alinmaktadir.

238 1,95 ,98 Kararsizim

6. SONUÇLAR

Sağlik çalişanlarinin Covid-19 sürecinde çalışma saatlerimde artış 
oldu sorusuna verdikleri cevaplarin ortalamasi kararsizim olmuştur.  Sağ-
lik çalişanlarinin bir kisminda çalişma saatlerinde artiş yaşanirken, bir kis-
minda değişiklik olmadiği tespit edilmiştir. 6331 sayili İSG Kanununda 
çalişanlarin haftalik çalişma süreleri 45 saat, yillik fazla çalişma süreleri 
ise 270 saati aşmayacak şekilde sinirlandirilmiştir. Yasalarda belirtilen sü-
relerden daha fazla çalişmak zorunda kalan sağlik personellerinde fiziksel 
yorgunlukla birlikte ruhsal sorunlar da ortaya çikmaya başlayacaktir. Fi-
ziksel ve ruhsal yönden olumsuz durumlar dikkat eksikliği ve iş stresine 
neden olabilir. Dikkat eksikliği ve iş stresi de çalişanlarin korunma po-
litikalarina uyumda zorlanmalara neden olabilir ve buna bağli olarak iş 
kazalari veya meslek hastaliği sayisinda artiş yaşanabilir.

Covid-19 sürecinde nöbet sayımda artış oldu sorusuna verilen cevap-
larin ortalamasi hayır olmuştur. Çalişanlarin nöbet sayilarinda artişin ya-
şanmamasi iş yükünün eskisi gibi devam ettiği anlamina gelmektedir. İş 
yüküne bağli oluşabilecek iş stresinin olmayişi, iş veriminin artmasina ve 
ruhsal yönden sağlikli kişilerin görev yapmasina neden olacaktir.

Çalişanlar Covid-19 sürecinde çalışma saat ve koşullarıma göre maaş 
ve ek ödemelerimin yetersiz olduğunu düşünüyorum sorusuna ortalama 
kararsizim cevabi vermişlerdir. Salgin sürecinde en önde çalişan sağlik 
çalişanlarinin yariya yakini verilen ücretin yeterli olduğunu diğer yarisi 
ise yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Yetersiz ücret aldiğini düşünen sağlik 
çalişanlarinda zihinlerinde yer alan bu konular iş konsantrasyonunu ve ve-
rimini olumsuz etkileyecektir.

Covid-19 sürecinde psikolojik desteğe ihtiyacım oldu sorusuna verilen 
cevaplarin ortalamasi kararsizim olmuştur. Pandeminin 10 aydir devam et-
mesi, yoğun koruyucu ekipmanlarla çalişmak, covid-19 hastalariyla direk 
temas ve ölüm riskinin giderek artmasi çalişan kişilerde psikolojik destek 
ihtiyacini ortaya çikarmiş olabilir. Bu durumda hem işveren hem de devlet 
tarafindan destek sağlanarak kişilerin ruhsal sağliklarinin korunmasi ge-
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rekmektedir. Psikolojik desteğe ihtiyaci olan kişiler iş güvenliği uzmani 
ve iş yeri hekimi tarafindan tespit edilmeli, işverene bildirilmesi ve gerekli 
destek sağlanmalidir.

Sağlik çalişanlarinin Covid-19 sürecinde iş arkadaşlarım arasında 
eşit iş paylaşımı olduğunu düşünmüyorum sorusuna verdikleri cevaplarin 
ortalamasi hayir olmuştur.  Ayni işi yapan kişiler arasinda görev paylaşi-
minin eşit yapilmamasi kişilerin kendilerini önemsiz veya değersiz hisset-
melerine neden olabilir. Bu psikolojiye sahip olan çalişanlar giderek yap-
tiklari işe önem vermemeye ve dikkatsiz çalişmalarina sebep olabilir. Bu 
durumda kişisel hatalar sonucu oluşan iş kazalarina kaçinilmaz olacaktir. 
İşveren kişilerin hem fiziksel hem de psikolojik özelliklerine uygun ve eşit 
iş paylaşimi yapmasi bu psikososyal risk faktörünü ortadan kaldiracaktir.

Covid-19 sürecinde görev tanımımda yer almayan işlerle de ilgilen-
mek zorunda kalıyorum sorusuna verilen cevaplarin ortalamasi kararsizim 
olmaktadir. İSG’nin benimsediği ilkelerden biride kişilerin işe başlarken işe 
uygunluğunun belirlenmesi ve görev tanimlarinin yapilmasidir. Görev tani-
mi yazi olarak kendisine tebliğ edilen kişilerde kişisel hatalardan kaynakli iş 
kazasi veya meslek hastaliği daha az görülecektir. Pandemi sürecinde bazi 
çalişanlar görevlerinin dişinda farkli görevlerde de çaliştiğini ifade etmiştir. 
Görev taniminda yer almayan işlerde çalişma ve işin yapimi hakkinda bil-
gisizlik yüksek iş stresi ve kaygiyi beraberinde getirecektir.  Bu durumda 
kişisel hatalara bağli iş kazalari da yaşanabilir. Bu kazalar pandemi sürecinin 
yayilim hizini da artirabilir. Covid-19 sürecinde farkli görevlerde çalişmasi 
gereken sağlik personeline iş güvenliği uzmani, iş yeri hekimi veya işve-
ren tarafindan iş ile ilgili bilgiler İSG eğitimleriyle verilmelidir. Çalişanla-
rin yeni göreviyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve görevleri yazili 
olarak bildirilmelidir. Engellenemeyen durumlar karşisinda kişilere uygun 
KKD’ler eksiksiz sağlanarak kullanimlari teşvik edilmelidirler.

Covid-19 sürecinde çalışma ortamımda hastalığa karşı yeterli ted-
birlerin alındığını düşünmüyorum sorusuna verilen cevaplarin ortalama-
si hayir olmuştur. Çalişanlarin covid-19 boyunca yönetime güvenmesi ve 
kendileri için sağlanan KKD’lerin eksiksiz olduğunu bilmesi güvenli ça-
lişmalarini sağlayacaktir. Çalişanlarin çevre ve ekipmana bağli psikolojik 
riskle karşi karşiya olmadiği söylenebilir.

Covid-19 sürecinde çalışmalarımdan dolayı yönetim tarafından tak-
dir edilmek beni motive etmektedir sorusuna çalişanlar kararsizim cevabini 
vermişlerdir. Çalişanlarin bir kismi yönetimin kendisini takdir etmesinden 
etkilenirken, bir kisminin ise etkilenmediği belirlenmiştir. Yönetim tara-
findan takdir edilmeme kişilerde isteksizlik veya zihinsel yorgunluğa bağli 
iş stresine sebep olurken kişiyi de ruhen zarara uğratabilir. Pandemi süre-
sinde yönetimin İSG politikalarini gözden geçirilerek kişiye uygun motive 
kaynaklarinin belirlenmesi ve uygulanmasi gerekmektedir.
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Covid-19 sürecinde ortaya çıkan yeni durumlar ve alınacak tedbir-
lerle ilgili yazılı olarak bilgilendirilmekteyim sorusuna verilen cevaplarin 
ortalamasi kararsizim olmuştur. Ankete katilanlarin yarisina bu bilgilen-
dirme yapilirken, yarisina bilgilendirme yapilmadiği yorumu yapilabilir. 
İşveren 6331 sayili kanun gereğince mevcut tehlikeleri ve riskleri, eğitim-
lerde sözlü olarak ve yazili olarak çalişana bildirmek zorundadir. Çalişan-
lara bilgilendirmelerin eksiksiz yapilmasiyla gelecekte yaşanabilecek iş 
kazasi ve meslek hastaliklarinin önüne geçilebilir. 

Sağlik çalişanlari Covid-19 sürecinde iş arkadaşlarımla iletişimim 
bozuldu sorusuna verdikleri cevaplarin ortalamasi kararsizim olmuştur. 
Kişiler arasi iletişim kaynakli psikolojik riskler mevcut olup, bu riskler 
sonucu özellikle iş stresine bağli sosyal belirtiler (konuşmamak, insanlara 
karşi güvensizlik vb.) görülebilir. Soruya evet cevabini veren sağlik çali-
şanlarina yönetim tarafindan destek sağlanarak iletişim kaynakli psikolojik 
riskler ortadan kaldirilmalidir.

Covid-19 sürecinde hastalıkla ilgili yeterli bilgilendirilmemem beni 
tedirgin etmektedir sorusu sağlik çalişanlarda 9. sorununun etkilerini belir-
lemek için sorulmuştur. Kişilerin pandemi sürecinde bilgilendirme yapil-
mamasindan etkilenmediği tespit edilmiştir. Çalişanlarin covid-19 bilgile-
rini gazete, TV, sosyal medya gibi kaynaklardan almasi da bu etkilenme-
menin sonucu olabilir.

Covid-19 sürecinde ailemden uzun süre ayrı kalmam psikolojimi 
olumsuz etkiledi ve Covid-19 sürecinde her geçen gün karamsarlığım 
artmaktadır sorularina sağlik çalişanlarinin cevap ortalamalari hayir ol-
muştur. Ankete katilanlarin ailelerinden uzun süre ayri kalmadiklari ve sü-
reçteki belirsizlikten etkilenmedikleri yorumu yapilabilir. Çalişanlarin bu 
yüzden kişiler arasi iletişime bağli risklerle karşi karşiya kalmadiği sonucu 
çikarilabilir.

Covid-19 sürecinde hasta sayısının fazlalığından dolayı yeterli din-
lenme molalarım olmuyor ve Çalişma arkadaşlarim Covid-19 hastasi oldu-
ğunda tek başina çalişmak zorunda kaliyorum sorusuna ankete katilanlarin 
cevap ortalamalari kararsizim olmuştur. Çalişanlarin bir kisminin yoğun 
iş temposuna bağli olarak yeterli dinlenme molasina sahip olmadiği tespit 
edilmiştir. Görev yapilan bölgeye ve ile bağli olarak covid-19 sayisinda 
farklilik görülebilmektedir. Mevcut hasta sayisi fazlaliğina veya bölümde 
tek çalişmaya bağli olarak iş yükünün artiği ve buna paralel mola zaman-
larinin azaldiği söylenebilir. Kişilerde mola azliği ve aşiri iş yüküne bağ-
li olarak iş stresi ortaya çikabilir. İş stresi çalişanlarda fiziksel, duygusal, 
zihinsel ve sosyal belirtiler verebilir. İşverenin veya yöneticilerin çalişan 
sağliğini düşünerek çalişma programinin düzenlenmesi ve mola zamanla-
rinin ayarlamasi gerekmektedir.
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Covid-19 sürecinde nöbet veya çalışma programlarının düzenlenme-
sinde benimde görüşlerim alınmaktadır sorusuna sağlik çalişanlari kararsi-
zim cevabi vermişlerdir. Çalişanlarin yaptiği işi benimsemesi ve kendisini 
değerli hissetmesi için yönetimin kendisiyle ve yaptiği işle ilgili kararlarda 
söz sahibi olmalidir. Sağlik çalişanlarinin yönetimde söz sahibi olmasi iş 
kaynakli stresin oluşum nedenlerinden birini ortadan kaldiracaktir. Bu da 
hem iş kazasi ve meslek hastaliklari sayilarinda azalmaya hem de ruhsal 
yönden sağlikli bireylerin görev yapmasini sağlayacaktir.
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Giriş

İktisat tarihi ve iktisadî düşünceler tarihi alaninda yazilmiş eserler ön-
celikle ekonomi kelimesinin etimolojik kökeni, kelime anlami ve istilahî 
anlami gibi konularla başlamaktadir. Özellikle istilahî anlaminda farkli ta-
nimlar bulunsa da ekonomi kelimesinin kökeni ve anlami konusunda lite-
ratürde mutabakat sağlanmiştir. Bilim adamlari tarafindan Yunan kökenli 
bu kavramin tarihsel arka plani konusunda sorgulamalar yapilmiş ve bu 
kavramin eski metinlerde özellikle felsefî kitaplarda hangi bağlamda ele 
alindiği araştirilmiştir. Ekonomi kelimesi Yunanca kökenli ‘oikonomia’ 
kelimesinden Bati dillerine geçmiştir. Tarihçiler ‘oikonomia’ kavramini 
ele alan neşredilmiş ilk müstakil eserin kadîm Yunan filozoflarindan Xe-
nophon’a ait olduğunu ileri sürmüşlerdir. Xenophon, Oeconomicus1 adli 
eserinde sokratik bir dilde diyaloglar şeklinde öncelikle kavramin anlami 
üzerinde durmuş, daha sonra ekonominin meslekî özelliklerine değinerek 
üretim, tüketim, kitlik, ihtiyaç, kölelik, para gibi iktisadî konulardaki gö-
rüşlerini ortaya koymuştur. Her ne kadar bazi araştirmacilar, ‘oikonomia’ 
kavraminin Xenophon’dan önce de kullanilmiş olunabileceğini ileri sürse-
ler de eldeki tarihsel veriler, bu alandaki ilk müstakil eserin Xenophon’a 
ait olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu çalişmada Xenophon’un iktisat 
alaninda neşredilen ilk eser olarak kabul edilen   Oeconomicus adli eserinin 
İngilizce metninden çevirisini yaptiğimiz diyaloglardan örnekler sunularak 
filozofun iktisada ilişkin ele aldiği konular tasnif edilip tahlil edilecektir. 

İslâm filozoflari oikonomia kelimesinin karşiliğini ‘tedbîrü’l-menzil’ 
olarak göstermişlerdir. Ahlâk ve felsefe kitaplarinda tedbîr kelimesi ‘yö-
netim, siyaset’ menzil kelimesi de ev anlamina gelmektedir. Ev yönetimi 
anlamina gelen tedbîrü’l-menzil terkibinde yer alan menzil (ev) kelimesi 
taş, toprak ve ağaç gibi malzemelerden yapilmiş binayi değil kari ile koca, 
ebeveynle çocuk, hizmetçiyle efendi, mal sahibiyle mal arasindaki ilişkiyi 
ifade etmektedir (Çağrici, 2011, s. 260). 

Filozoflar amelî felsefinin üç ana konusu olan ‘êthiko’ (ahlâk), ‘oi-
konomikos’ (ev yönetimi) ve ‘politikos’ (siyaset: şehir yönetimi) ile ilgili 
pek çok eser telif etmişlerdir. Bilindiği gibi ev ekonomisi, genel ekonomi-
nin temel nüvesini oluşturur. Bundan dolayidir ki filozoflar eskiden iktisat 
ile ilgili görüşlerini genellikle ‘oikonomikos’ (ev yönetimi) terimi altinda   
ortaya koymuşlardir. Günümüzde de hâlâ iktisat alaninda en küçük temel 
biriminin hane halki/aile olduğu kabul edilmektedir. İslâm filozoflari da 
Yunan filozoflarinin geleneklerine uyarak amelî felsefenin üç ana konusu-
nu ‘tehzîbü’l-ahlâk’, ‘tedbîrü’l-menzil’ ve ‘tedbîrü’l-medîne’ terimleriy-
le ele alip konulari ayrintili bir biçimde incelemişlerdir (Çağrici, 2011, s. 

1  Oeconomicus (Yunanca: Οἰκονομικός) kelimesi Türkçeye “hane halki yönetimi” olarak 
tercüme edilebilecek “oikos” (hane/ev halki) ve “nemein” (yönetim/idare) kelimelerinin 
terkibinden oluşmaktadir.
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259-260). Tûsî, Kinalizâde gibi ahlâk kitabi müellifleri de amelî felsefe-
nin üç ana konusunu ‘ilmu’l-ahlâk’, ‘ilmu tedbîri’l-menzil’, ‘ilmu tedbî-
ri’l-medîne’ şeklinde amelî felsefenin üç bilim dali olarak ifade etmişler 
ve bu konulari kaleme aldiklari ahlâk kitaplarinda üç ana bölüm halinde 
ayrintili bir şekilde açiklamişlardir. Türkçede ilmu’l-ahlâk ‘ahlâk bilgisi’, 
ilmu tedbîri’l-menzil ‘ev yönetimi bilgisi’, ilmu tedbîri’l-medîne de ‘şehir/
ülke yönetimi bilgisi’ şekillerinde ifade edilebilir.

Bu çalişmada Antik Yunan ve İslâm/Osmanli dönemlerinde bu konu-
lardaki görüşleriyle tebârüz etmiş Aristoteles, İbn Sînâ, Nasirüddün Tûsî 
ve Kinalizâde Ali Efendi, Taşköprizâde Ahmed Efendi ve Kâtip Çelebi 
gibi Yunan ve İslam filozoflarinin kavrama ilişkin yaklaşimlari ele ali-
nip mukayeseli bir şekilde incelecek, ayrica, Aristo, Brûson gibi Yunan 
filozoflarinin risalelerindeki ‘oikonomia’ kavrami ile  İslâm filozofu İbn 
Sînâ çizgisinden başlayarak özellikle Nasîruddîn Tûsi’nin Ahlâk-i Nâsirî 
isimli eseri ile Kinalizâde Ali Efendi’nin Ahlâk-i Alâî isimli eserlerindeki 
‘tedbîr-i-menzil’ kavramlari   karşilaştirmali olarak incelenecektir. Böyle-
ce Antik Yunan’dan başlayarak, İslâm’in ilk dönemi ve Osmanli dönemi 
hattinda bütünlükçü bir bakiş açisi ile ‘oikonomikos’ kelimesinin medeni-
yetler arasindaki geçiş, gelişim ve muhteva değişikliğinin izleri sürülmeye 
çalişilacaktir.

1. Oikonomia, Tedbîrü’l-Menzil Kavramları ve Ekonomi Bilimi

Ekonomi ile ilgili konularla Antik Yunan’dan itibaren ekonomi bili-
mi bağimsizliğini kazanincaya kadar daha çok felsefeciler ilgilenmişler, 
bu konulari genellikle ‘oikos’ (ev) ile ‘nemein’ (yönetim) kelimelerinden 
meydana gelip ‘ev yönetimi’ anlamindaki ‘oikonomia’ terimi altinda ele 
almişlardir  (Leshem, 2016, s. 225). Modern iktisat biliminin kurucusu sa-
yilan İskoçyali Adam Smith2’in (1723-1790) ve çağinda iktisadî konularla 
ilgilenen düşünürlerin birer ahlâk felsefecisi oluşlari Antik Yunan’dan ge-
len bu kadîm geleneğin uzantilari olarak görülebilir.  

İslam felsefe ve ahlâk bilginleri de ‘oikonomia’ teriminin karşiliği 
olarak ‘tedbîrü’l-menzil’ terkibini, az da olsa ‘es-siyâsetü’l-menziliyye’ 
tabirini kullanmişlardir (Güler, 2005, s. 377-386). İktisat tarihçisi Sabri 
Orman, ‘tedbîrü’l-menzil’ terimini İslâm dünyasina Aristo şârihi olarak 
bilinen İbn Sînâ’nin (Batili kaynaklarda Avicenna) kazandirdiğini söyle-
miştir.  Bilindiği gibi İbn Sînâ ev yönetimi konusunda es-Siyâsetü’l-men-
ziliyye başliğini taşiyan müstâkil bir risâle kaleme almiştir. 
2  Adam Smith’in neşriyle birlikte modern iktisat biliminin başlangici olarak kabul edilen ve 
en bilinen eseri Türkçe literatürde kisaca Uluslarin Zenginliği kisaltmasiyla bilinen An Inquiry 
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)’dir. Glasgow Üniversitesi’nde ahlâk 
felsefesi kürsüsünde profesör olan Smith’in ahlâk felsefesiyle ilgili eserleri arasinda şunlar yer 
almaktadir; The Theory of Moral Sentiments (1759), Essays on Philosophical Subjects (bu eser 
Smith’in ölümünden sonra 1795 yilinda neşredilmiştir). Bu son zikredilen eserinde Smith’in 
daha önce yayinladiği makaleleri toplanmiştir (Smith, 1982).  
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Corcî Zeydân, Mora Savaşi neticesinde Atina’nin işgalcilerin eline 
geçmesi ve aldiklari ağir hezimetlerden dolayi, Yunanlilarin bir uyaniş ve 
hakikat arayişina giriştiklerini belirterek, felsefe geleneğinin Antik Yu-
nan’da tebârüz ettiğini ortaya koymaktadir. Zeydân, bu uyaniş döneminin 
kurucusu ve en büyük temsilcisinin Sokrates olduğunu söyler (Zeydân, 
2015, s. 31, 32). Antik Yunan’da düşünürler   ideal bir toplum ve devlet 
yönetim anlayişini ele alirken, toplumun en küçük birimi olan hane/ev yö-
netimi üzerinde de durmuşlar ve bu konuda bir külliyatin ortaya çikmasini 
sağlamişlardir. Burak Takmer, Antik Yunan’da oikos’un yani ailenin ya-
şam şekli ve aile bireylerinin kendi aralarindaki   ilişkilere dair  bilgilerin 
Homeros’a kadar uzandiğini söylemiş, Hesiodos, Yedi Bilge (Kleobus, 
Solon, Khilon, Thales, Pittakos, Bias ve Periandros), Pherekydes, Pytha-
goras, Sofistler ve Demokritos gibi Sokrates öncesi dönemde yaşamiş dü-
şünürlerin de  ‘oikonomia’ya  ilişkin görüşlerinin bulunduğunu delilleriyle 
ortaya koymuştur (Pseudo-Aristoteles, 2016, s. 316-352). 

Filozoflar, felsefeyi genellikle nazarî/ teorik ve amelî/pratik olmak 
üzere ikiye ayirmişlardir.   Nazarî felsefede metafizik, matematik ve fizik 
ilimleri incelenmektedir. Hikmet diye de isimlendirilen amelî felsefe üç 
bilim dalindan oluşmaktadir: Êthiko (ahlâk), oikonomikos (ev yönetimi) ve 
politikos (siyaset: şehir yönetimi).  Farâbi, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh, Tûsî 
ve Kinalizâde gibi bilginler felsefenin bu şekildeki tasnifini gelenek halin-
de sürdürmüşlerdir (Ocak, 2013, s. 88). Biraz önce de ifade edildiği gibi 
İslam filozoflari amelî felsefenin üç ana konusunu tehzîbu’l-ahlâk, tedbî-
ri’l-menzil, tedbîri’l-medîne terimleri altinda açiklamişlardir. Ahlâkin fer-
din nasil kemâle ereceğini ele aldiğini; tedbîri’l-menzilin   ev yönetimi 
ve ekonomi ile ilgili konulari incelediğini; tedbîrü’l-medîne ise şehir ve 
ülkelerin ahlâkli ve faziletli yönetimini konu edindiğini ifade etmişlerdir. 
İslâm filozoflari bu konularda Yunan felsefesinden öğrendikleri ile İslâmî 
unsurlari uzlaştirmaya çalişmişlar, özellikle “tedbîrü’l-menzil” ile ilgili 
görüşlerinde İslâmî unsurlara öncelik vermişler, İslâm’in önerdiği ideal 
aile modelini ortaya koymaya çalişmişlardir (Aydin, 1989, s. 14). 

Grafik.1.Oikonomia’dan Economics’e Bir Kavramın Seyr ü Seferinin Ana Hatları
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2. Xenophon: Tarihteki İlk Müstakil Ekonomi Kitabı Yazarı 

Literatürde Ksenofon, Ksenophones gibi isimleriyle de bilinen ve ik-
tisat tarihi/iktisadi düşünceler tarihi kitaplarinda siklikla atifta bulunulan 
Atinali Yunan filozofu Xenophon’un (Yunanca: Ξενοφών), kişisel geç-
mişiyle ilgili eldeki bilgiler oldukça kisitlidir. Hakkinda mutlak bilinen 
şey ise velûd bir yazar olduğudur (Flower, 2017, s. 15). Kaynaklarda ya-
şadiği dönem ile ilgili olarak farkli tarihlendirmeler söz konusudur. Bazi 
kaynaklarda M.Ö. 430-354, bazilarinda ise M.Ö. 570-478 yillari arasinda 
yaşadiğina dair bilgiler yer almaktadir. Xenophon’un Atina’da kirsal bir 
bölgede büyümüş olmasi ve Skillus’taki yaşami onun ziraî faaliyetlerle 
ilgili görüşlerinin oluşmasinda etkilidir. Onun Antik Yunan’daki sui-gene-
ris varliği kişisel yaşam öyküsüyle de yakindan ilgilidir. Xenophon, Atina 
siyasî hayatindan duyduğu hoşnutsuzluk neticesinde uzun yillar siyasetten 
uzak durmuş, bir anlamda münzevi bir yaşam sürerken ‘oikonomia’ üze-
rinde düşünme firsati bulmuştur. Atina’nin kadîm düşmanlari Sparta ve 
Perslilerle yakinliği ve buralardaki parali askerlik hizmetleri ona farkli bir 
pencere açmiştir. Yaşamini hem şehirde hem taşrada sürdürmesi ile de iki 
hayat tarzini da birebir tecrübe etmiştir.  (Pseudo-Aristoteles, 2016, s. 362, 
363). M.S. 180 ilâ 240 yillari arasinda yaşamiş olan Diogenes Laertius, 
Xenophon’la ilgili şu bilgileri aktariyor:

“Xenophon, Gryllus’un oğluydu; o Erchia tavrına sahip bir Atinalıy-
dı. Mütevazı ve olağanüstü yakışıklıydı. Sokrates’in onunla dar bir yolda 
karşılaşıp eşyalarıyla yolunu kestiğini ve her çeşit yiyeceğin nerede satıl-
dığını sorgulayarak bir yanıt aldığında, “Erkekler nerede iyi ve onurlu 
hale gelir?” diye sorduğu, Xenophon’un kafasının karıştığı ve Sokrates’in 
‘Beni takip et ve öğren’ dediği söylenir. Ve o andan itibaren Sokrates’in 
öğrencisi oldu. Memorabilia başlığı altında yazdığı eserinde Sokrates’in 
sözlerini ilk kaydeden oydu. Aynı zamanda o, tarih eseri yazan ilk filozof 
oldu.” (Laertius, 2018, s. 103)

M.S. 346 yilinda Sardis’te3 dünyaya gelip yaklaşik 414 yilinda yine 
memleketi Lidya’da ölen Eunapius, Sofistlerin Yaşamları (İng. The Lives 
of the Sophists) isimli eserinde Xenophon’a ilişkin şu çarpici bilgileri ve-
riyor:

“Felsefeyi sadece sözlerle değil, eylemlerle de süslediği için tüm filo-
zoflar arasında benzersiz olan filozof, Xenophon’dur. (Çünkü o, bir yan-
dan ahlaki erdemleri hem söylemlerde hem de tarihsel yorumlarda yazar-
ken, gerçek başarıda da üstünlük sağlamıştır. Bunun da ötesinde, kendi-
sine verdiği örnekler aracılığıyla orduların liderleri doğmuştur. Örneğin, 
Büyük İskender, Xenophon olmasaydı asla büyük olamazdı) O, seçkin in-

3  Sardis: Manisa’nin Salihli ilçesine bağli Sart kasabasi yakinlarinda bulunan ve Lidya (Lydia) 
devletine başkentlik yapmiş antik kent.
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sanların günlük eylemlerini bile kaydetmemiz gerektiğini öne sürüyor.” 
(Eunapius, 1922, s. 343).

Diogenes Laertius, tarihte Xenophon adini taşiyan yedi kişinin oldu-
ğunu belirtmektedir: “İlki şimdi bahsettiğimiz kişi; ikincisi diğer eserleri-
nin yanı sıra Epaminondas ve Pelopidas’ın biyografisini yazan bir Atinalı 
(Theseid’i yazan Pythostratus’un kardeşi), üçüncüsü Cos’lu bir doktor; 
dördüncüsü Hannibal tarihinin yazarı; beşincisi mitolojik mucizeler üzeri-
ne bir otorite olan kişi; altıncısı Paros’tan bir heykeltıraş ve yedincisi Eski 
Komedi’nin şairidir” (Laertius, 2018, s. 107). Xenophon kimi araştirmaci-
lara göre ise monoteizmin önemli bir temsilcisidir (Schrödinger, 2020, s. 
84). Sokrates’in pratik yönü güçlü öğrencileri arasinda yer alan Xenophon, 
düşünce kadar eylemi de sevmiş ve parali asker olmuştur (Durant, 1966, s. 
489). Sokrates’in çağdaşi ve arkadaşi (bazi kaynaklara göre öğrencisi) olan 
Xenophon arkasinda Memorabilia, Symposium, Apology ve Oeconomicus 
gibi önemli eserler birakmiştir. 

Çeşitli kaynaklarda M.Ö. 427-355, M.Ö. 430-354, M.Ö. 445-354, 
M.Ö. 570-478 yillari arasinda yaşadiğina dair bilgiler yer almaktadir. 
Sokrates’in M.Ö. 470’ta doğduğu kabul edilirse, Z. Findikoğlu’nun Ahlak 
Tarihi (1945) isimli kitabinda geçen Delium savaşinda Sokrates ile Xe-
nophon’un birlikte savaştiklari bilgisi doğru ise doğum tarihlerinin de bir-
birlerinden çok uzak bir tarihte olmamasi beklenir. Yine Findikoğlu’nun 
aktardiğina göre Xenophon Sokrates’in öğrencisi, Platon’un (Eflatun) ise 
arkadaşi olmuştur. Xenophon Sokrates’e şöyle övgülerde bulunmaktadir: 
“Sokrates, bana tasvir ettiğim gibi göründü. O kadar faziletliydi ki, her-
kese yararlı olmaya çalışırdı. O denli iyi kalpli bir insan idi ki kendisi-
ne gelen herkese nasihâtlarını aktarırdı”. Xenophon; Sokrates, Platon ve 
İslâm dünyasinca “muallim-i evvel” olarak isimlendirilen Aristoteles ile 
ayni çağda yaşamiştir.

Felsefe tarihçileri Xenophon’un Sokrates’i ne denli doğru aktarabil-
diği konusunda şüphe içinde kalmişlardir. Buna sebep olan temel konu 
ise Sokrates’in arkasinda hiçbir yazili metin birakmamiş oluşudur. Pla-
ton’un tasvir ettiği Sokrates ile Xenophon’un tasvir ettiği Sokrates arasin-
da farklar bulunmasi, tarihçileri Xenophon ile Platon’u mukayese etmeye 
zorlamiştir. Bazilarina göre Xenophon Sokrates’i anlayacak bir kabiliyette 
olmadiği için Platon esas alinmadir. Ancak yine başka bir bakiş açisina 
göre ise her ne kadar Sokrates’i bazen yanliş anlamiş olsa bile, hocasi-
nin fikirlerini aslina sadik kalarak nakletmiştir. Leo Strauss, tarihçi olmayi 
arzu edip bunu eylemleriyle ortaya koyan ve Sokrates’i taniyan tek kişi-
nin Xenophon olmasindan dolayi, Sokrates’le ilgili bilgilerimizin temel 
kaynağinin Xenophon olmasi gerektiğini ifade eder (Strauss, 1998, s. 83). 
Strauss, Xenophon’un XVIII. asrin sonlarina kadar iyi bir şöhretinin oldu-
ğunu, çağimizda ise kötü bir şöhrete sahip olduğu gerçeği karşisinda sessiz 
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kalamayacağini belirtir. Strauss, bu iyiden kötüye dönüşen şöhretin ilk mü-
sebbibi olarak Roma tarihçisi Alman B.G. Niebuhr’u işaret eder. Strauss’a 
göre Niebuhr’un Xenophon’a yönelen kötücül bakişi şu nedenlere bağli-
dir; XIX. asrin hemen başlarinda Napolyon’un Fransiz İhtilâli’ne bir tepki-
si olarak evrensel bir Avrupa devleti kurmak için Alman ulusu gibi uluslari 
baskilama girişimi bulunmaktaydi. Ayni dönemde Almanya’da çok güçlü 
bir vatanseverlik vurgusu bulunmaktaydi. Tarihçi Niebuhr’un Xenophon’a 
saldirmasinin altinda yatan neden de buydu çünkü Xeneophon’un yaşadi-
ği dönemde Atinalilar ile Spartalilar arasinda çatişmalar yaşaniyordu ve 
Atinali Xenophon Coronea savaşinda Spartalilarin saflarinda yer alarak 
“yanliş” tarafi yani Spartalilari seçmişti. Vatanseverlik için “yanliş” bir 
örnek teşkil eden Xenophon bu nedenle gözden düşürüldü ve bu miras 
XX. asra taşindi (Strauss, 1962, s. 1, 2). Xenophon, kendisini Sokrates’in 
halefi olarak hiçbir zaman görmemiş, zaten askerlik mesleği de buna izin 
vermemiştir. Findikoğlu’na göre ise tüm bu değerlendirmeler neticesinde 
Sokrates’in fikirlerinin temel kaynaği olarak Xenophon’un Memorabilia 
(Fr. Les Memorables) isimli eseri dikkate alinmalidir.

2.1. Xenophon’un Eserleri

Xenophon arkasinda 14 kadar eser birakmiştir4 (Flower, 2017, s. 15). 
Memorabilia, Cyropaedia Symposium, Apology, Hiero ve Oeconomicus 
bu eserlerden bazilaridir. Önceden de ifade edildiği gibi Xenophon’un Oe-
conomicus adli eseri tarihte iktisadi alanda yazilan ilk müstakil eser olarak 
bilinmekte ya da yorumlanmaktadir. Aslinda Xenophon’un iktisadî görüş-
leri yalnizca Oeconomicus’da yer almaz, onun görülerine başka kitaplarin-
da da rastlanilmaktadir. Oeconomicus’un içeriği hakkinda bundan sonraki 
başlik altinda kaynaklara dayali olarak tatmin edici açiklama yapilacaktir. 
J.K. Galbraith, Aristoteles’te Atina ekonomisi hakkinda doyurucu bilgiler 
bulamayan bilim adamlarinin, Sokrates’in öğrencisi ve pratik düşünen bir 
insan olarak Xenophon’a yöneldiklerini belirtir. Galbraith, Xenophon’un 
genç Cyros ile olan dostluğuna dayanan anilarini anlattiği eseri Anabasis’te 
ekonomi ile ilgili kisa bilgiler verdiğini ifade eder. Galbraith Xenophon’un 
Cyropaedia adli eserinde tipki Adam Smith’in öngördüğü gibi şehirdeki iş 
bölüşümünün üstünlüğünden bahsettiğini alintimaktadir. Galbraith ayrica 
Poroi5 (Tr. Yollar ve Kaynaklar) adli eserinde Xenophon’un, Atina şehir 
devletinin refahinin kaynaklarini ve onu geliştirmenin yollarini ele aldiğini 
belirterek, kuşatici tarimin üstünlüğü, Spartalilari dahi hariç tutmayarak, 
yabanci tüccarlara ve denizcilere misafirperverce ve ayricalik taninarak 
4  Bir dönem Xenophon’un 15. eseri olarak zikredilen Atinalıların Anayasası (ing. Constitution 
of the Athenians; yun. Athenaion Politeia) isimli kitabin şimdilerde başka bir yazara ait olduğu 
belirtilmektedir. Xenophon’un Avlanma Üzerine (ing. On Hunting; yun. Cynegiticus) isimli 
eserinin de ona ait olduğu konusunda şüpheler bulunmaktadir (Flower, 2017, s. 15).
5  J.K. Galbraith, Xenonphon’un bu eserinin adini İngilizce’ye On the Means of Improving the 
Revenues of the State of Athens (Tr. Atina Devletinin Gelirlerini İyileştirme Yolları Üzerine) 
şeklinde tercüme etmiştir.
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yaklaşilmasi ve bayindirlik işlerine gereken özeni gösterilmesiyle devle-
tin refahinin artacağindan bahsettiğini ifade etmektedir. Ayrica, Galbraith, 
Xenophon’nun bu eserinde mümkün mertebe tüm iş gücünün gümüş ma-
denlerine gönderilerek Atina’nin ödemeler dengesinin önemli bir bileşeni 
olarak gördüğü gümüş arzinin da önemine değindiğini vurguluyor. Galbra-
ith, her şeyin ötesinde Xenophon’un iktisadi istikrar için barişi korumanin 
önemini kavradiğini da belirtiyor (Galbraith, 1907, s. 15,16). İşbu çalişma-
mizda, Xenophon’un Memorabilia, Symposium, Apology ve Oeconomicus 
eserlerinin Yunanca asillariyla birlikte İngilizce tam metin çevirilerine yer 
verilen ve E. C. Marchant ve O. J. Todd’e ait olan eser esas alinmiştir. Bu 
eserde Memorabilia ve Oeconomicus E. C. Marchant tarafindan, Sympo-
sium ve Apology ise O. J. Todd tarafindan Yunanca aslindan İngilizceye 
tercüme edilmiştir. Bahsi geçen bu eserin ilk baskisi 1923 yilina ait olup 
sonra sirasiyla 1938, 1953, 1959, 1965, 1968, 1979, 1992, 1997 yillarinda 
da yeni baskilari yapilmiştir (Marchant & Todd, 1997). 

2.2. Xenophon’un Türkçe Literatürdeki Yeri

Xenophon’un Türkçeye ilk çevrilen eseri Memorabilia (Fr. Les Memo-
rables) isimli eseri olmuştur. 1869 yilinda Türkçeye çevrilen bu eserin mü-
tercimi Necib Efendi’dir. Bu eserin Fransizcadan mi yoksa Yunanca aslindan 
mi çevrildiği ise belli değildir (Findikoğlu, 1945, s. 210). Tespit edebildiğimiz 
kadariyla Xenophon’un Oeconomicus adli eserinin bugüne kadar Türkçeye 
tam metin olarak çevirisi yapilmamiştir. Son dönemin ünlü Türk sosyologla-
rindan Ziyaeddin Fahri Findikoğlu, Ahlâk Tarihi kitabinin I. cildinde (1945, s. 
219-222) toplam 20 fasildan oluşan Oeconomicus’un birinci faslini François 
Ollier’in Fransizca metninden Türkçeye çevirmiş ve bu çeviriyi kitabinda ya-
yimlamiştir. Burada belirtelim ki bu eserin yalnizca 1/20 nisbetindeki bir kismi 
Türkçeye çevrilmiştir. Yine Findikoğlu Ahlâk Tarihi (1945) adli kitabinin “İk-
tisat ve Ahlak” başliği altinda Oeconomicus’un genel bir değerlendirmesini de 
yapmiştir (Findikoğlu, 1945, s. 216-218). Ünlü iktisat tarihçisi Sabri Orman, 
“Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni” adli kitapta kaleme aldiği, “İlm-i 
Tedbir-i Menzil, Oikonomia ve İktisat”6 başlikli bölümünde Xenophon’dan ve 
Oeconomicus adli eserinden söz etmiş, bu eserin herhangi bir Türkçe ya da 
İngilizce tam metnine ulaşamadiğini, ancak bu eserin tek bir pasajinin Türkçe 
tercümesini Findikoğlu’nun Ahlâk Tarihi kitabinda gördüğünü ve bu Türkçe 
pasaji eserine aynen aktardiğini ifade etmiştir.

Bu çalişma vesilesiyle Xenophon’un Oeconomicus adli eserinin daha 
önce Türkçeye tercüme edilmemiş bazi kisimlari İngilizce metninden tara-
fimizca ilk defa Türkçeye tercüme edilmiş ve bu çalişmada Türkçe çeviri-
sinden örnek olarak sunulan diyaloglardaki konularin bütüncül bir bakişla 
iktisat ilmi açisindan tahlili yapilmiştir.
6  Bu çalişma ilk kez 1992 yilinda “İlm-i Tedbir-i Menzil, Oikonomia ve İktisat” başliğiyla 
neşredilmiştir (bkz. (Orman, 1992)).
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2.3. Oeconomicus’un Avrupa’daki Yansımaları

Oeconomicus’un papirüs kağidina basili keşfedilen en eski versiyon 
M.S. ilk yüzyila aittir. Cicero (M.Ö. 106-51) Oeconomicus hakkinda hay-
ranlikla konuşur ve gençliğinde bunu Latinceye çevirdiğini söyler (Morris, 
1880, s. 170). Eserin, el yazmasi olarak bulunan en eski halleri ise XII. 
ya da XIII. asra aittir. XV. asirda birkaç kez tercüme edildiği belirtilen 
Oeconomicus’un ilk tercüme baskisi 1506 yilinda Raphael Maffei tarafin-
dan yapilmiştir ki bu tercümenin pek iyi olmadiği da ifade edilmektedir 
(Humble, 2017, s. 424). Eserin Yunancadan Latinceye çevirisi 1569 yilin-
da yapilmiştir. Xenophon’a ait tüm eserlerin bir araya getirilmesi ise ilk 
olarak Junta’nin Floransa’daki 1516 tarihli çalişmasidir. Aldus, 1525 yilin-
da Venedik’te, Stephanus 1561 ve 1581 tarihlerinde Cenova’da, Lenklau 
ise ilki 1594’te ikincisi 1596 yilinda olmak üzere Oeconomicus’un yayimi-
ni sağlamişlardir (Marchant & Todd, 1997). 

Rönesans Avrupasinda da Xenophon’un etkileri görülmektedir. 1436 
yillarinda Floransali Agnolo Pandolfini (1360-1446) tarafindan kaleme ali-
nan Trattato Del Governo Della Famiglia (Tr. Aile Yönetimi Üzerine Risâ-
le) başliğini taşiyan eser ile Leon Battista Alberti (1404-1472) tarafindan 
yazilan Della Famiglia7 (Tr. Aile) adli eser Oeconomicus’tan izler taşir. 
Hadd-i zâtinda Alberti’nin eseri Pandolfini’nin eserinin hemen akabinde 
neşredilmiş ve büyük benzerlikler taşimaktadir. Pandolfini, bir devlet adami 
ve tüccar olarak Floransa’da yaşamani sürdürmüş, ömrünün sonlarina doğ-
ru bahsi geçen eserini yayimlamiştir. Trattato’da Pandolfini, Xenophon’un 
Oeconomicus kitabindaki üç karaktere benzer şekilde sokratik bir tarzda ele 
aldiği eserinde diyaloglari üç oğlu üzerinden kurgulamiştir. Tarihçiler, bu 
iki eser arasindan Pandofini’nin eserini daha başarili bulurlar (Durant, 1953, 
s. 587). Alberti ise eserinde şu ifadelere yer verir: “Elimden geldiğince o 
en tatlı ve en hoş yazarı, Xenophon’u taklit etmek istedim.” (Flower, 2017, 
s. 425). Zengin bir bankacinin oğlu olarak Cenova’da doğan Alberti, Della 
Famiglia isimli eseriyle sivil hayatin temel bir unsuru olarak kâr ve ticare-
tin Bati kültürüne girişini tasdik etmiştir. Alberti gençliğinde ise 100-170 
yillari arasinda yaşamiş ünlü İskenderiyeli ünlü Yunan bilgini Ptolemy’nin 
(İslâm dünyasindaki adiyla Batlamyus) Coğrafya isimli eserinden derinden 
etkilenmiştir (Maifreda, 2012, s. 57). Alberti’nin Della Famiglia’si, erken 
Rönesans’in modern tarihi araştirmalarinda temel bir referans kaynaği ha-
line gelmiştir. Bu eser, Floransa’yi yöneten aristokrasinin, burjuvazi ya da 
vatandaşlarina ilişkin bir savunmasi olarak görülmektedir (Kuehn, 1985, s. 
161). Denilebilir ki, Rönesans İtalya’sinda Yunanca ‘oikonomia’ kavrami 
kendisini İtalyanca ‘della famiglia’ olarak tezâhür ettirir. 
7  Eserin ismi W. Durant’in (1953) çalişmasinda Economico olarak geçmektedir. Bazi eserlerde 
ise kitabin ismi I Libri Della Famiglia (Tr. Ailenin Kitaplari) bkz. Germano Maifreda, From 
Oikonomia to Political Economy : Constructing Economic Knowledge From The Renaissance 
to The Scientific Revolution, Ashgate, Burlington 2012.
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3. Oeconomicus Adını Taşıyan Eserler

 Literatürde Xenphon’un Oeconomicus adli eserinin yani sira bu ismi 
taşiyan başka eserlerin de bulunduğu görülmektedir. Bunlar arasinda ya-
zarin kimliğinin belirsizliği ya da eserin gerçekten atfedilen isme ait olup 
olmadiğinin bilinmezliği yüzünden bu isimdeki eserlerden bazilarinin 
‘pseudo’ yani sahte sifatla bazi kişilere nispet edildiği ileri sürülmekte-
dir.  Aristoteles’in eserleri arasinda zikredilen Oeconomica kitabi bunlar-
dan birisidir.  (Yalazi & Keyinci, 2015, s. 94).  Üç makaleden oluşan ve 
bunlardan ilk ikisi Yunanca, üçüncüsü ise Latince olarak günümüze kadar 
ulaşan bu kitabin ilk iki makalesi Yunancadan Türkçeye8, üçüncüsü ise 
Latinceden Türkçeye9 tercüme edilmiştir. 

İktisadi analiz tarihçisi Schumpeter, Xenophon’un iktisat tarihçileri 
için ilgi çekici bir figür olduğu, Oeconomicus adli eserinde ele aldiği ‘ev/
hane yönetimi’ kavraminin ise benzer başliklar altinda XVI. asra kadar 
devam ettirildiğini belirtmektedir (Schumpeter, 2006, s. 51). M.Ö. 106-43 
yillari arasinda yaşayan ve Xenophon’un öğretilerinden etkilenen Romali 
büyük devlet adami ve düşünür Cicero, meşhur Cato Maior De Senectu-
te10 isimli eserinde Oeconomicus’tan şöyle bahseder: “Xenophon’un ça-
lışmaları birçok açıdan faydalıdır. Kişinin mülkünün bakımıyla ilgilenen 
Oeconomicus adlı kitabında tarımı ne de güzel övüyor.” (Cicero, 1923, s. 
73) W. Durant, Xenophon’un Oeconomicus isimli eserinde tarim ve savaş 
dişindaki meşguliyetleri küçük gördüğünü vurgulamaktadir (Durant, 1966, 
s. 490). 1907 yilina ait bir yazisinda Herbert Richards, kolay bir dile sahip 
olduğu Yunancaya yeni başlayanlarin ve kismen de tarihçilerin Xenop-
hon’un eserlerine yöneldiklerini, bunlarin dişinda kalanlarin ise Xenophon 
üzerine çok az çalişma yaptiklarini ifade etmektedir (Richards, 1907).

3.1. Oeconomicus’un Metin Kritiği

Diyalog şeklindeki eserde üç karakter bulunmaktadir. Bunlar; Sok-
rates (Yun. Σωκράτης), Critobulus (Yun. Κριτόβουλος) ve Ischomachus 
(Yun. Ἰσχόμαχον)’dur. Critobulus, Sokrates’in dostu Kriton’un oğlu olup 
Ischomachus’un ise bizzat Xenophon’un kendisi olduğu belirtilmektedir. 

Oeconomicus’un giriş fasli ev/hane yönetiminin tanimlanmasi ile baş-
lamaktadir.

8  Bu çeviri metin Burak Takmer tarafindan Türkçeye kazandirilmiştir (Pseudo Aristoteles, 
Oikonomika, İstanbul: Kabalci Yayinlari, 2016).
9  Latinceden Türkçeye çeviri Esra Yalazi ve Ceyda Üstünel Keyinci tarafindan yapilmiştir 
(“Pseduo Aristoteles’in Oeconomica Adlı Yapıtının 3. Kitabının Yorumu ve Çevirisi”, Archivum 
Anatolicum (ArAn), 9/2, 2015, s.91-106).
10  Latince bir kelime olup, Türkçeye “Yaşli Cato veya Yaşlilik Üzerine” olarak çevirilmektedir. 
Eserin Türkçe tercümesi için bkz. Cicero, Yaşlı Cato veya Yaşlılık Üzerine, (Latinceden) Çev. C. 
Cengiz Çevik, Türkiye İş Bankasi Kültür Yayinlari, İstanbul 2017.
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3.1.1. Oeconomicus I. Kısım: Ev Yönetimi Tanımlanıyor11

 (Bir keresinde hane yönetimi ile ilgili şu tartışmayı yaparken işit-
tim)

 Sokrates: Anlat bana Critobulus! Ev yönetimi, tıp, demircilik ve 
maragozluk gibi ilimlerin bir şubesi midir?

 Critobulus: Bence öyle, diye cevaplandırdı, Critobulus.

 Sokrates: Öyleyse ev yönetiminin tıpkı bu saydığın zanaatlardan 
herhangi birinin fonksiyonunu taşıdığını söyleyebilir miyiz?

 Critobulus: Aslında iyi bir ev yöneticisini işinin kendi hanesini iyi 
idare etmek olduğunu düşünüyorum.

 Sokrates: Evet ve o kişiyi başka birinin evini idare etmeyle vazi-
felendirsek bunu yapamaz mı? Eğer bunu (işi) seçerse kendi evi kadar iyi 
edere edemez mi? Marangozluk bilen birisi bu işi kendisi için yaptığı gibi 
tam olarak başkası için de yapabilir. Ve öyleyse, iyi bir ev yöneticisi olabi-
leceğini varsayıyorum. 

 Critobulus: Bence öyle, Sokrates. Öyleyse ev yönetimi sanatını bi-
len birisi, tıpkı kendisine bir ev inşâ edebileceği gibi bizzat kendisine ait 
bir gayr-i menkulü olmasa bile başkasının evini yöneterek de para kazana-
bilir mi?

 Sokrates: Evet, tabi ki. Ve de bir mülkü devraldıktan sonra, tüm 
harcamaları ödemeye devam ederse ve bir denge göstererek mülkü artır-
maya devam ederse iyi bir maaş alırdı.

 Critobulus: Fakat şu an bir ev derken neyi kastediyoruz? Bir evle 
aynı şeyi mi, yoksa ikâmet edilen yerlerin dışında sahip olunan tüm mülk-
ler de evin bir parçası mı?

 Sokrates: Aslında bir kimsenin farklı şehirlerde olsalar bile sahip 
olduğu tüm mülklerinin de evin bir parçası olduğunu düşünüyorum. 

 Critobulus: Sokrates, sen paranın dahi onu nasıl kullanacağını 
bilmeyenler için bir servet olmadığını ima ediyorsun.

 Sokrates: Sanırım servetin bir insanın kâr elde edebileceği şey ol-
duğu konusunda bana katılıyorsun. (Xenophon, s.367)

Kaynak: (Marchant & Todd, 1997, s. 363-365). 

Diyaloglardan anlaşilmaktadir ki ev yönetimi bir sanat /meslek olup 
iyi bir iktisatçi evini iyi yöneten kimsedir.  Daha açik bir ifadeyle   ev 
yönetimi tipki demircilik, marangozluk, tip gibi bir ilim, bir sanat/zanaat 

11  Bu kisim F. Ziyaeddin Findikoğlu’nun Ahlâk Tarihi I. cildinde de yer almakta olup verilen 
burada verilen diyaloglar İngilizcesi üzerinden tarafimizca Türkçeye tercüme edilmiştir.
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dalidir. Diyaloglarda ev/hane ifadesinin dar anlamiyla değil daha geniş an-
lamiyla anlaşilmasi gerektiği vurgulanmiştir. Xenophon, paranin bizatihi 
kendisinin rasyonel olarak kullanmasini bilmeyen kişiler için bir servet 
olmadiğini, servetin ise kâr elde etmenin bir araci olduğunu belirtmiştir. 

3.1.2. Oeconomicus II. Kısım: Zenginlik Nedir?

 (Ve söz şimdi Critobulus’a geçti ve o şöyle devam etti)

 Critobulus: Pekâlâ, sanırım bana bu tür tutkulardan yeterince 
bahsetmiştin ve kendimi değerlendirdiğimde, sanırım onları oldukça iyi 
bir şekilde kontrol altında tutuyorum ve bu yüzden malımı artırmak için 
ne yapmam konusunda tavsiyede bulunursan, -senin deyiminle- bu met-
reslerin beni engelleyeceğini sanmıyorum. Öyleyse bana verebileceğin 
herhangi iyi bir tavsiyede bulunmaktan çekinme, zaten yeterince zengin 
olduğumuzu ve daha fazla paraya ihtiyacımız olmadığımızı düşünmediğin 
sürece, Sokrates.

 Sokrates: Oh, eğer beni de dâhil ederek bunu kastediyorsan, kesin-
likle daha fazla paraya ihtiyacım olmadığını ve yeterince zengin olduğumu 
düşünüyorum. Ama sen bana oldukça fakir görünüyorsun, Critobulus ve 
seni temin ederim bazen senin için çok üzülüyorum. 

 Critobulus: Ve “Kaç para” diye gülerek sordu Critobulus, “Mül-
künü satsan, senin mülkün ne kadar eder, benim mülküm ne kadar?”.

 Sokrates: İyi bir alıcı bulsam, sanırım ev de dahil olmak üzere 
tüm malımı mülkümü beş Minæ12’ya hemen satabilirim. Seninki eminim bu 
meblağın yüz katından fazlasını getirecektir.

 Critobulus: Ve bu tahmine rağmen, gerçekten paraya ihtiyacın ol-
madığını düşünüyor ve yoksulluğum için bana acıyor musun?

 Sokrates: Evet, çünkü benim malım isteklerimi karşılamak için ye-
terli, ancak senin (mevcut mülklerinin) yaşam tarzını sürdürmek ve itibarı-
nı desteklemek için yeterli olacağını sanmıyorum, servetiniz şu ankinin üç 
kat daha fazla olsa bile.

3.1.3. Oeconomicus II. Kısım: İhtiyaçlar Sonsuz Mu?

 Critobulus: “Nasıl olabilir?” diye haykırdı Critobulus. 

 Sokrates: “Çünkü, ilk olarak” diye açıkladı Sokrates, “Birçok 
büyük fedakârlık yapmak zorunda olduğunu fark ediyorum; aksi takdirde 
hem tanrılarla hem de insanlarla başının belaya gireceğini düşünüyorum. 
İkincisi, cömert bir ölçekte birçok yabancıyı eğlendirmek senin görevin-
dir. Üçüncü olarak, yurttaşlara akşam yemekleri vermeli ve hayırsever 
12  20 İngiliz Pound ’undan biraz daha fazla değeri haiz Yunan para birimi Mina’nin çoğul 
hali. Antik Yunan, Misir vb. ülkelerde kullanilan değişen ağirlik ve para birimi, genellikle 1⁄60 
talent, 100 drahmi veya 50 şekele eşittir (Marchant & Todd, 1997, s. 375).
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rolünü oynamalısın, yoksa takipçilerini kaybedersin. Dahası, devletin za-
ten senden ağır katkılar (istekler) talep ettiğini görüyorum: At yarışları, 
korolar ve jimnastik yarışmaları düzenlemeyi ve başkanları kabul etmeyi 
sürdürmelisin ve eğer bir savaş patlak verirse, bir gemiye sahip olmanı ve 
seni neredeyse ezecek vergileri ödemeni isteyeceklerini biliyorum. Senden 
beklenenden ne zaman yetersiz kalırsan Atinalılar seni (sanki) onları so-
yarken yakalamış gibi cezalandır. Tüm bunların yanı sıra, kendini zengin 
bir adam olarak hayal ettiğini fark ettim; Paraya kayıtsızsın ve yine de ma-
liyeti senin için hiçbir şey değilmiş gibi minyonlarla kur yapıyorsun. İşte 
bu yüzden sana acıyorum ve kedere düşüp kendini sefalet içinde bulman-
dan korkuyorum. Şimdi, param biterse, hiç şüphesiz bunu benim kadar iyi 
biliyorsun, bardağımı doldurmak için çok az katkıda bulunması gereken 
yardımcılardan yoksun olmamalıyım. Ama arkadaşların, senden çok daha 
fazla bir şekilde müesses nizamı desteklemek için araçlar sağlamış olsalar 
da onlar senden yardım almayı bekliyorlar”.

 Critobulus: “Buna itiraz edemem, Sokrates” dedi Critobulus, 
“Ama şimdi beni gözetip, gerçekten acınacak bir durumda olmadığımı 
görme zamanı”.

 Sokrates: Bunun üzerine Sokrates şöyle dedi: “Ne, tuhaf değil mi 
Critobulus, biraz önce zengin olduğumu söylediğimde, sanki zenginliğin 
anlamını bile bilmiyormuşum gibi bana güldün ve benim yanılgıda olduğu-
mu kanıtlayana ve mallarımın seninkinin yüzde birinden daha az olduğunu 
bana gösterene kadar durmamıştın ve şimdi seni gözetmemi ve tam anla-
mıyla fakir bir adam olmadığını görmemi mi istiyorsun?”

 Critobulus: Pekâlâ, Sokrates, refahı yaratan bir süreci ve denkle-
mi anladığını görüyorum. Dolayısıyla, küçük bir gelirden tasarruf eden bir 
adam, sanırım büyük bir artı değeri büyük bir gelirle çok daha kolay bir 
şekilde elde edebilir.

Kaynak: (Marchant & Todd, 1997, s. 373-379).

Oeconomicus’un II. kismindaki diyaloglardan paylaşilan bir kesitten 
de görülebileceği üzere Sokrates ile Critobulus arasinda zenginliğin ne ol-
duğu, ihtiyaçlarin nasil tanimlanmasi gerektiği ifade edilmektedir. Sokra-
tes, parayla mutluluk sağlamada yeterli olmayacağini, ihtiyaçlarinin sinirli 
olmasindan dolayi kendisini zengin bir kişi olarak gördüğünü ifade eder. 
Buna mukâbil kendisinden kat be kat zengin konumda olan Critobulus’u 
ise mevcut servetini sürdürebilmesi adina katlandiği şeylere binâen acinasi 
bir durumda gördüğünü belirtir. Ayrica Sokrates bu diyaloglarda, Crito-
bulus’un zenginlik kistasi olarak salt maddi refahi görmesini de yererek 
Critobulus’un acinasi bir durumda olduğunu ifade eder.
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3.1.4. Oeconomicus III. Kısım: Tarımın Önemi, Erken Dönem 
Fizyokrasi Düşüncesi

 Critobulus: O halde, kralın zamanını geçirdiği bu cennetlerin gü-
zel bir ağaç mevcudu ve toprağın ürettiği diğer tüm güzel şeyleri içermesi-
ne dikkat etmek elbette gereklidir, Sokrates.

 Sokrates: Bazıları diyor ki, Critobulus, kral hediyeler verdiğinde, 
önce savaşta üstün gayret gösterenleri davet ediyor, çünkü onları (kra-
lı) savunacak adamlar olmadıkça geniş alanlara sahip olarak toprağı iş-
lemenin bir faydası yok ve onların (seçkin askerlerin) yanlarına yürekli 
savaşçıların bile işçilerin yardımı olmadan yaşayamayacağını söyleyerek 
toprağı en iyi stoklayıp işleyenleri alıyor. Son zamanlarda prenslerin en 
ünlüsü olan Cyrus’un13, bir zamanlar arkadaşını, hediyesini almak üzere 
davet ettiğini anlattığı bir hikayesi var. Cyrus: “Ben bu iki sınıfa dahil 
olarak hediyeyle ödüllendirilmeyi hak ediyorum; çünkü arazi stoklamada 
ve stoğu korumada en iyisiyim”.

 Critobulus: Eğer Cyrus bunu dediyse, Sokrates, toprağı işlemek ve 
stoklamaktan bir asker olmak kadar gurur duyuyor olmalı.

 Sokrates: Evet, Aman Tanrım keşke sadece Cyrus yaşasaydı! Bu 
(söz) onun mükemmel bir hükümdar olacağını kanıtlardı. Bu, hakikati ka-
nıtlayan birçok delilden sadece biri. Kardeşiyle taht için savaşmaya gi-
derken, Cyrus'un krala (rakibe) kaçan bir adamı bile olmamış, halbuki on 
binlercesi Kral’dan Cyrus’a kaçmıştı. Sanırım, bir yöneticinin mükemmel-
liğine dâir en bâriz kanıt, insanların tehlike anında ona itaat etmek üzere 
yanında durmayı isteyerek tercih etmesidir. O vakit savaştaki yeri aslında 
sol tarafta olan Ariaeus14 dışında tüm arkadaşları onun yanında savaştılar 
ve onun bedenin çeperinde savaşan birer erkeğe dönüştüler.

 Sokrates: “Şimdi sana şunu söyleyeyim diyerek” devam etti Sokra-
tes. “Çünkü en zenginler bile tarımdan uzak duramaz. Bunun peşinde koş-
mak, bir anlamda bir lüks olmanın yanı sıra, kişinin mülkünü artırmasının 
ve bedenini özgür bir insanın yapabilmesi gereken her şeyle eğitmesinin 
bir aracıdır. Çünkü, her şeyden önce, arz/toprak çiftçilere insanların yaşa-
ması için gereken besini verir; hem de bunu o zevk aldıkları lüksün yanın-
da verir. İkincisi, sunakları, heykelleri ve kendilerini süsledikleri her şeyi, 
en güzel manzaralar ve kokularla birlikte tedarik eder. Üçüncüsü, birçok 
hassas yemeğin malzemelerini üretir veya besler; çünkü hayvan yetiştir-
me sanatı, tarımla yakından bağlantılıdır; böylelikle insanlar, tanrılarını 

13  Cyrus The Younger (Genç Kiros), Babil merkezli Ahameniş (Achaemenian) 
İmparatorluğu’nun prensi. M.Ö. 423’ten sonra doğduğu ve M.Ö. 401 yilinda Cunaxa Savaşi’nda 
(günümüzde Bağdat yakinlari) öldüğü belirtilmektedir. Xenophon’un, Cyrus’un kurduğu parali 
orduya katildiği ve bahsi geçen savaşta yer aldiği belirtilmektedir. Cyrus, yeteneği ve kabiliyeti 
nedeniyle Yunanli düşünürler, özellikle Xenophon tarafindan övülmüştür (Dillery, 2003).
14  Ariaeus, Cyrus’un savaşi kaybettiğini görünce kaçti.
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memnun etmek için kurbanlara ve kendi kullanımları için sığırlara sahip 
olurlar. Ve o (arz) bolca iyi şeyler sunmasına rağmen, bunları zahmetsizce 
kazanmasılar diye onlara (insanlara) acı çektirir ve fakat insanları kışın 
soğuğuna ve yazın sıcağına alıştırır. Kendi elleriyle çalışan erkeklere eg-
zersiz yaptırarak (onlara) daha fazla güç verir ve onları erkenden uyandı-
rarak ve hızlı hareket etmeye zorlayarak işe nezaret edenleri sertleştirir.

 Sokrates: Bir çiftlikteki en önemli işlerin belirli süreleri vardır, bu 
bir kasabadakinden daha az değildir. Yine, bir adam süvari birliğinde hiz-
met etmek isterse, çiftçilik onun atının ayağına dayanmasını sağlamak için 
en etkili ortağıdır, vücudunu canlandırır. Ve arazi, bir ölçüde avcılık zah-
metinden hoşlanmaya yardımcı olur, çünkü tazıları tutmak için olanaklar 
sağlar ve aynı zamanda karada avlanan vahşi av için yiyecek sağlar. Ve 
eğer hayvancılık atlara ve tazılara yarar sağlıyorsa, çiftliğe daha az fayda 
sağlamaz. Atlar, görev yerine erken taşıyarak ve onu geç terk etmesini 
sağlayarak, tazılar yabani hayvanların ekinlere ve koyunlara zarar ver-
mesini önleyerek ve ıssız yerlerde güvenliğini sağlayarak tarlanın nâzırına 
yardımcı olur. Arazi ayrıca, en güçlülerin alması için mahsullerini açıkta 
besleyerek, çiftçiler adına ülkenin silahla korunmasını teşvik eder. Ve han-
gi zanaat, hayvancılıktan daha iyi koşucular, atıcılar ve atlayıcılar üretir? 
Hangi zanaat işçiyi daha cömertçe ödüllendirir? Hangi zanaat, takipçisini 
daha memnuniyetle karşılar, onu gelip ne isterse onu almaya davet eder? 
Hangi zanaat yabancıları daha cömertçe eğlendirir? Kışı cömert ateş ve 
sıcak banyolarla rahatla-yarak ya yazın serin suların, esintilerin ve göl-
genin keyfini çıkararak geçirmek kırsalda olduğundan daha fazla nerede 
keyiflidir? Başka hangi zanaat, tanrılar için daha ilk meyvelerini verir ya 
da daha kalabalık festivallere fırsat verir? Hangi zanaat hizmetçiler için 
daha değerli, bir eş için daha mutlu, çocuklar için daha keyifli ya da arka-
daşlar için daha uygun olabilir? Bana göre, eğer özgür bir adam bundan 
daha hoş bir mülkle gelmişse ya da bundan daha hoş ya da geçim kaynağı 
için daha yararlı bir mesleği bulmuşsa, gerçekten tuhaf görünür.

Kaynak: (Marchant & Todd, 1997, s. 397, 399, 401, 403).

Oeconomicus’un III. kismindaki diyaloglardan paylaşilan bu kesitte 
ise Xenophon, tarimin önemi üzerinde durmaktadir. Ziraî üretimin, birçok 
diğer iş kolunun önünde geldiğini, dolayli birçok etkileşiminin olduğunu 
vurgularken, Cyrus karakteri üzerinden Ahameniş İmparatorluğu’na övgü 
dolu cümleler de kurmaktadir. Tarimin en zengin insanlar tarafindan bile 
bizzat icra edilmesi gerektiğini, bu faaliyetleri neticesinde insanlarin ser-
vetlerini artirirken ayni zamanda fiziki faaliyetleri de yerine getireceğin-
den bir anlamda beden eğitimi de olacağini söyler. Bu yönleriyle kölelerin 
mevcut olduğu ve aslinda bu tür faaliyetlerin kölelerce yerine getirildiği 
bir toplumda Xenophon farkli bir bakiş açisina sahiptir. 
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Xenophon, tarima önem vermesiyle XVIII. asrin ikinci yarisindan 
sonra Fransa’da ortaya çikan fizyokrasi düşüncesinin de erken dönem bir 
habercisi konumundadir. Fizyokrasi de esasen Yunanca bir kelime olup 
‘physis’ ve ‘kratia’ kelimelerinin terkibinden oluşmaktadir. Türkçeye ise 
‘doğanin yönetimi’ olarak çevrilebilir15. Fizyokratlar, bir ekonomide arti 
değer yaratan yegâne faaliyetin tarim olduğunu belirterek, diğer iş kol-
larini tarimin birer tâli unsuru olarak değerlendirirler. Hattâ 1888 tarihli 
Quesnay’in çalişmalarinin ve bunlarin analizinin yer aldiği bir çalişmada 
Xenophon’dan şu alinti yapilmaktadir: 

“Tarım geliştiğinde, diğer tüm sanatlar onunla birlikte gelişir; ama ne 
sebeple olursa olsun kültürü terk ettiğimizde hem karada hem de denizde 
diğer tüm işler aynı anda çöker.” (Oncken, August, Œuvres économiques 
et philosophiques de F. Quesnay, fondateur du système physiocratique; 
accompagnées des éloges et d'autres travaux biographiques sur Quesnay, 
1888).

4. Aristoteles’te Oikonomia Düşüncesi

Platon’un ya da İslâm dünyasindaki söylenişiyle Eflâtun’un en önemli 
talebesi olan Aristoteles M.Ö. 384 yilinda Trakya’da doğmuş, M.Ö. 322 
yilinda ise vefât etmiştir. İslâm dünyasinda halifelerin desteğiyle VIII. 
asirda başlayip X. asrin sonlarina kadar üç asir devam eden tercüme hare-
ketleri sayesinde, antik ve helenistik çağlarda yaşamiş olan seksene yakin 
bilgin ve filozofun çeşitli eserleri Arapçaya çevrilmiştir. Bunlar arasinda 
Aristoteles, İslâm dünyasindaki etkileri bakimindan üzerinde en çok du-
rulan filozoflar arasinda yer alir. İslâm dünyasinda Aristoculuk düşünce-
sine ‘Meşşâiyye’ adi verilmiştir (Kaya, Aristo, 1991). Aristoteles, Büyük 
İskender’e hocalik etmiş ve Atina’da Lyceum’u kurmuştur (Warburton, 
2020, s. 24).

Sabri Ülgener, ‘oikonomia’ kavraminin Aristoteles’i takip eden Arap 
felsefecileri tarafindan ‘tedbîrü’l-menzil’ terimiyle İslâm dünyasina akta-
rildiğini belirtir. Ülgener, İslâm bilgini İbn Rüşd (ö. 595/1198) başta olmak 
üzere Müslüman filozoflarin Aristoteles’i Orta Çağ’da tanitan kimseler 
olduklarini ve Avrupa’nin Aristoteles’i bu vesileyle tanidiğini, Hristiyan 
skolastiğinde Aristocu geleneğin Thomas Aquinas (1225-1274) ile devam 
ettiğini ifade eder (Ülgener, 2016, s. 374, 375). İslâm tarihinde “el-hakîm”, 
“el-feylesûf”, “sâhibü’l-mantik”, “el-muallimü’l-evvel” gibi unvanlariyla 

15  XVIII. asrin ikinci yarisindan sonra Fransa’da ortaya çikan fizyokrasi, merkantilist dönemde 
ihmâl edilen tarimin yeniden ekonominin merkezine alinmasini salik veren, verimli ve üretken 
yegâne iktisadî faaliyetin tarim olduğunu vurgulayan doktrinin adidir. Bu düşünce akiminin en 
önemli düşünürlerinden olan François Quesnay (1694-1774) bir doğal hukuk felsefecisi olup 
en önemli eseri ise Tableau Économique (Tr. Ekonomik Tablo)’dir. Fizyokratlara göre doğal 
haline birakildiğinda ekonomi düzgün işleyecek, devletin yaptiği diş müdahaleler neticesinde 
ise dengesini bozacaktir (Schumpeter, 2006, s. 221). Ünlü “Laissez faire, laissez passer” (Tr. 
Birakiniz yapsinlar, birakiniz geçsinler) cümlesi bu iktisadî düşünce okulunun slogani olmuştur.
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anilan Aristoteles’in, İshak b. Huneyn (M. 830-910) tarafindan Arapçaya 
da çevrilen ve oğlu Nikomakhos’a adadiği Nikomakhos’a Etik adli eserin-
de ‘oikonomia’ terimi geçmektedir  (Çağrici & Katipoğlu, 2000, s. 534). 
Ancak bu konularin daha detayli ele alindiği eseri ise Politika’dir (Orman, 
2015, s. 418). Ayrica Aristoteles ‘oikonomia’ kavramini Politika adli ese-
rinde de bir bölüm olarak ele almaktadir.  Politika’da Xenophon’dan bahis 
geçmemektedir. Aristoteles hane yönetiminin bileşenlerini Politika isimli 
eserinde da şöyle tanimlar: “Efendi ve köle, karı ve koca, ebeveyn ve çocuk 
arasındaki üç ilişki. Dördüncü bileşen ise (öneminden dolayı bazılarınca 
diğer üçünü de kapsayan) ‘para yönetimi’dir.” (Aristoteles, 1975, s. 11)

Aristoteles, Politika isimli eserinde şunlari aktarmaktadir:

 Köleler üzerinde otorite uygulamasının bir tür bilgi olduğunu sa-
vunanlar vardır. (Başlangıçta söylediğimiz gibi) ev yönetiminin, köle mül-
kiyetinin, devlet adamlığının ve krallığın aynı olduğuna inanıyorlar. Bu-
nunla birlikte, kölelerin efendinin kontrolünü doğaya aykırı olarak gören 
başkaları da var. Onların görüşüne göre, efendi ve köle arasındaki ayrım 
yasa veya sözleşmeden kaynaklanmaktadır; aralarında doğal bir fark yok-
tur: efendi ile köle arasındaki ilişki kuvvete dayanır ve bu yüzden adaletin 
hiçbir emri yoktur (Aristotle, 1995, s. 13).

 Hane halkının araçları, mülk varlığını oluşturur: onlar canlı ve 
cansızdır: Köle, üretim için değil, eylem için (evdeki tüm aletler gibi) 
amaçlanan canlı bir araçtır (Aristotle, 1995, s. 13).

  Doğanın niyeti, özgür insanların bedenleri ile köleler arasında 
fiziksel bir fark oluşturmaktır. Bu nedenle, tıpkı bazılarının doğası gereği 
özgür olması gibi, diğerlerinin de doğası gereği köleler olduğu ve bu son-
rakiler için köleliğin koşullarının hem yararlı hem de adil olduğu açıktır 
(Aristotle, 1995, s. 17).

 Hane halkı yönetimi, kazanç elde etmekten farklıdır. Hane halkı 
için bir ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir stok sağlanmalıdır ve bunun 
gerçekleştirildiği farklı yöntemler, farklı yaşam biçimleri bulunur: Avlan-
ma, çobanlık, tarım, vb. Doğa, ev kullanımı için gerekli olan şeyleri sağ-
lamakta ve amaçlamaktadır ve bu tür gereksinimlerin elde edilmesi, doğal 
bir kazanç tarzıdır. İçlerindeki varlık, hane halkının ihtiyaçlarının gerek-
tirdiği miktarla sınırlıdır ve bu kadar sınırlı olması tüm gerçek servetin 
doğasıdır (Aristotle, 1995, s. 21).

 Mübadele, para aracılığıyla ve kâr amacıyla yapıldığında, müba-
dele sayılır. Dolayısıyla, kazanma sanatının özellikle sermaye terakümüyle 
ilgili olduğu görüşü ortaya çıkar. Ancak, paranın kazanma sanatının ger-
çek nesnesi değil, yalnızca bir anlaşma aracı olduğu konusunda aleyhe bir 
görüş vardır. Bu zıt görüş hakikat taşır. Kazanma sanatının, ev yönetimi 
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sanatından farklı olmayan ama onun bir parçası olan doğal bir biçimi 
vardır. Bu doğal kazanç biçimi, para birikimi değil gerçek servetin biriki-
mini hedefler ve dolayısıyla sonsuz olan birikimi değil geçici olan birikimi 
hedefler (Aristotle, 1995, s. 24). 

 Ev yönetimi mülkün kullanımı ile ilgilenir, (genel gözetim dışında) 
mülk edinimi ile ilgilenmez; genellikle ev sahibi ihtiyaç duyduğu araçları 
sağlayan doğaya güvenebilmelidir (Aristotle, 1995, s. 28). 

 Kazanma sanatı ev yöneticisine mi yoksa o bölgenin devlet ada-
mına mı aittir? Kazanma sanatı hane halkı yönetimi sanatının bir parçası 
olarak kabul edilseydi, tıp sanatının neden eşit şekilde bir parçası olarak 
görülmemesi gerektiği sorusu gündeme gelebilir ve bir hane halkının, tıpkı 
bir yaşam ya da diğer ihtiyaçlara sahip olması gerektiği gibi, sağlığa da 
ihtiyaç duyduğu tartışılabilir. Hane halkı ya da şehir üyelerinin sağlığını 
gözetmenin ev yöneticisinin ya da bir yöneticinin işi olduğu bir anlamda 
doğrudur; ama işin, kendisinin (ev yöneticisi) değil doktorun işi olduğu 
başka bir anlamı daha vardır. Benzer şekilde, mülkiyet konusunda, bir ev 
yöneticisinin onun kazancıyla ilgilenmesi onun sanatının tâli bir parçası-
dır. Ancak genel olarak, daha önce de fark ettiğimiz gibi, bir mal arzı elde 
mevcut olmalıdır (Aristotle, 1995, s. 39). 

5. Antik Yunan Felsefesinin İslâm Dünyasına Aktarımı

Suriye, Filistin ve Misir’daki ilk Arap fetihlerinden sonra, Arap yö-
neticiler ve aşiretlerin Yunanca konuşulan bölgelere yerleşmesi gerek 
idarede gerekse gündelik hayatta Emevî dönemi boyunca Yunanca’ dan 
Arapçaya tercüme faaliyetlerini kaçinilmaz hale getirmişti. Bu durum, ilk 
Emevîlerin Şam’daki imparatorluk yönetiminde hem Yunanca konuşan 
memurlarin istihdam edilmesini hem de Yunanca dilinin kullanilmasini 
zorunlu kiliyordu (Gutas, 1999, s. 23). Hattâ halife Hz. Ömer dönemin-
de divanlardaki (devlet daireleri) işlemlerin yerel dillerde mesela İran’da 
Pehlevice, Şam’da Yunanca, Misir’da ise Kiptîce dilleriyle devam etti. Bu 
divanlardaki işlemlerin Arapçalaştirilmasi Abdülmelik b. Mervan (miladî 
685-705) ve Velid b. Abdülmelik (miladî 705-715) dönemlerinde gerçek-
leştirilmiştir (ed-Dûrî, 2019, s. 189, 190). Aslinda Mezopotamya (Yakin 
Doğu) bölgesinde çeviri faaliyetleri M.Ö. iki binli yillara kadar gitmek-
tedir. Örneğin Sümerce metinler Akad diline çevrilmişti (Gutas, 1999, s. 
20). Hizli Arap fütühâtinin en belirgin yansimalarindan birisi savaşlarda 
ele geçirilen Çinli mahkûmlardan kâğit yapma tekniğinin öğrenilmesiydi 
(Gutas, 1999, s. 13). Böylelikle Müslümanlar arasinda bilgi üretiminin hiz-
lanmasi ve yayginlaşmasi sağlanmiştir. Suçin’e göre Abbasilerde tercüme 
faaliyetlerinin yoğunlaşmasinin temelinde iki ana gerekçe bulunmaktadir; 
Bunlardan ilki Emevilerin hizli fetihleriyle iktidar alanlarini genişletmesi, 
bunun ise bilginin kazandirdiği gücün farkina varmiş olmalariydi. İkin-



486 . Abdulkadir Atar

ci neden ise Hristiyanlarla karşilaşan Müslümanlarin entelektüel seviye-
de yaşadiklari fikrî tartişmalarda kendilerine argüman kazandirmak üzere 
Antik Yunan felsefesine ve Aristoteles mantiğina dayanma ihtiyaçlariydi 
(Suçin, 2010, s. 7). 

Abbasî halifesi Me’mûn döneminde adeta bir tercüme odasi hüviyeti-
ne kavuşan Beytü’l-hikme bu dönemde (miladî 830) resmî bir kurum kim-
liği kazanmiştir. X. asrin sonlarina kadar farkli etkinlikler halinde yürütü-
len tercümeler kanaliyla Grek, İran ve Hint bilgin ve düşünürlerinden 80 
civarinda müellifin eseri Arapçaya tercüme edilmiş, bu çevirilerden 12’si 
Eflâtun’a, 20’nin üzerinde ise Aristoteles’e ait eserlerden müteşekkildir. 
Gutas, Beytü’l-hikme’nin Sasani dilinde kütüphane anlamina gelen bir ke-
limenin karşiliği olduğunu belirtir ve Beytü’l-hikme’nin Yunanca-Arapça 
çevirilerinin yapildiği bir merkez olmadiğini, bunun, dayanaği olmayan bir 
iddia olduğunu da ilave eder (Gutas, 1999, s. 54, 59). İslâm medeniyetin-
de beş asirlik bir birikimin oluşmasina vesile olan Beytü’l-hikme, İlhanli 
Devleti’nin kurucu hükümdâri Hülâgû tarafindan yakilarak ortadan kaldi-
rilmiştir (Kaya, 1992, s. 89). 

İslâm devletlerinin bilimsel faaliyetlerin gelişip ilerlediği ilk dönemi, 
İslâm medeniyetinin en parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu 
dönemde bilimsel faaliyetlerin gelişip yükselmesine yardimci olan birkaç 
faktör bir araya gelmiştir. Bu faktörlerin en öne çikanlarindan biri çeviri 
hareketidir. O dönemde bu hareketin varliğina acil bir ihtiyaç vardi, çün-
kü İslam devleti genişleyip büyüdü, halklari çoğaldi ve bununla birlikte 
farkli dine mensup insanlar devletin tebaasi haline geldi. Yabanci bilimle-
rin Arapçaya çevrilmesi İslam medeniyeti üzerinde olumlu bir etki yaratti 
çünkü Müslümanlar yabanci bilimlerden topladiklarinin özünü alip üzeri-
ne eklemeler yaptilar ve ortaya özgün bir İslami karakter çikardilar. Farkli 
irklardan olan ve farkli diller konuşan İslâm halklari tercüme hareketine 
aktif olarak katildilar, böylece devletin halifeleri bile çeviri alaninda ün 
saldilar. Tüm bu gelişmeler tercüme faaliyetlerinin İslâm medeniyetinin 
gelişimi açisindan büyük bir etki yaratmiştir.

Araştirmalarimizda bu çeviriler arasinda Xenophon’a ait bir eser bu-
lamadiğimiz gibi Brockelmann16, Fuat Sezgin17, Steinschneider18, Dimit-
ri Gutas19 gibi müelliflerin eserlerinde de   bu düşünüre ait Yunancadan 
Arapçaya tercüme edildiğine dair bir bilgiye rastlayamadik.  

16  Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur (GAL). I-II (Supplementband 
I-III), Brill, Leiden 1938. 
17  Fuat Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS). I-XIII, Brill, Leiden 1967.
18  Moritz Steinschneider, Die Arabische Literatur Der Juden, Frankfurt 1902. 
19  Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture_ The Graeco-Arabic Translation Movement 
in Baghdad and Early ‘Abbasaid Society (2nd-4th 5th-10th c.), Routledge, New York 1998.
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Tûsî’nin, antik filozoflarin (kudemâ-yi hükemâ) bu konularda (ev 
yönetimi) çokça fikir beyan ettikleri, ancak Ebrûsun’un (Brûson/Bryson) 
sözlerinin özet bir kismi hariç Yunancadan Arapçaya tercüme edilmediği 
şeklindeki ifadesini, Xenophon’un eserlerinin Yunancadan Arapçaya çev-
rilmediği hakkinda zimnî bir delil olarak kabul edebiliriz (Tûsî, s.189). 
Bu bilgiyi üç asir sonra yani 1565’te Kinalizâde de Tûsî’den aynen alinti 
yaparak yineler (Kinalizâde, s.328).

6. Tedbîrü’l-Menzil Kavramının Literatüre Girişi ve Kullanılışı

‘Tedbîrü’l-menzil” kavraminin Antik Yunan kaynaklarindan İslâm 
dünyasina intikâl ettiği hususunda literatürde herhangi bir görüş ayriliği 
yoktur. Bununla birlikte kavramin intikalinin yapildiği kişinin kim, ese-
rinin ne olduğu, bu aktarimin İslâm dünyasindaki hangi bilgin ya da bil-
ginler araciliğiyla yayildiği konusunda ise farkli görüşler bulunmaktadir. 
Sabri Orman, ‘tedbîrü’l-menzil’ kavraminin İbn Sînâ tarafindan Aristote-
les’in özellikle Politika isimli eseri araciliğiyla İslâm dünyasina aktarildiği 
görüşünü savunurken (Orman, 2015, s. 413, 431), Hümeyra Özturan ise 
bu kavramin Brûson isimli bir Antik Yunan düşünürünün Arapçaya inti-
kal eden ve Yunanca asli kaybolan Oeconomicus20 isimli eseri üzerinden 
İbn Miskeveyh aracılığıyla İslâm dünyasına aktarıldığını belirtmektedir. 
Özturan, İbn Miskeveyh’in takipçisi konumunda olan Nasirüddîn Tûsî’nin 
de Brûson’a yaptığı göndermeyi bu aktarım sürecinin bir ispatı hükmünde 
saymaktadır. Özturan, Brûson’un Oeconomicus isimli eseri ile İbn Miske-
veyh’in Tezhibü’l-Ahlâk isimli eserindeki bazi bölümlerinde geçen ifade-
leri mukayeseli bir şekilde ele alarak ‘tedbîri’l-menzil’ kavraminin menşe-
inin Brûson olduğunu ortaya koymaktadir (Özturan, 2020, s. 461). Plessner 
ise çizdiği bir diyagram üzerinde ‘oikonomia’nin İslâm dünyasina girişini 
tasvir eder. Buna göre Brûson tüm bilgilerin ana kaynaği pozisyonunda-
dir. İbn Miskeveyh ve İbn Sînâ ‘tedbîrü’l-menzil’i Arapça metin üzerinden 
Brûson’dan almişlardir. Tûsî de bu üç kaynaktan birden yani Brûson, İbn 
Miskeveyh ve İbn Sînâ’dan beslenmiştir. Bunlara bir de İbn Ebü’r-Rebî‘ 
(ö. 272/885) eklendiğinde Tûsî’nin dört kaynaktan yararlandiği görülür21.  

Çalişmamizin ekler bölümünde yer alan Tablo.3’te (Köleliğin Top-
lumsal Rolü) de görülebileceği üzere Brûson ile İbn Sînâ’nin neredeyse 
ayni ifadelerle konuyu anlatiyor olmalari Plessner’in ortaya koyduğu bil-
giyi doğrular niteliktedir. Tûsî, bu kavramin/bilimin menşeine dair şunlari 
aktarir:

20  Eserin Yunanca asli günümüze kadar ulaşamayip, Arapça tercümesi olan Kitâbu Brûson 
fî tedbîri’l-racul li-menzilihî başliğini taşiyan eser üzerinden elimizde mevcuttur. Eserin 
Arapça tercümesi Kitâbü Birisîs (?) fî tedbîri’r-recül li-menzilihî adiyla Luvîs Şeyho (Bati 
kaynaklarinda ismiyle Louis Cheikho) tarafindan basilmiştir.
21  Martin Plessner, Der Oikonomikoc des Neupythagoreers ‘Bryson’ und sein Einfluß auf 
die islamische Wissenschaft,  Heidelberg:  Carl Winter’s  Universitätsbuchhandlung, 1928, p. 
141.’den aktaran (Ermiş, 2014, s. 82).
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“Antik filozofların (kudemâ-yı hükemâ) bu hususta çok sözleri olmuş-
tur. Lakin, onların bu bilim dalına dair kitapları, sonrakilerin (müteahhir) 
elinde bulunan Ebrûsun’un (Bryson/Brûson) sözlerinin özet bir kısmı ha-
riç, Yunanca’dan Arapçaya tercüme edilmemiştir. Sonrakiler, isabetli gö-
rüşler ve temiz zihinlerle bu disiplini (sanat) olgunlaştırma (tehzib) ve dü-
zenlemede ve onun kanunlarını ve asıllarını çıkarmada akılların gereğine 
göre, alabildiğince çaba sarf etmiş ve onu kitaplaştırıp tedvin etmişlerdir. 
Hâce Reis Ebu Ali el-Hüseyin b. Abdullah İbn Sînâ’nın bu konuda, özlülük 
şartına son derece belagatle riayet ettiği bir risalesi vardır. O risalenin bir 
özeti (hulâsâ) bu makaleyle birlikte nakledilmiş ve öncekilerden ve sonra-
kilerden rivayet edilen diğer öğütler (mevâiz) ve edepler ile süslenmiştir. 
İnşallah, erdem ehlinin takdir nazarıyla müşerref olur. O, başarıya erdi-
rendir.” (Tûsî, 2007, s. 189, 190).

Tûsî, yukarida alintiladiğimiz ifadelerinde bu konuda bir anlamda 
hakemlik görevi üstlenmektedir. Brûson’un ‘tedbîrü’l-menzil’ literatü-
ründeki belirleyici konumunu ortaya koyan Tûsî, İbn Sînâ’nin er-Risâle 
fi’s-Siyâseti’l-Menziliyye isimli eserine referans göstererek, bu kaynaktan 
da yararlandiğini ifade etmiştir. Kanaatimize göre, tedbîri’l-menzil kavra-
minin menşei konusunda Brûson’a, İbn Miskeveyh’e, Aristoteles’e ve İbn 
Sînâ’ya değinmeyen her akademik çalişma bir yönüyle eksik kalacaktir.

Biz de bu çalişmada Brûson, Aristoteles, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh, 
Tûsî, Kinalizâde, Taşköprizâde, Şirvânî ve Kâtip Çelebi gibi bilginlerden 
bazilarinin ayni konu üzerindeki ifadelerini bir tablo halinde yan yana gös-
termek suretiyle bir anlamda kavramin menşeini, ilgili müelliflerin ayni 
konu hakkindaki görüşlerini çok katmanli bir şekilde gözler önüne sermek 
istiyoruz. Böylece, daha önce ‘tedbîri’l-menzil’ konusunda yapilan Türkçe 
çalişmalarda isimleri yan yana gelmemiş olan düşünürlerin ayni konu üze-
rindeki mukayeseli görüşlerini literatüre kazandirmayi amaçlamaktayiz.

7. Brûson (Bryson): Antik Yunan’dan İslâm Dünyasına Bir Miras 

Bati dillerinde Bryson, Brason, Abrussan, Brasson, Brusson (Islahi, 
2008, s. 18); Türkçe literatürde ise Brûson, Ebrûsun adlari ile bilinmekte-
dir22. Çalişmamizda bu filozof için bazen Bryson bazen ise Brûson isimleri-
ni kullanmiş bulunmaktayiz. Brûson’un kitabinin orijinal adi Oeconomicus 
olup Yunanca iki kisa fragman haricinde günümüze kadar ulaşamamiştir23 
(Swain, 2013). Eserin Arapça tercümesi ise el yazmasi halinde günümüze 
kadar ulaşmiştir  (Islahi, 2008, s. 73). Bu kitap, Luvîs Şeyho tarafindan 
Kitâbü Birisîs fî tedbîri’r-recül li-menzilihî adiyla 1921’de yayimlanmiştir 

22  Türkçe bir eserde ismi Brossen olarak çevrildiği görülen filozofun mensup olduğu okul ise 
Megâra Okulu olarak belirtilmektedir (Sunar, 1980, s. 52).
23  Bu iki fragman Stobaeus’un V. asra ait Anthology’sinde yer almaktadir. Swain, Yunanca bu 
iki fragmani aslindan İngilizceye tercüme ederek yorumlamaktadir (Swain, 2013, s. 110-115).
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(Bryson, 1921, s. 161-181)24. Muhtemeldir ki bu kitabin Arapçaya çevi-
risini Ebû Alî Îsâ b. İshâk b. Zür‘a (ö. 398/1008) yapmiştir (Şeyho 1921, 
s.161). Şeyho’nun bu yayini, Misir Milli Kütüphanesi’nin Teymur kolek-
siyonunda bulunan XIV. asra ait nüsha ile hemen hemen ayni özellikleri 
taşimaktadir25.

Schumpeter, İktisadi Analizin Tarihi kitabinda Brûson’a değinmemiş-
tir. Yeni-Pisagorcu26 olduğu da iddia edilen Brûson’un yaşadiği dönem 
ile ilgili çelişkili bilgiler mevcuttur.  Bu konuda milâttan önce IV-III. asir 
ilâ milattan sonra I-II. asir arasinda değişen farkli tarihlendirmeler bulun-
maktadir (Özturan, 2020, s. 57). Alman asilli şarkiyatçisi Martin Pless-
ner (1900-1973), Brûson’un Hristiyan dönemde yaşadiğini ileri sürmüştür 
(Dodge, 1970, s. 974).  Martin Plessner (1900-1973), Der Oikonomikos 
des Neupythagoreers ‘Bryson’ und sein Einfluss auf die islamische Wis-
senschaft (Heidelberg 1928) adiyla hazirladiği doktora tezinde Brûson’un 
eserini Arapçadan Almancaya çevirmiştir (Görgün, 2007, s. 301).  Kraus, 
Plessner’in çevirisini yaptiği Brûson’un eserinin ona ait olmayabileceği 
hususundaki şüphesini dile getirmektedir (Sezgin, 1971, s. 91). Cambridge 
Felsefe Sözlüğü’ne göre Arapça felsefe literatüründeki iktisat yazini nere-
deyse tamamen Bryson’un Oeconomicus’una dayanmaktadir (Audi, 1999, 
s. 41). Simon Swain’e göre Brûson’dan bahseden yegâne iktisat tarihçisi 
Christos Baloglou’dur. Ancak Swain, Baloglou’nun Plessner üzerinden 
sathî bir değerlendirme ile bahsettiği Brûson’un iktisadî görüşü hakkinda 
ciddi bir yanilgiya düştüğünü belirtmektedir (Swain, 2013, s. 51). 

Bryson tedbîrü’l-menzil ile ilgili bu kitabinda aile reisinin yönetimin-
deki evin mal, hizmetçiler/köleler, kadin ve çocuklar olmak üzere dört 
unsurdan meydana geldiğini açiklamiştir. Müellif, mal konusuna ayrilan 
ilk bölümde malin yaratiliş hikmeti, insanlarin mala ihtiyaci, kazanilmasi, 
korunmasi ve harcanmasina ilişkin bilgilere yer vermiştir. Kölelere ayrilan 
ikinci bölümde   yaratilişlari itibariyle üç türlü kölenin bulunduğunu anlat-
miştir. Kadinlara ayrilan üçüncü bölümde kadinin varlik sebebinin neslin 
devami ve ev işlerinin görülmesi olarak ortaya koymuş, eşlerin uyumlu ol-
masinin önemine işaret etmiştir. Eserin dördüncü bölümü ise çocuk eğitimi 
konusuna ayrilmiştir (Bryson, 1921, s. 161-181). 

24  Bryson, Kitâbü Birisîs (?) fî tedbîri’r-recül li-menzilihî (nşr. Luvîs Şeyho, el-Meşriḳ 
içinde), XIX/3 (1921), s. 161-181.
25  Bahsi geçen koleksiyonun kurucusu Türk asilli Ahmed Teymur Paşa’dir (1871-1930). 
Aralarinda eserlerin yazarlarinin kendi hatlari da bulunan ve yarisindan çoğu yazma eserlerden 
müteşekkil 20.000 ciltlik değerli bir koleksiyona sahip olan bu kütüphaneyi Ahmed Teymur 
Paşa Misir Millî Kütüphanesi’ne (Dârü’l-kütübi’l-Misriyye) vakfetmiştir (Günel, 1989, s. 140).
26  M.Ö. 570-500 yillari arasinda yaşadiği düşünülen Pisagor (Pythagoras) ve ona bağli 
kimselerin felsefe, matematik, ahlâk ve din öğretisi olan Pisagorculuk (Pythagoreanism) 
(Akarsu, 1975, s. 141),  Hristiyanliğin yayilamaya başladiği dönemde yeniden ihyâ edilmeye 
çalişilmiş, bu yaklaşima ise Yeni-Pisagorculuk adi verilmiştir (Gökdoğan, 2007, s. 292). Eğer 
Brûson’un Yeni-Pisagorcu olduğu iddiasi doğruysa yaşadiği döneminde buna göre dikkate 
alinmasi gerekmektedir. 
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 Plesser, Ebü’l-Fazl Ca‘fer b. Ali ed-Dimaşkī’nin (ö.900-1000 yillari 
arasi),  el-İşâre adli eserinin tedbîrü’l-menzil bölümünde Bryson’un Oiko-
nomikos’unun Arapça tercümesinden faydalandiğini ileri sürmüştür (Ples-
sner, s. 29). Swain’in de İbn Miskeveyh (ö. 421/1030), İbn Ebü’r-Rebî‘ (ö. 
272/885), Ebü’l-Fazl Ca‘fer b. Ali ed-Dimaşkî gibi bilginlerin Brûson’dan 
iktibâslarda bulunduklarini açiklamiştir (Swain, 2013, s. 94). Nasîrüddîn-i 
Tûsî, Kinalizâde Ali Efendi, Taşköprizâde gibi müelliflerin eserlerinde 
tedbîrü’l-menzil konusu münasebetiyle Bryson’un kitabindan faydalanip 
iktibâsta bulunduklarini açikça söylemişlerdir. Swain, Economy, Family, 
and Society From Rome to Islam, A Critical Edition, English Translati-
on, and Study of Bryson’s Management of the Estate (Tr. Roma’dan İs-
lâm’a Ekonomi, Aile ve Toplum, Bir Edisyon Kritik, Brûson’un Ev Yö-
netimi’nin İngilizce Tercümesi ve İncelenmesi) isimli eserinde Brûson’un 
Kitâbü Birisîs fî tedbîri’r-recül li-menzilihî adini taşiyan Arapça eserini 
esas almak suretiyle İngilizceye tercüme etmiş ve bu metinlerin değerlen-
dirmesini yapmiştir.

Brûson’un Arapça kitabinin Swain tarafindan yapilan İngilizce tercü-
mesinin bazi bölümlerini aktarmak istiyoruz;

 O (Brûson), Ev işinin dört unsurdan oluştuğunu söylüyor: Birin-
cisi mal/mülk, ikincisi hizmetkarlar, üçüncüsü kadın ve dördüncüsü çocuk 
(Swain, 2013, s. 431).

 İnsanların ve hayvanların geçinmesi için, gıdaların toplanması, 
hazırlanması ve işlenmesi, birçok farklı zanaatın varlığını gerektirir. İn-
sanda, her zanaatı keşfetmek için bir meleke ve onu öğrenmek için de bir 
meleke bulundurulmuştur. Ancak hayatın kısalığı nedeniyle, bir kişinin bu 
her bir zanaatı ve melekeyi keşfetmesi ve öğrenmesi imkansızdır. Çünkü 
bir zanaatın keşfi ve onu öğrenmesi, onu zanaatların geri kalanını keşfet-
mesi ve öğrenmesi açısından çok meşgul edecektir. Birçoğunu öğrenme 
potansiyeline sahip olmasına rağmen hepsini öğrenme potansiyeline sahip 
değildir. Ama hayatını idâme ettirebilmek için bir insanın tüm zanaatlara 
ihtiyacı vardır (Swain, 2013, s. 435).

 Üstelik zanaatlar birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin, bir yapı ustası, 
marangozun zanaatına; marangoz, demircinin zanaatına; demirci, ma-
dencinin zanaatına ve bu zanaat de (madenci) yapı ustasının zanaatına 
ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, zanaatların her biri, kendi içinde tamamlanmış 
olsa bile, bir zincirin parçalarının birbirine ihtiyaç duyduğu şekilde bir 
başkasına ihtiyaç duyar ve zanaatlardan biri kaldırılırsa, zanaatların geri 
kalanı (da) bunun sonucunda ortadan kalkar. Ve her bir insan, hayatını 
sürdürebilmek, kendini beslemek ve kuşatmak (örtmek) için çeşitli şeylere 
ihtiyaç duyduğundan, bu amaçla bütün zanaatlara ihtiyaç duymuştu; çün-
kü bir insanın hepsinde uzman olması imkansızdı, tüm insanların hayatla-
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rını sürdürebilmeleri için birbirine ihtiyacı vardı ve bu nedenle insanlar 
zanaatlar konusunda birbirlerine yardım etmek için şehirler oluşturmalı 
ve burada birlikte yaşamalıydı (Swain, 2013, s. 436, 437).

 Üç türlü kusurun farkında olmak gerekir: Suistimal, zorbalık, al-
çaklık. Örneğin suistimal, az ağırlık vermekten, ölçüyü doldurmamaktan, 
hesapta aldatmaca yapmaktan, gerçeklerden kaçmaktan, gerçek dışı iddi-
alarda bulunmaktan ve ağır suçlardan meydana gelen benzeri şeylerden 
oluşur. Bunlar, kazancı durdurur, ticaret akışını sekteye uğratır ve dışlan-
maya neden olur. Bunun nedeni, kötü bir itibarın yayılmasının iş yapan 
kişileri bu kadar kötü şöhretli bir kişiden uzaklaştırması ve kendisinden 
mustarip olan herkesin başkalarına da onun bu kötü şöhreti hakkında bilgi 
vermesindendir. Sonuç itibariyle onunla ticaret yapan da yapmayan da 
ondan uzak dururlar (Swain, 2013, s. 443).

 Köleler, bir insanın idaresindeki vücudunun organlarına benzer… 
Hizmet etmekle görevlendirilmiş ellere benzerler, çünkü onlar vücut için 
yararlı şeyleri elde etmeyi başarırlar. Hizmet etmekle görevlendirilmiş ba-
caklara benzerler, çünkü üzerlerinde tüm vücut ve onun ağırlığı vardır 
(Swain, 2013, s. 459).

 Hizmetçi bir hata yaparsa, efendisi onu ilk başta görmezden gel-
melidir, onu ikinci kez hata yaptığında düzeltmelidir. Onu düzeltmek baş-
langıçta kınama, uyarı ve nasihât ile yapılmalıdır; eğer yeniden (hata) 
yaparsa) öfkeyle; eğer ısrar ederse, yumrukla (mukâbelede bulunur). Ce-
haletle ve istemeyerek yaptığı bir suç yüzünden onu cezalandırmamalı. 
Ama kötülük ve günahkârlık yüzünden işlediği bir suç olursa onu cezalan-
dırmayı ihmal etmemelidir. Hizmetçi hata yaptığında, yalnızca (efendinin) 
oğlunun bir hata yaptığında ona verilen cezanın bir benzeri verilmelidir. 
Çünkü bu hem hizmetçi hem de oğul için en iyisidir (Swain, 2013, s. 461). 

8. İbn Miskeveyh: Tedbîrü’l-Menzil Düşüncesinin İslâm Dünya-
sına Aktarımı  

İbn Miskeveyh’in doğum yeri ve tarihi konusunda net bir bilgi bu-
lunmamakta, ölümü ise 421/1030 olarak tarihlendirilmektedir (Bayrakdar, 
1999, s. 201). Palgrave Felsefe Sözlüğü’nde İbn Miskeveyh, İranli saray 
devlet adami, hekim ve Antik Yunan ve diğer düşüncelerin savunucusu 
olarak tanitilir. İbn Miskeveyh, Brûson, Platon, Galen, Aristoteles, Ye-
ni-Platoncu filozoflar olmak üzere birçok Yunan kaynağindan istifade et-
miş ve yaptiği iktibâslari eserlerinde açikça belirtmiştir (Özturan, 2020, s. 
105). Çok sayida eseri günümüze kadar gelmiş bulunan İbn Miskeveyh’in 
Tehzîbü’l-Ahlâk isimli eseri, ahlâk felsefesinin İslâm dünyasindaki en et-
kili çalişma olarak ifade edilmiştir (Audi, 1999, s. 573). Swain, İbn Miske-
veyh’in, Brûson’un kitabinin dört ana bölümünden alinti yaptiğini belirtir 
(Swain, 2013, s. 94). İbn Miskeveyh’in ‘tedbîrü’l-menzil’ konusunun bir 
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parçasi sayilan çocuk eğitimine dair bilgilerin geçtiği eseri Tehzîbü’l-Ah-
lâk’tir (Çağrici, 2011, s. 328-329), (İbn Miskeveyh, 1329, s. 46). İbn Mis-
keveyh, özellikle ‘tedbîrü’l-menzil’ kavrami dâhilinde belirttiği bazi bilgi-
leri Brûson’dan almiş gibi gözükmektedir (Özturan, 2020, s. 461).  

Tehzîbü’l-Ahlâk’tan bazi metinlerin Türkçe tercümelerini meâlen aşa-
ğida veriyoruz:

• Evinin işlerinin bir kısmını özenle yürütüp diğer kısmını yürütme-
yen   veya bazı vakitlerde evin işerine bakıp diğer vakitlerde evin işlerine 
bakmayan bir kişi, ev yöneticisi olamaz.  Yine bir grup insanın işlerine 
bakıp diğer bir grubun işlerine bakmayan veya bazı vakitlerde insanların 
işlerine bakıp diğer vakitlerde insanların işlerine bakmayan şehir yöne-
ticinin hali de böyledir; böyle bir kişi riyâset ismini haketmez (yani şehir 
yöneticisi olamaz) (İbn Miskeveyh, 1329, s. 77).

•  Para “sessiz kanun”, insan (hâkim) ise “konuşan kanun”dur. 
Paranın bu özelliği, ticaret gibi hakka konu olan muamelelerde eşitlik ve 
adâleti sağlama fonksiyonundan ileri gelir… Aristo, meşhur kitabı Niko-
makhos’ta şöyle diyor: En büyük kanun (en-nâmûsü’l-ekber) Allah’ın ka-
nunu, ikincisi Allah tarafından gönderilen hâkim, üçüncüsü paradır. Bütün 
kanunların öncüsü (kudve) Allah’ın kanunudur (İbn Miskeveyh, 1329, s. 
96).

• Erdemli bir sultanı yönettiği kişiler hayırla hatırlar, onu hiçbir 
zaman eleştirmezler…Bir sultanın şehrine, yönettiği kişilere nispeti, tıpkı 
bir ev yöneticisinin evine ve ailesine nispeti gibidir (İbn Miskeveyh, 1329, 
s. 100).

9. İbn Sînâ’da Tedbîrü’l Menzil Düşüncesi

Miladî takvimle yaklaşik 980-981 yillarinda Buhara yakinlarindaki 
dünyaya gelen İbn Sînâ, Doğu’da dönemi ve sonrasinda yaşamiş âlim ve 
filozoflar tarafindan kendisine verilen isimlendirmeyle ‘eş-şeyhü’r-reîs’, 
Bati’da ise ‘Avicenna’ olarak anilmaktadir. Tip ve felsefe alanlarinda bü-
yük yapitlariyla asirlar boyu dünya bilimine kaynaklik etmiştir. İslâm’in 
bilimsel düşünce ile çelişkiye düşmeyeceğinin en büyük delili ve adeta ete 
kemiğe bürünmüş hâlidir. Nitekim Arap filolojisi ve İslâmi ilimler konu-
sunda uzman olan Gerhard Endress, İbn Sînâ’nin tip alanindaki otoritesi-
nin, onun felsefe alanina da taşidiğini, bu alanda da otorite kabul edildiğini 
belirtir (Endress, 2006, s. 122). İbn Sînâ, İslâm felsefe tarihinde Fârâbî’nin 
öğrencisi ve halefi olarak görülmüştür (Alper, 1999, s. 321). Albert Houra-
ni, Kindî ve Farâbî tarafindan başlatilan İslâm felsefe geleneğinin İbn Sînâ 
ile en yüksek noktasina ulaştiğini belirtir (Hourani, 2020, s. 214). el-Ḳānûn 
fi’ṭ-ṭıbb isimli eseri, defalarca Latince tercüme edilmiş, Orta Çağ’daki Av-
rupa için bir işik hüviyetinde olmuştur. İbn Sînâ meşşâiyye okulunun da 
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en büyük filozofu olarak kabul edilir. İbn Sînâ’nin ‘tedbîrü’l-menzil’ lite-
ratürüne ait eseri, konuya ilişkin kaleme aldiği müstakil bir risâlesi olan 
er-Risâle fi’s-Siyâseti’l-Menziliyye’dir. Bu risâle ilk defa Luvîs Ma‘lûf ta-
rafindan neşredilmiştir (İbn Sînâ, 1906, s. 2-17). İbn Sînâ ʿUyûnü’l-ḥikme 
adli eserinde amelî felsefeyi açiklarken ‘tedbîrü’l-menzil’ yerine ‘el-hik-
metü’l-menziliyye’ terkibini kullanmiştir (İbn Sînâ, 1953, s. 13), (Çağrici, 
2011, s. 260). Küçük bir hacme sahip olan es-Siyâsetü’l-Menziliyye adli 
risâlede özetle şu bahisler geçmektedir;

 Allah, lütfu ve keremiyle insanlara, durumlarının eşitliğinde ve 
mertebelerinin yakınlığında, aralarına rekabet ve kıskançlık, isyan ve hak-
sızlık sokup yok olmalarına yol açan kötülük bulunduğundan dolayı hem 
akıl ve görüşlerinde hem de mülklerinde, mertebelerinde ve konumlarında 
farklı yaratmak suretiyle ihsanda bulunmuştur. Akıl sahipleri bilirler ki, 
şayet insanların hepsi hükümdar olsalar, birbirlerini yok etmeye çalışır-
lar; hepsi tebaa olsalar, hiç kimse başkasına iş yapmaz, kimse kimseye 
yardım etmez; yoksullukta eşit olsalar, yoksulluktan ölür, sefillikten yok 
olurlar (İbn Sînâ , 1992, s. 907). 

 Hükümdar ve tebaa her insanın, hayatını sürdüreceği ve kişiliğini 
devam ettireceği azığa ihtiyacı olduğu, ihtiyaç fazlası azığını ihtiyaç du-
yacağı vakte hazırlamaya muhtaç bulunduğu, insanın azık edinmede fazla 
azığı saklamaksızın, elde ettiğini korumaksızın, açlığa ve susuzluğa ihtiyaç 
duyacağını bilmeksizin acıktığında ve susadığında gıda ve suyu arama-
ya koşan ve doyup suya kandıktan sonra bunlardan ayrılan hayvanlardan 
farklı olduğu bilinmelidir (İbn Sînâ , 1992, s. 908). 

 Geçimini sağlama konusunda insanlar iki sınıftır: Bir grubun ça-
bası hazır rızkı sağlamaya yeterli olup, miras veya biriktirme yolları ona 
sebep kılınmıştır. İkinci grup ise, geçimini sağlamada çalışmaya muhtaç-
tır. Bu sınıfa da ticaret ve sanatlarla azıklarını arama ilhamı verilmiştir. 
Sanatlar, ticaretten daha güvenilir ve kalıcıdır. Çünkü ticaret, malla yapı-
lır. Mal ise çabuk tükenir, âfete ve musibete çok maruzdur (İbn Sînâ , 1992, 
s. 911).

 Mürüvvet sahiplerinin sanatları üç türlüdür: 1. Birinci grubun 
yeri akıldır: Bu, sağlam görüş, doğru fikir verme ve en iyi yönetme demek-
tir ki böylesi, vezirlerin, yöneticilerin, siyaset erbabının ve hükümdarların 
sanatıdır. 2. İkinci grubun yeri edebiyattır: Bu, ehliyet, belâgat, astronomi 
ve tıp bilgisi demektir ki edebiyatçıların sanatıdır. 3. Üçüncü grubun yeri 
kollar ve cesarettir: Bu, süvarilerin ve süvari komutanlarının sanatıdır 
(İbn Sînâ , 1992, s. 912). 

 Bilinmelidir ki kişi için bir hak edişe dayanan bol rızıktan daha 
üstün bir nesne yoktur. Günahla, hırsızlıkla, çirkin sözle, yalanla, yüzsüz-
lükle, hayasızlıkla, yiğitliği yaralamakla ve namusu kirletmekle elde edilen 
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bir kazanç, değeri çok olsa da bir hiçtir, maddesi çok olsa da azdır, göze 
kârlı görünse de sonu vahimdir. Temiz ve iyi kazanç; miktarı az, ağırlığı 
hafif de olsa, daha lezzetli, daha güzel, daha bereketli ve daha artıcıdır 
(İbn Sînâ , 1992, s. 912).

 İnsanlardan hizmetçi ve iş görenlerle ilgili siyasetin yolu, tıpkı vü-
cudun organlarıyla ilgili yol gibidir. Çünkü, elinin yaptığı işi sana yapan 
elin yerine geçer, ayağının yaptığı işi yapan ayağın yerine geçer, gözünün 
koruduğunu koruyan gözün yerine geçer (İbn Sînâ , 1992, s. 916). 

Zakaria, İbn Sînâ’nin hizmetçilerin eğitimi ile ilgili görüşlerini şöyle 
özetlemiştir: “Eğitim ve uygulamalar sağlanmalıdır. Efendi ile hizmetçiler 
arasındaki ilişki iyi olmalıdır. Hizmetçi, ancak konumunu ve sorumluluğu-
nu gerçekleştirmediği için cezalandırılabilir. Eğer hizmetçi açıkça bir suç 
işler ve günahını veya isyanını tekrarlarsa, sistemi ve diğer hizmetkarları 
bozmaması için görevden alınmalıdır” (Zakaria, 2012, s. 247). 

10. İbn Ebü’r-Rebî‘ ve Sülûku’l-Mâlik Adlı Siyâset ve Ahlâk Eseri

Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed İbn Ebü’r-Rebî‘ (ö.272/885) Ab-
bâsî döneminde yaşamiş bir âlimdir. Hayati hakkinda çok bilgi bulunma-
maktadir. İbn Ebü’r-Rebî‘, Sülûkü’l-mâlik fî tedbîri’l-memâlik adliyla bir 
eser yazmiştir. Bu eser, tedbîrü’l-medîne (şehir yönetimi) konusunda ya-
zilmiş en değerli kaynaklarindan biridir. İbn Ebü’r-Rebî‘  bu eserinde   ev 
idaresi konusuna da yer vermiştir (Çağrici, 2011, s. 260). Sülûkü’l-mâlik 
adli eseri Müşîr Nusret Paşa, Nusretü’l-Hamîd adiyla, Babanzâde Mustafa 
Zihni Paşa da Mikyâsü’l-Ahlâk adiyla tercüme etmişlerdir. Bu tercümeler 
Osmanlica Türkçesiyle yayimlanmişlardir. Ali Adem Yörük tarafindan ya-
yina hazirlanan bu tercümeler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanliği 
Yayinlari tarafindan 2020 yilinda yayimlanmiştir.

 Bu eserden örnek bir parça:

 Amelin ikinci kısmı servete, evlâd u ıyâle, idâre-i beytiyyeye ta‘al-
luk edenlerinden ibâretdir. İnsân servetini, zevcesini, evlâdını, hânesini 
hüsn-i idâreye mecbûr ve muhtâcdır. 

 “Servet” denilen bilâ-istisnâ herkesin muhtâc olduğu mâldır. 
Makâsıd ve meâribe vusûl mâla mütevakkıfdır. 

 “Zevce” hânenin sâhibesi, erkeğin şerîk-i idâresidir. 

 “Evlâd” ibkâ-yı nâmı mûcib, istînâsı müstevcibdir. 

 “Tedbîr-i menzil”, idâre-i beytiyyede her husûsu dâire-i savâbda 
rü’yetdir (Ebü'r-Rebî', 2020, s. 259). 
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11. Nasîrüddin Tûsî’de Tedbîrü’l-Menzil Düşüncesi

Nasîrüddîn Tûsî miladî 1201 yilinda günümüzde İran sinirlarinda yer 
alan Tûs’ta doğmuştur. Meşşâiyye yani Aristoteles felsefe ekolüne mensup 
olan Tûsî’nin in en önemli eseri Farsça kaleme aldiği Ahlâk-ı Nâsırî’dir. 
Kitap üç ana bölümden müteşekkil olup birinci bölümü ahlâk, ikinci bö-
lümü tedbîrü’l-menzil (ev yönetimi) ve üçüncü bölümü ‘tedbîrü’l-medîne’ 
(şehir yönetimi) ile ilgili konulara ayrilmiştir. Tûsî eserin ahlâk bölümün-
de İbn Miskeveyh’in Tehẕîbi’l-aḫlâḳ adli eserinden, “tedbîrü’l-menâzil” 
kisminda daha çok İbn Sînâ’nin ayni konuyla ilgili risâlesinden, tedbrî-
bü’l-medîne kismini da Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-medeniyye adli eserinden 
istifade etmiştir. Tûsî, Eflâtun, Aristoteles ve Kindî’nin risâleleri gibi diğer 
kaynaklardan da iktibâslar yapmiştir (Şahinoğlu, 1989, s. 17, 18). İlk dö-
nem âhlâk kitaplarinda ‘tedbîrü’l-menzil’ konusuna çok az yer verilmiş-
tir. Gazzâlî, İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’de ‘tedbîrü’l-menzil’ terimini kullanmiş 
ve konuyu İslâmî kaynaklara dayanarak açiklamiştir (el-Gazzâlî , t.y., s. 
24,31,34,39), (Çağrici, 2011, s. 260). Ahlâk-ı Nâsırî’yi özel bir konuma 
getiren en önemli husus İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk eserinde müs-
takil birer başlik olarak yer almayan ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ ve ‘ilmu ted-
bîri’l-medîne’ konularini ayri başliklar halinde tasnife tâbi tutup incelemiş 
olmasidir (Yilmaz, 2017, s. 317).

Çağinin önemli astronomlarindan olan Tûsî usturlap aleti üzerinde de 
geliştirmeler yapmiştir (Zeydân, 2015, s. 163). Nasîrüddin Tûsî, Aristote-
les’in ortaya koyduğu, İbn Sînâ’nin İslâm literatürüne kazandirdiği bilim 
tasnifinin de sürdürücüsü olmuştur (Arici, 2016, s. 49). Kaynaklarda İlhan-
li Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdari olan Hülâgû ile Bağdat seferine 
çiktiği yazilir (Şirinov, 2012, s. 437). 

Türkçe tercümesi yaklaşik 40 sayfa hacminde olan ‘ev yönetimi’ ko-
nusu, beş alt başlik (fasillar) halinde ele alinmiştir. Eserden bazi kesitleri 
aktariyoruz:

Birinci Fasıl (Evlere İhtiyacın Sebebi, Evlerin Rükünlerinin Açık-
lanması ve Bu Anlamda Önemli Olan Şeyin Takdimi)

 Bilinmelidir ki, burada evden maksat kerpiç, çamur, taş ve ağaç-
tan yapılmış bir ev değildir. Bilakis karı ile koca, ebeveynle çocuk, hizmet-
çiyle hizmet olunan, mal sahibiyle mal arasında özel bir biraradalıktır; 
onların malı ister ağaç ve taştan ister çadır ve otağdan, isterse de ağaç 
gölgesinden ve dağ mağarasından olsun (değişmez). İster hükümdar ister 
tebaa ister ileri gelen (fâzıl), isterse geride kalan (mefzûl) olsun, türün 
tüm şahısları, bu türden biraradalık ve idareye muhtaç olduklarından ve 
herkes kendi mertebesinde, gözetici (râî) olduğu gözetimindeki topluluğun 
işini üstlenmekle yükümlü olduğundan, bu ilmin yararı genel ve zorunlu-
dur ve onun faydaları hem dini hem de dünyayı kapsamaktadır. Bu hususta 
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Şerîat Sahibi (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: «Hepiniz çobansınız (gözetici) 
ve sürünüzden (gözetim be yönetiminiz altında bulunanlardan) sorumlusu-
nuz. İnsanoğlu, bireyin bekasında gıdaya muhtaçtır, insan türünün gıda-
sı da ekip biçmek, temizlemek, öğütmek, yoğurmak ve pişirmek gibi sınaî 
bir idare olmadan hazır olamamaktadır; bu araçların hazırlanması ise, 
yardımcıların (hizmetçiler) yardımı, alet ve gereçlerin kullanılması ve bu 
hususta bir zaman sarf etmekle olur (Tûsî, 2007, s. 189).

 Bu yüzden (insan), geçim araçlarını biriktirmeye ve söz konusu 
ihtiyaçtaki diğer hemcinslerinden korumaya ihtiyaç duyar; fakat koruma, 
gıda ve yiyeceğin bozulmayacağı uyku ve uyanıklık vaktinde, gündüzün 
ve geceleyin yağmacıların ve zorbaların elinin ulaşamayacağı bir mekân 
olmadan gerçekleşmez (Tûsî, 2007, s. 187). 

İkinci Fasıl (Malların ve Yiyeceklerin Yönetimi Hakkında)

 İnsan ilişkilerinin (muâmelât) zorunluluğu ve alışverişin çeşitliliği 
sebebiyle, geçen makalede ifade ettiğimiz gibi adaletin koruyucusu, tümel 
(küllî) kurucu ve küçük kanun (nâmus) olan paraya ihtiyaç olunmuştur. Pa-
ranın varlığının gücü (izzet) ve onun bir azının diğer şeylerin çoğuna denk-
liği ile yiyeceklerin eşdeğeri olan biraz paranın taşınması, çok (miktarda) 
yiyeceğin taşınması yerine geçtiğinden, (yiyeceğin aksine) onun taşınmasın-
daki külfet ve meşakkatten müstağni kalınmıştır. Aynı şekilde onun kalıcılı-
ğına yol açan cevherinin sağlamlığı, mizacının dayanıklılığı ve bileşiminin 
yetkinliği sebebiyle, kazanılmış faydaların sebat ve devamı (kıvam) mümkün 
olmuştur. Ayrıca, paranın çeşitli millet yanında kabulüyle de onun yararının 
kapsamı herkes için düzenlenmiştir (Tûsî, 2007, s. 192).

 Sanatlar üç türlü olur: Birincisi üstün, ikincisi alçak ve üçüncüsü 
ise orta. Üstün olanlar, beden alanından değil nefs alanından olan sanat-
lardır ve onlara, hürlerin ve mürüvvet sahiplerinin sanatları denilir. Onla-
rı çoğu üç sınıfa dahil olmaktadır: Birincisi sağlam görüş, doğru istişare 
ve iyi idare gibi aklın cevheriyle ilgili olandır. Bu, vezirlerin sanatıdır. 
İkincisi yazıcılık, belagat, yıldız bilimi, tıp, muhasebe ve yer ölçüm gibi, 
edep ve erdemle ilgili olandır. Üçüncüsü binicilik, askerî kumandanlık, sı-
nırları idare altına alma ve düşmanları püskürtme gibi, kuvvet ve yiğitlikle 
ilgili olandır. Bu, kahramanların sanatıdır. Alçak sanatlar da üç çeşittir: 
Birincisi tekelcilik (ihtikar) ve sihir gibi halkın genelinin yararına aykı-
rı olandır. İkincisi soytarılık, çalgıcılık ve kumarbazlık gibi erdemlerden 
herhangi birine aykırı olandır. Bu, sefihlerin sanatıdır. Üçüncüsü, haca-
matçılık, deri tabaklama ve çöpçülük gibi (insan) doğasının tiksinmesine 
sebep olanlardır. Bu mayası düşük olanların sanatıdır. Orta sanatler ise 
diğer kazanç çeşitleri ve meslek sınıflarıdır. Onların bir kısmı ziraat gibi 
zorunludur, bir kısmı da kuyumculuk gibi zorunlu değildir (Tûsî, 2007, s. 
194). 
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 Bir sanatla tanınmış kimse o sanatta ilerleme ve olgunlaşma iste-
ğinde olmalı aşağı mertebeye kanaat göstermemeli ve düşük hedefe razı 
olmamalıdır. Bilinmelidir ki insan için, hiçbir ziynet bol rızıktan daha gü-
zel olamaz.

 ….üçüncüsü işin rayici aranmalı, az da olsa, daimi kâr, rast gelen 
olan çok kazançlara tercih edilmelidir (Tûsî, 2007, s. 194). 

Beşinci Fasıl (Hizmetçilerin ve Kölelerin Yönetimi)

 Köleler doğalarına göre üç sınıftır: Birincisi doğası itibariyle hür 
olanlar, ikincisi doğası itibariyle kötü olanlar, üçüncüsü şehvetin kölesi 
olanlar. Birinci zümreyi evlat yerinde görmek ve uygun edep öğrenmeye 
teşvik etmek gerekir. İkinci zümreyi binek hayvanları ve dört ayaklılar gibi 
(görüp) kullanmak ve yetiştirmek gerekir. Üçüncüsüne ise ihtiyaç ölçü-
sünde arzusunu karşılamasına müsaade etmek ve onu küçümseyerek ve 
hafifseyerek çalıştırmak gerekir (Tûsî, 2007, s. 230).

12. Kınalızâde’de Tedbîrü’l-Menzil Düşüncesi

1510 Isparta doğumlu Kinalizâde Ali Efendi’nin (ö. 1572) dedesi Ka-
nunî döneminde kadilik ve kazaskerlik yapan Abdülkadir Hamidî Efen-
di’dir. İlköğretimi Isparta’da tamamladiktan sonra tahsil için İstanbul’a 
giden Kinalizâde burada devrin önemli âlimlerinden Çivizâde Muhyid-
din Efendi’den ders almiş, ona intisap etmiş ve derslerinde ona yardimci 
(muîd) olmuştur (Aksoy, 2002, s. 416, 417). Kinalizâde sirasiyla Edirne, 
Bursa, Kütahya ve İstanbul şehirlerinde medreselerde müderrislik vazifesi 
görmüş, akabinde ise Şam, Kâhire, Halep, Bursa, Edirne ve İstanbul’da 
kadilik görevlerinde bulunmuştur. En son 1571 yilinda II. Selim devrinde 
Anadolu kazaskerliği görevine getirilmiş ve bu görevi esnasinda 1572 yi-
linda vefat etmiştir (Aksoy, 2002, s. 417). 

Kinalizâde’nin ‘ilmu ‘tedbîri’l-menzil’ konusu ele aldiği eseri Ahlâk-ı 
Alâî’dir.  Türkçe kaleme alinan bu eserinde Bati’dan büyük ölçüde Aristo-
teles’ten; Doğu’dan ise Fârâbî (ö. 339/950), İbn Miskeveyh (ö. 421/1030), 
Gazzâlî (ö. 505/1111), Nasîrüddîn Tûsî (ö. 672/1274), Celâleddin ed-Dev-
vânî (ö. 908/1502), Hüseyin Vâiz el-Kâşifî (ö. 910/1504-1505) gibi âlim-
lerin eserlerinden yararlanmiş ve bu eserlerden aktarimlar yapmiştir (Kah-
raman, 1989, s. 15). Çağrici’ya göre “Ali Efendi, gerek isimlerini zikrettiği 
Grek filozofları Pisagor, Empedokles, Sokrat, Eflatun, Aristoteles, Ga-
len, Bryson, Hermes, Diojen, Batlamyus ve Hipokrat’tan gerekse Kindî, 
Farâbî, İbn Miskeveyh gibi müslüman düşünürlerinden doğrudan değil, 
Tûsî ve Devvânî’nin eserleri aracığıyla yararlanmıştır” (Çağrici, 2014, s. 
61).  Bununla birlikte Kinalizâde’nin Ahlâk-ı Alâî isimli eserinde en çok 
istifade etmiş olduğu eser Gazzâli’nin İhyâu Ulûmi’d-dîn’idir (Kinalizâ-
de Ali Çelebi, 2007, s. 8). Her ne kadar Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’sini te-
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mel referans noktasi almiş olan Ahlâk-ı Celâlî isimli eser Ahlâk-ı Alâî’den 
önce neşredilmiş olsa da Kinalizâde kitabinda birkaç istisna dişinda Ah-
lâk-ı Celâlî’den ziyâde Ahlâk-ı Nâsırî’den nakiller yapmiştir (Kâşifî, 
2019, s. 41). Eserin te‘lif amaçlarindan birisi de Aḫlâḳ-ı Nâṣırî, Aḫlâḳ-ı 
Celâlî ve Aḫlâḳ-ı Muḥsinî gibi Farsça eserlerin hâricinde Türkçe bir eser 
birakmaktir (Kahraman, 1989, s. 15). Neşrinden itibaren Osmanli ulemâsi 
arasinda güven tesis etmiş ve en çok okunan ahlâk kitabi olma özelliğine 
sahip olan bu eser, klasikler arasindaki yerini almiştir (Kinalizâde Ali Çe-
lebi, 2007, s. 10). Kinalizâde’nin Ahlâk-ı Alâî’si üzerine yapilan bir çaliş-
mada Sabri Ülgener, ‘Orta Çağ ahlâki’ olarak nitelendirdiği Osmanli dün-
yasinda modern bir iktisadî düşüncenin gelişmesine mâni olan unsurlardan 
birine örnek olarak Ahlâk-ı Alâî’yi göstermektedir (Beşer, 2014, s. 7).  Ki-
nalizâde’nin kitabi, tertip şekli ve içeriği itibariyle ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ 
fasli da Tûsî’nin Kinalizâde üzerindeki etkisini göstermektedir.

Ahlâk-ı Âlâi üç kisimdan oluşmaktadir. Bunlardan ikinci kisim ‘ilmu 
tedbîri’l-menzil’e ayrilmiştir. Bu ilmi Kinalizâde şöyle târif eder: “İlm-i 
tedbîri’l-menzil, bir ilimdir ki insanla ehl-i menzil arasında nizâm ve in-
tizâm vucûha lâyık üzere maaş eylemeğin keyfiyeti bilinur çün insan sâir 
hayvanattan mümtâz ve ictima-i menziline, ehl-i ‘iyâle ve hadım ve hevâl-
den ibârettir.” (Kinalizâde Ali Efendi, 1248, II. Kitap, s. 2).

 Hikmet-i ameliyenin mutlaka ve ilmu ahlâk ve ilmu tedbîri’l-men-
zil ve ilmu siyâseti’l-mudun nice isimlerdir. Tâ‘rif-i isimleri nedir , anın 
beyanıdır. Evvelen ma‘lum olsun ki ta‘rif-i ilim mümkün olmaz illâ hadd-i 
ismîsiyle ki ta‘rifte asıldır (Kinalizâde Ali Efendi, 1248, s. 11). 

 Ev halkı ile ilgili olan fiil ve amellerinden bahseden ilimdir. Buna 
‘ilm-i tedbîri’l-menzil’ (Aile Ahlâkı) denir. Herkes ev halkı, çocukları, hiz-
metçileri, çalıştırdıkları ile ne şekilde alâka kurup toplanmalı, oturmalı ki, 
intizama kavuşup yükselsin (Kinalizâde Ali Çelebi, 2007, s. 323). 

 Ve menzilde bu ilimde murâdımız taş ve ağaçla binâ olunmuş hâ-
neler değildir, belki erkân-ı hamse-i mezkûreyi yâ ekserini câmi‘ olan ma-
hall ü me‘vâdır,… (Kinalizâde Ali Çelebi, 2007, s. 328).

 Ve zenaatta üç kısımdır: Şerîf ve müteveassıt ve hasîs. (Kinalizâde 
Ali Çelebi, 2007, s. 336) (Kinalizâde burada da Tûsî’yi aynen nakletmek-
tedir).

 Evvelâ ma‘l’um olsun ki hukemâ, abîd ü imâ ve hadem ü haşem 
inşana el ve ayak ve göz ve kulak mesâbesindedir demişler. Zîrâ insân ken-
di eliyle tutacağı nesneyi anlar eliyle tutar ve ayağı ile varacak yere anın 
ayağıyla varır ve terakkub edecek nesneye anların gözüyle terakkub eder 
ve alâ hâza’l-kıyâs (Kinalizâde Ali Çelebi, 2007, s. 387).
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13. İlmu Tedbîri’l Menzil’den İlm-i İktisad’a Geçiş ve Osmanlı’da 
Ahlâk Literatürüne Genel Bir Bakış

Osmanli ilim dünyasinda ahlâk kitaplari arasinda en meşhur olan 
eser, bir önceki başliğimizda kendisine yer verdiğimiz Kinalizâde Ali 
Efendi’nin (ö. 979/1572) Ahlâk-ı Alâi isimli eseridir. Ahlâk-ı Alâi’nin 
Ahlâk-ı Nâsırî’den alimlanan ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ konusundaki ifa-
deleri, bizi Brûson, Aristoteles, İbn Miskeveyh, İbn Sînâ, Tûsî hattinda 
Antik Yunan’dan Osmanli’ya uzanan bir ilim zincirinin varliğina götür-
mektedir. İktisadî düşünce tarihçisi Ahmed Güner Sayar, Osmanli klasik 
dönemi boyunca iktisat düşüncesinin ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ ile ‘ilmu ted-
bîri’l-devlet’ (daha yaygin ifade ile ‘ilmu tedbîri’l-medîne’) anlayişindan 
ibaret olduğunu belirtmektedir (Sayar, 2013, s. 11). Genel kani, Osmanli 
fikir dünyasinca Bati’da ortaya çikan yeni iktisadî fikirleri taninmasi ve 
alimlanmasinin Tanzimat (1839) sonrasi döneme denk geldiği yönündedir. 
Bununla birlikte Tanzimat’tan önce te‘lif edilmiş eserlere de denk gelin-
mektedir. ‘Oikonomia’, bir dönem ekonomi politik ya da politik iktisat 
adini almiştir (Güler, 2005). İlber Ortayli’nin tespitine göre Osmanli’da 
Avrupâi bir tarzda te‘lif edildiği düşünülen ancak ihtiyatli bir şekilde 
tercüme eser de olabileceği belirtilen ilk eser Risâle-i Tedbîr-i Umrân-ı 
Mülkî’dir27. Bu eserin başliği, Avrupa’da ortaya çikan ‘ekonomi politik’ (Fr.  
économie politique) ismindeki Osmanlilar arasinda henüz pek bilinmeyen 
yeni bilim dalina denk gelmektedir. Ortayli, bu yazma eseri Viyana’da, 
Avusturya Millî Kütüphanesi Şark Yazmalari bölümünde bulduğunu be-
lirterek bu eserin varliğinin tespit edilmesiyle Bati iktisadî zihniyeti tar-
zinda kaleme alinmiş eserlerin tarihinin 1850’li yillardan daha da öncelere 
dayandiğinin ortaya çiktiğini ifade etmektedir (Ortayli, 2007, s. 93). Bu 
eserin yazari belirsiz olmakla birlikte Ortayli’ya göre Tercüme Odasi’nda 
çalişan bir gayr-i müslim olabilir. Bahsi geçen yazma eseri konu edinen bir 
başka çalişmada ise Metin Aydar, eserin yazarinin 1830’lu yillarda Londra 
ve Paris gibi Avrupa şehirlerinde sefirlik görevleri yapmiş olan Mehmed 
Nuri Bey olabileceğini ileri sürmektedir (Aydar, 2016, s. 12). Osmanli’da 
Türkçe te‘lif edilmiş öncü iktisat kitaplarindan bir diğeri ise Cavit Orhan 
Tütengil’in dikkatlere sunduğu Charles Wells tarafindan kaleme alinan ve 
1860 yilinda Londra’da taş baskisi yapilan İlm-i Tedbîr-i Mülk isimli eser-
dir (Tütengil, 1965, s. 141). Jean Baptiste Say’in (1767-1832) Traité d’é-
conomie Politique adli eseri Sehak Efendi tarafindan İlm-i Tedbîr-i Menzil 
ismiyle hicrî 1268 yilinda (miladî 1851/1852) tercüme edilmiş ve Sultan 
Abdulhamid’e sunulmuştur (Tütengil, 1965, s. 142). Findikoğlu, 1859 ta-
rihli bir kitaptan bahsetmekte, eserin isminin İlm-i Tedbîr-i Menzil oldu-
ğunu ancak içeriğinin tamamen yeni ve Avrupaî tarzda olduğunu belirtir28. 

27  İlber Ortayli bu konuyu ilk kez 1983 yilinda Yapit Dergisi’nde neşretmiştir.
28  İlber Ortayli, J.B. Say’in farkli iki eserinin tercümesinin Z. Fahri Findikoğlu tarafindan 
birbirine kariştirildiğini ifade etmektedir (Ortayli, 2007, s. 95).
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Findikoğlu, zikrettiği bu eser ile birlikte Osmanli’nin iktisadî düşünce sa-
hasinda yeni bir yola yöneldiğini işaret eder. Bu yeni iktisat paradigmasin-
da zikredilebilecek başlica isimler ve eserleri şöyle siralanabilir; Sakizli 
Ohannes Efendi (1836-1912) ve eseri Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel29, Ak-
yiğitzade Musa (1865-1923) ve eseri İlm-i Servet veyahud İlm-i İktisat30. 
Bu bilgilerden hareketle denilebilir ki, her ne kadar 1850’lerde halen daha 
‘ilmi tedbîri’l-menzil’ kavrami lafzen dolanimda görülüyor olsa da içe-
rik itibariyle Osmanli’da artik doktriner bir paradigma değişimi yaşanmiş, 
Avrupa’nin merkantilist dönemden itibaren geliştirdiği ve liberal iktisadî 
anlayişa mündemiç olan klasik okul ve neo-klasik okul yaklaşimlari Os-
manli ülkesinde bir zemin bulmuştur. 

Çeşitli dönemlerde Mâliye Nâzirliği yapmiş olan ve Osmanli bürokra-
sisinde önemli görevler üstlenen Mehmed Câvid Bey (1875-1926) (İlkin, 
1993, s. 175), İlm-i İktisâd (basimi:1908/1909) isimli eserinde şunlari ak-
tarmaktadir: 

“Yakın vakitlere kadar lisânımızda ilm-i servet diye tercüme edilen 
‘économie politique’ mukâbili olarak birkaç seneden beri ‘ilm-i iktisad’ 
ta‘biri kullanılmağa başlanmıştır. Bu tâ‘bir birçok nokta-i nazardan bi-
rincisine mercuhtur (üstündür). Zîrâ bu ilmin muhteviyâtı hakkında bir 
fikr-i mahsûs sahibi olmayanlar, ilm-i servet unvanından yanlış ma‘nâlar 
istihrâç eylemekte ve bu ilmi okuyup öğrenenlerin mutlaka sahib-i servet 
ve sâmân (zengin) olması lâzım geleceğini zannetmektedirler. Sonra da 
memleketimizde ilm-i iktisâd ile mütevağğil olanların nasîb-i servetleri 
pek az olduğunu görerek bu ilmin adem-i lüzûm ve fâidesine hükmederler-
di” (Câvid, 1326, s. 3).

Mehmed Câvid Bey’in bu ifadelerinden anlaşilmaktadir ki 1906 yilina 
gelinen süreçte bir ilim olarak iktisat genellikle ‘ilm-i servet’ olarak isim-
lendirilmektedir. Câvid Bey ise bu isimlendirmenin mahzurlarina dikkat 
çekerek bunun yerine ‘ilm-i iktisâd’ ifadesinin kullanilmasinin daha yerin-
de olacağini işaret etmektedir. Mehmed Câvid Bey, Türkiye’de ‘ilm-i ikti-
sad’ konusunda yazilan eserleri ise şöyle siralamaktadir; Ohannes Paşa’nin 
Servet-i Milel’i, Suâd Bey’in İlm-i Serveti, Musâ Efendi’nin İktisâd yâhud 
İlm-i Servet’i, Nâil Bey Efendi’nin Muhtasar İlm-i Servetler’i, kendisinin 
(M.Câvid Bey) dört ciltlik İlm-i İktisâd’i.

Osmanli ahlâk literatüründe bahsedilmesi gereken bilginlerden başli-

29  Bu eser 2015 yilinda Hamdi Genç editörlüğündeki bir ekip tarafindan transkript edilerek 
neşredilmiştir. bkz. Sakizli Ohannes Efendi, Mebâdi-i İlm-i Servet-i Milel, Osmanli’da Modern 
İktisadin İzinde 1, haz. Filiz Diğiroğlu, Hamdi Genç, M. Erdem Özgür, İstanbul: Dergâh 
Yayinlari, 2015.
30  Bu eser 2016 yilinda Hamdi Genç editörlüğündeki bir ekip tarafindan transkript edilerek 
neşredilmiştir. bkz. Akyiğitzade Musa, İlm-i Servet veyahud İlm-i İktisat, Osmanli’da Modern 
İktisadin İzinde 2, haz. Gökçen Coşkun Albayrak, Hamdi Genç, Saim Çağri Kocakaplan, 
İstanbul: Dergâh Yayinlari, 2016.
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calari ve eserleri kronolojik olarak şöyle siralanabilir; Cemâleddin Aksarâyî 
(ö. 791/1388-1389) ve eseri Ahlâk-ı Cemâlî, Taşköprizâde Ahmed Efendi 
(ö. 968/1561) ve eserleri Miftâḥu’s-saʿâde ile Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye, 
Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvânî (ö. 1036/1627) ve eseri el-Fevâi-
dü’l-Hâkâniyye, Kâtip Çelebi (ö.1067/1657) ve eseri Keşfü’z-Zunûn. Zik-
redilen bilginlerden ve eserlerinden müstakil başliklar halinde kisaca bah-
setmek istiyoruz.

13.1. Cemâleddin Aksarâyî: Ahlâk-ı Cemâli

Fahreddin Râzî’nin soyundan geldiği bildirilen Cemâleddin Ak-
sarâyî’nin (ö. 791/1388-1389) asil adi Mehmet olup doğum yeri ve tarihi 
tam olarak bilinememektedir. Ömrünün çoğunluğu Aksaray’da geçen âli-
min yaşadiği dönemde nisbesi Cemâlî’dir. Erken dönem Osmanli ulemâsi 
arasinda ye alan Aksarâyî’nin öğrencileri arasinda II. Murad tarafindan 
müftülük makamina getirilen Molla Fenâri (ö. 834/1431) de bulunmakta-
dir (Öz, 1993, s. 308). II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan 
Süleyman’in hükümranliklarinda 24 yil boyunca müftülük vazifesini ifâ 
eden Zenbilli Ali Efendi (ö. 932/1526), Aksârâyî’nin torununun çocuğudur 
(Küçükdağ, 2013, s. 248). Tefsir, lûgat, edebiyat ve tip alanlarinda bilgin 
olan Cemâleddin Aksarâyî’nin ahlâk konusundaki eseri Ahlâk-ı Cemâli 
olup, Kâtip Çelebi’nin Keşfü’ẓ-ẓunûn’unda bu eserin Yildirim Bayezid’e 
ithafen yazildiği belirtilmekle birlikte bugüne kadar bu esere ulaşilama-
miştir (Görkaş, 1995, s. 83).

13.2. Taşköprizâde Ahmed Efendi: Miftâhu’s-saʿâde ve Şer-
hu’l-Ahlâki’l-Adudiyye 

Soyu Osmanli’nin meşhur bir ulemâ ailesi olan Taşköprizâdeler’e da-
yanan ve 901/1495 yilinda Bursa’da doğan Taşköprizâde Ahmed Efen-
di, Dimetoka, Üsküp, Edirne, İstanbul gibi merkezlerdeki medreselerde 
müderrislik yapmiş, 1545 yilinda ise Bursa kadiliğina atanmiştir. Kelâm, 
fikih, tefsir, mantik, ilimler tarihi, biyografi, tip ve ahlâk gibi çok çeşit-
li alanlarda çeşitli kitaplar neşretmiş ve 30’a yakin risale te’lif etmiştir. 
Taşköprizâde özellikle ilimler tarihi alaninda neşrettiği Miftâḥu’s-saʿâde 
isimli eseriyle bilinmektedir (Yavuz, 2011, s. 151). Miftâḥu’s-saʿâde ilim-
ler tarihiyle ilgili bibliyografik ve ansiklopedik eserdir. Abdülkadir Özcan, 
Taşköprizâde Ahmed Efendi’yi XVI. asrin en büyük biyografi olarak ni-
teler (Özcan, 2020, s. 71).  Miftâḥu’s-saʿâde, oğlu Kemâleddin Mehmed 
Efendi tarafindan Mevzûâtü’l-ulûm ismiyle Osmanli Türkçesi’ne tercüme 
edilmiştir. Mevzûâtü’l-ulûm’de ‘ilmu tedbîri’l-menzil şöyle tanimlanmak-
tadir;

 İlmü tedbîri’l-menzil bir ilimdir ki, anunla insânun nefsi ile zevcesi 
ve evlâdı ve huddâmı beyninde müşterek olan ahvâlde tahsîl-i i’tidâl bili-
nür. Ve hâric-i i‘tidâl olan umûrun tarîk-i ilâcı ve her birinde vech-i sevâb 
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ma‘lûm olur. Ve mevzûu ahvâl-i ehl ve evlâd ve karâib ve hıdem ve bun-
ların emsâlidir -ki dayf (misâfir) ve câr (komşu) gibi- i‘tidâl ve intizâm-i 
hâl cihetinden. Ve bu ilmin menfaat-ı azîmesi bir ferde hattâ umûma hafî 
değildir. Zîrâ mahassalı insânûn menzilinde olan ahvâlin intizâmıdır, tâ 
ki ol sebeb ile kendisi ile eşhâs-ı mezkûre beyninde olan riâyet-i hukûk-i 
vâcibeye miknet ve ol intizâm ve i‘tidâl ile kesb-i sa’âdet-i ‘âcile ve âcileye 
ferâğ-ı bâl  (gönül rahatlığı) ile kudret müyesser ola. Ve bu ilmin eşher-i 
kütübi kitâb-ı (Bürüş31)dur32.

Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye33 isimli 
eseri Elzem İçöz- Mustakim Arici tarafindan Türkçeye çevrilmiştir. Bu 
eserde ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ konusuna ilişkin bahisler ise şöyledir;

 Ev ile kastedilen halkın bildiği anlamda korunaklı saraylar ve dizi 
dizi evler değildir. Aksine burada onunla kastedilen şey karı, koca, çocuk, 
hizmetçi ve azıktan oluşan beş unsur arasındaki hususi birlikteliktir (Taş-
köprîzâde, 2014, s. 174). 

 İnsan, diğer canlılara nispetle hayatını sürdürmede daha fazla il-
giye, daha ileri ve tam bir düzene muhtaçtır. Zîrâ insan en mutedil mizâca 
ve en yetkin cevhere sahip olduğundan, onun, gıdaların doğadaki halle-
riyle beslenmesi mümkün değildir, aksine insan [bunlardan yararlanmak 
için] bir işleme ihtiyaç duyar. Bu doğal besinleri her seferinde ve her za-
man yeniden tanzim etmesi de kolay değildir. Dolayısıyla ihtiyaç anında 
gıdayı hazırlaması için gıdanın zaptedilmesini mümkün kılan bir mekânın 
ve yılın belli zamanlarında yanında olunmadığında, onu saklayacak bir 
koruyucunun olması kaçınılmazdır. Bu, birey bakımından olan bir gerekli-
liktir  (Taşköprîzâde, 2014, s. 174).

 Ev yönetimine dair inceleme dört maddeden oluşmaktadır. Bunlar 
azık, eşler, hizmetçiler ve çocuklardan ibaret olan dört gruptur. Birinci 
grup maldır ve onun durumu üç açıdan ele alınır ki bunlar malın kazanıl-
ması, korunması ve harcanmasıdır. Malın kazanılmasında ev yönetimiyle 
ilgili olan kısım, miras, bağış ve buluntu değil de ticaret ve zanaattır. Yani 
bu ikisi en faydalı olanlardır, zira insanların geçim temininin merkezinde 
31  Brûson kastediliyor olmalidir.
32  Taşköprizâde Ahmed Efendi, Mevzûâtü’l-ulûm, (Trc. Kemaleddin Mehmed Efendi), 
İstanbul 1313/1889, C.1, s.436; Mevzuat’ül Ulûm, Üçdal Neşriyat tarafindan sadeleştirilmiştir. 
İlm-i tedbîr-i menzil şöyle sadeleştirilmiştir: Bu ilim sayesinde fertler kendileriyle sorumlu 
oldukları aile efradı ve hizmetçileriyle müşterek konularda orta yolu seçerek itidalli hareket 
etmeyi öğrenir. İtidalin olmadığı durumlarda problemlerin nasıl çözüleceği ortaya konur. 
Bu ilmin konusu eş, evlat, akraba, komşu, misafir ve hizmetçi gibi kişiye yakın kişilerin 
durumlarının bilinmesi ve gözetilmesidir. Bu ilmin gayesi kişinin hanesindeki durumun düzene 
konmasıdır. (Taşköprülüzâde Ahmed Efendi (1975). Mevzuat’ül Ulûm. Sadeleştiren: Mümin 
Çevik, İstanbul: Üçdal Neşriyat, s.328).
33  Bu eser, Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin, Adudüddin el-Îcî’nin (ö. 756/1355). el-Ahlâku’l-
Adudiyye adli Arapça risâlesinin şerhidir. el-Ahlâku’l-Adudiyye,  dolayisiyla şerhi Fârâbî ve 
İbn Miskeveyh gibi İslâm Meşşâî filozoflarinin ahlâk alanindaki görüşlerini önemli ölçüde 
içermektedir. Çalişmamiza bu eserin Türkçe tercümesinden bazi pasajlari aktarmiş bulunuyoruz. 
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sadece bunlar değil, dört şey vardır: Ticaret, ziraat, hayvancılık ve zanaat. 
Ziraat en çok azim isteyen ve kârı en az olandır, ticaret ise bunun tam ter-
sidir, hayvancılık ise ikisinin arasındadır. Az olsa bile zanaatla uğraşma 
daimî bir kâr getirir ve diğerlerinden daha az zarara uğrar (Taşköprîzâde, 
2014, s. 176).

 Meslekler muteber, adi ve orta seviyeli olmak üzere üç tabakadır. 
Birincide üç sınıf vardır. Bunların ilki iyi yönetim, doğru düşünce ve istişa-
re gibi akılla ilgili olanlardır ki bunlar vezirler ve ülkeleri yöneten bürok-
ratlardır. İkincisi belagat, yazı, tıp, müneccimlik ve benzerleri gibi edebî 
ilimler ve seçkinlikle ilgilidir, bunlar edipler ve bu itibarlı meslekleri icra 
edenlerdir. Üçüncüsü süvarilik, düşmanı caydırma, geçitlerin korunması 
gibi yiğitlik isteyen işlerdir, bunlar da askerler ve komutanlardır. İkinci 
tabaka, yani adi işler ya karaborsacılık ve sihir gibi herkesin maslaha-
tına zarar verir, ya kumar ve şarkıcılık gibi erdeme aykırıdır ya da deri 
tabaklama gibi insan doğasının tiksinmesini gerektirir, ancak bu son söy-
lenenler yapılması gerekli ve zorunlu işlerden oldukları için aklen çirkin 
değildir. Üçüncü tabaka insanın ihtiyaç duyduğu zorunlu zanaatlardır ve 
ticaret, demircilik gibi insan doğasının tiksinmediği mesleklerdir, bunların 
en faydalısı ziraattır (Taşköprîzâde, 2014, s. 178).

13.3. Sadreddinzâde Mehmed Emin Şirvânî: el-Fevâidü’l-Hâkâ-
niyye  

Azerbaycan’da yer alan Şirvân’da doğan Sadreddinzâde, Diyarba-
kir’da iken Vezir Nasuh Paşa’nin hocaliğini yapmiş, bir süre Hüsrev Paşa 
Medresesi’nde müderrislik görevini icrâ ettikten sonra ise Nasuh Paşa’nin 
sadarete yükselmesiyle Paşa’yla birlikte İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’da 
gerek I. Ahmed’in gerekse ulemânin takdirini kazanan Şirvânî, çeşitlik 
medreselerde müderrislik ve kadilik görevleri yapmiştir. Hicrî 1306 (mi-
ladî 1627) yilinda vefat eden Şirvânî, vasiyeti gereği Üsküdar’da defnedil-
miştir. Şirvânî’nin torunu Sâdik Mehmed Efendi şeyhülislâmlik yapmiştir 
(Altintaş, 2010, s. 208). Şirvânî’nin ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ bahsi geçen 
eseri el-Fevâidü’l-Hâkâniyye’nin Türkçe tercümesinden34 bazi bölümleri 
aktariyoruz; 

 Bu ilim, baba ve çocuk, efendi ve köle gibi evde ortak yaşayan 
topluluğun maslahatıyla ilgilidir. Bu ilmin faydası ise, kendi yararlarına 
olan işlerin düzenlenmesinde ortak yaşam alanı üyeleri arasında olması 
gereken ortaklık niteliğinin bilinmesidir (Şirvânî, 2019, s. 666).

 Öncelikle bil ki burada evden maksat taşlardan ya da ağaçlardan 
yapılmış bir ev değildir. Bilakis onunla kasıt ister yerleşik ister göçebe ol-
sunlar koca ile karı, baba ile çocuk, efendi ile hizmetçi, mal sahibi ile mal 
arasında var olan özel bir birlikteliktir  (Şirvânî, 2019, s. 666).
34    Çalişmamizda eserin Türkçe tercümesinden bazi kisimlari aktarmiş bulunuyoruz.
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 Eve olan ihtiyacın açıklamasına gelince, insan, şahsi varlığının 
devamı için gıdaya muhtaçtır. Gıdanın kazanılması ise ancak ziraat, ekim 
ve hasat, ayıklama, öğütme, mayalama ve pişirme gibi sınaî bir yönetimle 
mümkündür. Bu sebeplerin ve araçların hazırlanması ancak yardımlaş-
ma ve ortaklaşma ile gerçekleşir. Sonra, insanın günlük ihtiyaç duyduğu 
zorunlu miktardaki gıdayı her gün hazırlamasının zor olması, geçim araç-
larını biriktirip saklama ve kendi türünden olan insanlardan koruma ihti-
yacını doğurmuştur. Koruma işi, içinde gıdanın tutulacağı bir mekân ol-
maksızın düşünülemeyeceğinden, bir eve ihtiyaç duyulmuştur. Dahası kişi 
gıdayı elde etmek için gerekli olan sanatın düzenlenmesine ihtiyaç duyar. 
Sonra ona, evde olmadığı ve zorunlu işlerle meşgul olduğu zamanlarda 
evde oturup gıda ve besinleri koruma işini üstlenecek bir yardımcı gerekir. 
Bu, şahsın durumuna göre belirlenmiş bir ihtiyaçtır. Türün durumu göz 
önüne alınacak olursa, doğurma ve üreme işinin yürütülmesi için kendisiy-
le evlenilecek bir kadına ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ilâhî hikmet hem eve 
ilişkin ihtiyaçlardan hem de üreme işinin yerine getirilmesi için kadınlarla 
evlenme işini gerekli bir hüküm olarak ortaya koymuştur  (Şirvânî, 2019, 
s. 666).

13.4. Kâtip Çelebi: Keşfü’z-zunûn

Hicrî 1017 (miladî 1609) yilinda İstanbul’da doğan Kâtip Çelebi’nin 
asil adi Mustafa’dir. Ulemâ tarafindan ‘Kâtip Çelebi’, Dîvân-i Hümâyûn 
mensuplarinca ise ‘Haci Halîfe’ olarak isimlendirilmiştir. Babasi En-
derûn’da yetişen Abdullah’tir. Kâtib Çelebi, henüz 14 yaşindayken baba-
sinin yönlendirmesiyle Dîvân-i Hümâyûn kalemlerinden Anadolu Muha-
sebeciliği Kalemi’ne girmiş ve burada hesap kurallarini ve siyâkat yazisi-
ni öğrenmiştir. Kâtip Çelebi, babasiyla birlikte Bağdat seferine katilmiş, 
burada bir harbin tüm yönlerini görme imkânini edinmiştir. Coğrafya’ya 
dair ünlü eseri Cihannümâ ile bibliyografya ve ilimler ansiklopedisi ma-
hiyetinde olan Keşfü’z-zunûn, Kâtip Çelebi’nin en çok bilinen önemli 
eserleri arasinda yer almaktadir (Gökyay, 2002, s. 36). Abdülkadir Özcan, 
Keşfü’z-zunûn’un yalnizca XVII. asir için değil, Osmanli ve hattâ İslâm 
tarihinin bibliyografya türünde kaleme alinan en büyük eserlerden birisi 
olarak sayilabileceğini ifade etmektedir (Özcan, 2020, s. 4). Kâtip Çelebi, 
Keşfu’z-zunûn’da amelî felsefe ve ilmu tedbîrü’l-menzil hakkinda önemli 
bilgiler vermiştir (Kâtip Çelebi, 1941, s. 381). Sabri Orman, Kâtip Çele-
bi’nin amelî felsefe ve ‘ilmu tedbîr’il-menzil’ konusunda yazdiği Arapça 
metni şöyle tercüme etmiştir:  

“Ameli felsefe (hikmet) üçe ayrılır; zira o ya tek başına bir şahsın 
faziletlerle bezenmek ve reziletlerden arınmak şeklindeki maslahatlarının 
bilgisidir; ya baba-evlat, efendi-köle gibi aynı evi (menzil) paylaşan bir 
topluluğun maslahatlarının bilgisidir; ya da aynı şehri (medineyi) payla-
şan bir topluluğun maslahatlarının bilgisidir.  Böyle olunca, ameli hikmet 
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birinci durumda ‘Tehzîbu’l-Ahlâk’ (Ahlâk İlmi), ikinci durumda ‘Tedbî-
ru’l-Menzil’ (Ev Yönetimi), üçüncü durumda ‘es-Siyâsetu’l-Medeniyye’ 
(Şehir Yönetimi) diye isimlendirilir (Orman, 2015, s. 414). 

 Ona göre ilm-i tedbîr-i menzil, ameli hikmetin üç kısmından biri 
olup; kişiyle eşi, çocukları ve hizmetkarları arasında ortak olan durumla-
rın nasıl dengeleneceğini (‘itidal’ haline getirileceğini) ve dengeden (‘iti-
dal’ halinden) sapmış durumların nasıl düzeltileceğini öğreten ilim, diye 
tanımlanmıştır.  Konusu, adı geçen şahısların -düzenlilik bakımından- du-
rumlarıdır.  Faydası ise büyüktür ve herkesin anlayabileceği bir husustur; 
zira özü itibariyle sağladığı şey, insanın kendi evindeki ahvalinin intizama 
girmesi ve böylece kendisiyle aile efradı arasında uyulması gereken hak-
lara riayetin sağlanmasıdır ki böyle bir dengenin kurulmasından dünya 
ve ahiret mutluluğu kaynaklanır.  Kısacası, ilm-i tedbîr-i menzil, bir evde 
ortaklaşa yaşayan bir topluluğun yararına olan şeylerin bilgisi olup, bu-
nunla bir ev ahalisi arasında mevcut olması gereken paylaşmanın nasıl 
olabileceği öğrenilir. Yalnız, bilinmelidir ki burada “menzil” terimiyle 
anlatılmak istenen şey ‘taşlar ve keresteyle yapılan ev değil, koca ile karı, 
baba ile evlat, hizmet edilen ile hizmet eden ve mal sahibi ile mal arasın-
daki özel kaynaşmadır’.  Yaşanılan yerin bizzat kendisinin ne olduğu far-
ketmez; ister ev olsun, isterse çadır...Buna olan ihtiyacın sebebi ise insanın 
yaradılıştan medeni (sosyal) olmasıdır (Orman, 2015, s. 415).

Sonuç ve Değerlendirme

Antik Yunan’dan Avrupa’da ortaya çikan klasik iktisat okuluna kadar 
ekonomi (ev/hane halki yönetimi) ile ilgilenenler iktisada ilişkin çalişma-
larini ahlâk felsefesinin içerisinde yürütmüşlerdir. Hatta Adam Smith’in 
bir ahlâk felsefecisi oluşu iki bin yila dayanan bu ‘oikonomia’ kültürünün 
medeniyetler arasindaki etkileşimini gözler önüne sermesi açisindan ilgi 
çekicidir. Xenophon-Kinalizâde (ve Kinalizâde sonrasi Osmanli modern-
leşmesine kadar ki dönem) hattinda yaklaşik 2300 yillik bir zaman dilimi 
olmasina rağmen, ‘ev yönetimi’ konusundaki yaklaşimlar birbiriyle çok 
benzer yönleri içermektedir. Esasen Yunanca ‘oikonomia’ kavrami altinda 
ortaya konan görüş ve yaklaşimlar yalnizca İslâm dünyasinda değil örne-
ğin Rönesans İtalya’sindaki şehir devletlerinde de karşilik bulmuş, Agno-
lo Pandolfini ve Leon Battista Alberti gibi düşünürler vâsitasiyla Xenop-
hon’un Oeconomicus adli eserinden izler de taşiyan İtalyanca ‘della famig-
lia’ düşüncesi ve külliyâti ortaya çikmiştir. Bununla birlikte Xenophon’un 
iktisadî hayata bakişi Aristoteles ve meşşâiyye geleneğin sürdürdüğü an-
layiştan bazi farklar barindirmaktadir. Başlicalarini şöyle siralayabiliriz;

 Xenophon, bedenî çalişmayi kutsamaktadir. Köleliğin ‘yaygin ve 
doğal’ bir uygulama olduğu bir dönemde kişilerin bizâtihi iş görmelerinin 
onlara ve topluma getireceği faydalardan bahsetmektedir.
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 Ziraî üretime verdiği önem itibariyle kendisinde 2200 yil sonra 
gelen fizyokratlari animsatmaktadir. Bütün üretimler içinde en faydali ve 
verimli iş kolunun ziraî faaliyetler olduğunu söyler.

 Maddî zenginliğe önem vermeyerek adeta bir zühd içinde yaşa-
mayi salik vermektedir. Diyaloglarina yansidiği şekliyle insan ihtiyaçlari-
nin sinirsiz olmadiğini, bilâkis az şeye ihtiyaç duyarak daha refah içinde 
yaşanabileceğini belirtmektedir. Zenginliğin, insan-toplum devlet ilişkileri 
bağlaminda insani bir anlamda esir hale getirdiğini ifade etmektedir. İh-
tiyaçlarin sinirlandirilmasinin gerekliliği ve gerçek mutluluğun ancak bu 
şekilde temin edilebileceğini belirterek klasik iktisat doktrininde yer alan 
‘ihtiyaçlarin sinirsizliği’ olgusuna zit bir görüş ortaya koymaktadir.

Aristoteles, her ne kadar ‘oikonomia’ kavramini kronolojik olarak Xe-
nophon’dan sonra dile getirmiş olsa da muhtevasi ve Bati-Doğu’daki et-
kinliği itibariyle farkli bir konum edinmiştir. ‘Oikonomia’nin İslâm dünya-
sindaki karşiliği olan ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ kavraminin kim ya da kimler 
araciliğiyla İslâm dünyasinda yayildiği konusunda literatürde farkli görüş-
ler bulunmaktadir. Bir görüşe göre bu yayilim Aristoteles’in Politika isimli 
eseri üzerinden İbn Sînâ araciliğiyla ile olduğu yönündeyken diğer bir göre 
ise Brûson’un günümüze kadar gelebilmiş Arapça çeviri metni üzerinden 
İbn Miskeveyh ile olmuştur. İşbu çalişmamizda, Brûson ve Aristoteles’in 
eserleri ile İslâm ahlâk literatüründe yer alan çeşitli bilginlerin eserleri mu-
kayese edilmek sûretiyle bu aktarimin hem doğrudan Brûson hem de Aris-
toteles üzerinden olduğu görüşü ağirlik kazanmaktadir. Osmanli ahlâk fel-
sefesindeki ‘ilmu tedbîri’l-menzil’ düşüncesi de Tûsî, Brûson ve İbn Sînâ 
üzerinden gelişmiştir. Xenophon ve Oeconomicus adli eserinin ise İslâm 
bilginleri tarafindan bilindiği ya da iktibâs edildiğine dâir ise elimizde her-
hangi bir delil ve gösterge bulunmamaktadir. Bu çalişmamizda daha önce 
Xenophon’un Oeconomicus adli eserinden Türkçe literatürde yer almayan 
birtakim pasajlar aktarilmiş, Xenophon-Aristoteles-İbn Sînâ-Tûsî-Kina-
lizâde ve bazi Osmanli âlimlerinin eserleri işiğinda iki bin yildan fazla 
süren bir kavramsal yaklaşimin izleri aranmiştir.
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Ekler: Eserlerin Bazı Bölümlerinde Yer Alan 
Konularla İlgili Karşılaştırmalı Tablolar

Tablo.1. İlmu Tedbîri’l-Menzil’in Tanımı

Tûsî 

Bilinmelidir ki, 
burada evden 
maksat kerpiç, 
çamur, taş ve 
ağaçtan yapılmış 
bir ev değildir. 
Bilakis karı ile 
koca, ebeveynle 
çocuk, 
hizmetçiyle 
hizmet olunan, 
mal sahibiyle 
mal arasında 
özel bir 
biraradalıktır; 
onların malı ister 
ağaç ve taştan 
ister çadır ve 
otağdan, isterse 
de ağaç 
gölgesinden ve 
dağ 
mağarasından 
olsun (değişmez)  
(Tûsî, 2007, s. 
189). 

 

 

 

 

 

 

Kınalızâde 
 
Ve menzîlde bu 
ilimde murâdımız 
taş ve ağaçla 
binâ olunmuş 
hâneler değildir, 
belki erkân-ı 
hamse-i 
mezkûreyi yâ 
ekserini câmi‘ 
olan mahall ü 
me‘ vâdır,… 
(Kınalızâde A. , 
2007, s. 328). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taşköprizâde 
(Şerhu’l-Ahlâki’l 
Adudiyye) 
 
Ev ile kastedilen 
halkın bildiği 
anlamda 
korunaklı 
saraylar ve dizi 
dizi evler 
değildir. Aksine 
burada onunla 
kastedilen şey 
karı, koca, 
çocuk, hizmetçi 
ve azıktan oluşan 
beş unsur 
arasındaki 
hususi 
birlikteliktir  
(Taşköprîzâde, 
2014, s. 174). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şirvânî 

Öncelikle bil ki 
burada evden 
maksat taşlardan 
ya da ağaçlardan 
yapılmış bir ev 
değildir. Bilakis 
onunla kasıt ister 
yerleşik ister 
göçebe olsunlar 
koca ile karı, 
baba ile çocuk, 
efendi ile 
hizmetçi, mal 
sahibi ile mal 
arasında var 
olan özel bir 
birlikteliktir  
(Şirvânî, 2019, s. 
666). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kâtip Çelebi 

Yalnız, 
bilinmelidir ki 
burada “menzil” 
terimiyle 
anlatılmak 
istenen şey taşlar 
ve keresteyle 
yapılan ev değil, 
koca ile karı, 
baba ile evlat, 
hizmet edilen ile 
hizmet eden ve 
mal sahibi ile 
mal arasındaki 
özel 
kaynaşmadır. 
Yaşanılan yerin 
bizzat kendisinin 
ne olduğu fark 
etmez; ister ev 
olsun, isterse 
çadır... (Orman, 
2015, s. 415). 
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Tablo.2. Kölelere İlişkin Yaklaşımlar

Brûson 

Doğası gereği 
köle, güçlü bir 
vücuda sahip 
olan ve çok fazla 
çalışmaya 
dayanabilen, 
ancak ruhunda 
yalnızca bir 
başkası 
tarafından 
yönlendirilmesine 
izin verecek 
kadar idrak ve 
zekaya sahip 
olan, ancak 
yetersiz olan 
kişidir. Kendini 
yönetmesi için. 
Doğası gereği, 
insanların 
istediği gibi 
yönlendirdiği 
hayvanlara 
yakındır. Böyle 
bir adam, özgür 
bir adam olsa 
bile köledir. Onu 
yönetecek bir 
efendiye sahip 
olmak onun için 
en iyisidir 
(Swain, 2013, s. 
111, 112).  

Aristoteles 

Doğanın niyeti, 
özgür insanların 
bedenleri ile 
köleler arasında 
fiziksel bir fark 
oluşturmaktır. Bu 
nedenle, tıpkı 
bazılarının 
doğası gereği 
özgür olması 
gibi, diğerlerinin 
de doğası gereği 
köleler olduğu ve 
bu sonrakiler için 
köleliğin 
koşullarının hem 
yararlı hem de 
adil olduğu 
açıktır (Aristotle, 
1995, s. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tûsî 

Köleler 
doğalarına göre 
üç sınıftır. 
Birincisi doğası 
itibariyle hür 
olanlar, ikincisi 
doğası itibariyle 
köle olanlar, 
üçüncüsü 
şehvetin kölesi 
olanlar. Birinci 
zümreyi evlat 
yerinde görmek 
ve uygun edep 
öğrenmeye teşvik 
etmek gerekir. 
İkinci zümreyi 
binek hayvanları 
ve dört ayaklılar 
gibi (görüp) 
kullanmak ve 
yetiştirmek 
gerekir. 
Üçüncüsünü ise 
ihtiyaç ölçüsünde 
arzusunu 
karşılamasına 
müsaade etmek 
ve onu 
küçümseyerek ve 
hafifseyerek 
çalıştırmak 
gerekir. (Tûsî, 
2007, s. 230) 

Taşköprizâde 
(Şerhu’l-
Ahlâki’l 
Adudiyye) 

Doğaları 
bakımından 
köleler üç 
sınıftır: Doğası 
bakımından hür 
olanlar eğitim ve 
hizmet konusunda 
evlat yerine 
konulur. Doğası 
bakımından köle 
olanlara iş ve 
eğitim hususunda 
hayvanlar gibi 
muamele edilir. 
Şehvetin kölesi 
olanların ise 
ihtiyaç 
miktarınca 
şehveti giderilir 
ve başına 
kakarak ve hafife 
alınarak ağır 
işlerle meşgul 
edilir 
(Taşköprîzâde, 
2014, s. 200). 
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Tablo.3. Köleliğin Toplumsal Rolü

Brûson 

 
Köleler, bir insanın 
idaresindeki vücudunun 
organlarına benzer… 
Hizmet etmekle 
görevlendirilmiş ellere 
benzerler, çünkü onlar 
vücut için yararlı şeyleri 
elde etmeyi başarır. 
Hizmet etmekle 
görevlendirilmiş 
bacaklara benzerler, 
çünkü üzerlerinde tüm 
vücut ve onun ağırlığı 
vardır (Swain, 2013, s. 
459).  
 

 

 

 

 

 

 

İbn Sînâ 

 
İnsanlardan hizmetçi ve iş 
görenlerle ilgili siyasetin 
yolu, tıpkı vücudun 
organlarıyla ilgili yol 
gibidir. Çünkü, elinin 
yaptığı işi sana yapan elin 
yerine geçer, ayağının 
yaptığı işi yapan ayağın 
yerine geçer, gözünün 
koruduğunu koruyan 
gözün yerine geçer (İbn 
Sînâ , 1992, s. 916) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Taşköprizâde (Şerhu’l-
Ahlâki’l Adudiyye) 

Nasıl ki erkek ev için ruh, 
kadın beden gibi ise onlar 
da ev için bedendeki 
organlar mesabesindedir. 
Bunun nedeni, onlar 
olmadığı takdirde 
organların kullanılması ve 
yorulmasına ihtiyaç 
duyulacak hususlarda 
yeterliliğin onlarla 
sağlanmasıdır. Öyleyse 
hizmetçilerin faydası, 
organların faydası gibidir. 
Onlar olmasaydı birçok iş 
erkeğin elinde birikirdi ve 
çok daha fazla hareket 
etmesi gerekirdi, bu da 
onun heybetini ve vakarını 
yok ederdi. Dolayısıyla 
onun, hizmetçilere 
ihtimam göstermesi 
gerekir (Taşköprîzâde, 
2014, s. 194). 
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GİRİŞ

Mezopotamya gemicilik sanati, özellikle bu bölgedeki Eski Çağ ka-
nun maddelerinin işiğinda anlaşilabilmektedir. Şüphesiz diğer çivi yazi-
li belgelerde de gemicilik noktasinda bilgiler vardir. Ancak bu konudaki 
çalişmalar, bati dillerinde yazilmiş bir kaç makale içinde kaybolmuştur 
denebilir. Ayrica, Akdeniz’de bulunmuş olan Son Tunç Çaği batiklari da 
Mezopotamya denizciliğine dair aydinlatici mahiyettedir. Çünkü son arke-
olojik verilerin işaret ettiği üzere; bu gemileri işleten tüccarlar, çoğunlukla 
Orta Doğu kökenlidirler.

Anadolu’daki gemicilik ile ilgili arkeolojik malzeme olarak Ulubu-
run Batiği, tek olmasa da en güzel örnektir. Uluburun Batiği sayesinde, 
incelenen dönem denizciliğinin yanisira, dönemin diplomasisine, eğitim 
araçlarina ve seviyesine, dönemin dini inançlarina ve kültürüne dair pek 
çok mühim noktayi görebilmekteyiz. Şüphesiz Hitit çivi yazili belgeleri de 
gemicilik hakkinda bazi bilgiler vermektedir. 

MEZOPOTAMYA’DA DENİZ ULAŞIMI, DENİZ TİCARETİ 
VE GEMİ YAPIMI

Elde edilmiş olan arkeolojik verilerin işiğinda, MÖ III. ve II. Binyil 
Mezopotamyasi’nda deniz ticareti ve deniz ulaşiminin varliği net bir şekil-
de görülmektedir. Örneğin, Akkadli Sargon’un oğlu Maniştusu “aşaği de-
nizin öte tarafina” bir deniz seferi yaptiğini, bu deniz seferi esnasinda “32 
birleşik krali yendiğini” ve “denizin ötesindeki dağlardan heykel taşlari 
getirttiğini” anlatmaktadir (Şekil 1). Akkadli Sargon da; Agade Şehri’nin 
rihtiminin önüne, Magan ve Meluha gemilerinin demir attiklarini söyle-
mektedir (Kinal 1983, 158).
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Şekil 1: İlk Çağ Mezopotamyası’nda Akkadlar. (Özçelik 2004, 30)

MÖ III. ve II. Binyil Mezopotamyasi’nda, Basra Körfezi’nin Irak sa-
hilleri ile körfezin içindeki Tilmun (Bahreyn), Elam (İran) ve Hindistan 
sahilleriyle işlek bir deniz ticaretinin mevcut olduğunu, tarihi metinlerden 
öğrenmekteyiz (Şekil 2). Genelde özel sektör mahiyetinde işletilen deniz 
ticaretinin aksamasi, devlet ekonomisini de zora sokabilecek etki yarata-
bilmekteydi.    
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Şekil 2: Akkad şehirleri ve deniz ticaret bağlantıları. (Büyük Uygarlıklar 1996, 
97)

Mezopotamyadaki deniz ticaretinin içeriğine dair Ur’daki Larsa Devri 
metinlerinden öğrendiğimize göre; Ur’dan, Tilmun (Bahreyn), İran sahil-
leri ve Bati Hindistan sahillerine kumaş, yün, deri, kurutulmuş balik, za-
hire, hurma gitmekteydi. Gemiler, geri dönüşlerinde ise Mezopotamya’ya 
ingotlar halinde bakir, lapislazuli, fildişi ve inci getirmektelerdi (Kinal 
1983, 161).

Güney Mezopotamya’da “Karum” kelimesi liman anlaminda kullanil-
maktaydi. Önceleri teknelerin yanaştiği limanlar olan karumlar, sonralari 
gelişerek buralarda ambarlar kurulmuş, mallar buralarda depo edilmeye 
başlanmiş ve karumlarda tüccarlar yaşamaya başlamişlardir. Ticaret ma-
halleleri haline dönüşen karumlar, süreç içerisinde özerk bir yönetim ve 
sosyal bir statüye sahip olmuşlardir (Kuzuoğlu 2007,101-112). Karumlar; 
hukuksal statülere, memurlara, tüzel kişiliklere sahip olan yerleşik organi-
ze ticaret birimleriyken, “Wabartumlar” karumlardan daha küçük ticaret 
merkezleriydi.

Son Tunç Çaği deniz ticareti ve gemi yapimina dair detayli bilgileri, 
Finike-Antalya arasinda bulunmuş olan Gelidonya Batiği’nda ve Antalya 
İli Kaş ilçesindeki Uluburun Batiği’nda yapilan arkeolojik kazilardan elde 
edebilmekteyiz. Bu iki batik, MÖ II. Binyil Mezopotamyasi denizciliğine 
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önemli ölçüde işik tutmaktadir. Uluburun Batiği’nda bulunan Ortadoğu 
kökenli bir zirh parçasi, Mezopotamya kökenli mühürlerin yanisira gemide 
ele geçen 150 adet ağirliktan sadece biri hariç, hepsinin Orta Doğu kökenli 
sistemler olmasi; Uluburun Gemisi ticari girişiminin Orta Doğulu tüccarla-
rin elinde olduğunu göstermektedir (Pulak 2004, 78-89) (Şekil 3). 

Şekil 3: Uluburun Batığı sualtı kazısı. (Pulak 2004, 87)

En azindan dokuz ya da on kadim kültüre ait olan mallarla yüklü Ulu-
burun Gemisi, Son Tunç Çaği Ege dünyasina, Orta Doğu ve diğer bölgeler 
kaynakli çeşitli hammadde ve üretilmiş mallarinin nasil ulaştirilmiş oldu-
ğunu göstermektedir (Şekil 4-5-6). 
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Şekil 4: Uluburun Gemisinin’nin üç boyutlu illüstrasyonu. (Pulak 2004, 84)

Şekil 5: MÖ XIV. yüzyıl deniz ticaret yolları. (Arkeo Atlas 2004)
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Şekil 6: Uluburun Batığı buluntusu altın bir pandatif. (Pulak 2004, 80)

ESKİ MEZOPOTAMYA DENIZCİLİĞİNİ AYDINLATICI 
NİTELİKTEKİ SÜMER, BABİL, ASSUR KANUNLARI VE FER-
MANLARI

Urukagina Reformları (Tosun-Yalvaç 1975, 24-25)

1) Urukagina’ya

2-3) Lagaş’in kiralliğini

4) verdiği  zaman

5) (Ningirsu) 36000 kişinin içinden

6) elini   ....  -den  çekip  çikardiği  zaman,

7-8) eski günlerin kesin hükümlerini

9) koyduğu zaman

10-12) Kirali Ningirsu’nun ona söylediği sözler 

13-14) memlekette yerleşti. 

15) O gemi adamini
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16) oradan (gemide) atti

17) eşeklerden

18) koyunlardan

19-20) çobani  atti (ayirdi)       

21) Dalyanlardan (?)

22) balikçi gözcülerini

23) atti.

24) buğdayin başinda durani (bekçisini)

25) sepetlerden

26) (ve) ambarlarin ağzindan

27) uzaklaştirdi.

28) Besili beyaz koyunlari

29) besili göğüslü, karinli (?) kuzulari

30) paraya koyduğu (çevirdiği sattiği) için

31) çavuşu 

Ur-d Nammu Kanunları (Tosun-Yalvaç 1975, 38)

37) doğurdugu evlat,

39) onu doğuran

40) sevgili anasina

41) onun adaleti (ve)

42) doğruluğu için

43)    .................bozuk

73) yedi....

74)    ....... versin

76-77) Lagaş ensi’si

75) Nam-hani’yi

78) öldürdü

79) hudutta

81) Tanri Nanna’nm

80) Magan gemisini
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83) Şehir kirali

82) Nanna’nm yardimiyle

84) geri döndürdü.

85) Ur’da (böylece)

86) parladi

87) Vaktaki (o zamanlar)

88) seçme tarlalar

89) vardi.

90) ticaret nakliyesini (yapan)

91) büyük gemiciler

92) vardi.

93-94) siğir, koyun

95) eşek ve diğer hayvanlarin

96) [çobanlari] vardi.

97-103 kirik

104)  Vaktaki Ur-Nammu

105) kuvvetli adam

106) Ur krali

107) Sumer ve Akkad krali

108) Nanna’nin kolu ile (yardimi ile, desteği ile)

109) şehrin kirali

111) tann Utu’nun

110) değişmez sözüyle

Ešnuna Kanunları (Tosun-Yalvaç 1975, 79-80) 

(§:Paragraf başini belirtir)  

 §1)1kur arpa 1 šeqel gümüşe

3 qa baş yaği (iyi yağ) 1 šeqel gümüşe 1 süt 2 qa bitki yaği 1 šeqel 
gümüşe

1 süt 5 qa domuz yaği 1 šeqel gümüşe 4 sat katran 1 šeqel gümüşe 
 6 mana yün 1 šeqel gümüşe 2 kur tuz 1 šeqel gümüşe 1 kur x x 1 šeqel 
gümüşe
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  3 mana bakir 1 šeqel gümüşe

2 mana tasfiye edilmiş bakir 1 šeqel gümüşe §    2)  1 qa bitki yaği- 
iskarta (olan) 5 sat arpaya

 1 qa domuz yaği-iskarta- 2 sat 5 qa arpaya

 1 qa katran-iskarta- 8 qa arpaya   

§ 3) 1 yük arabasi, emeği (kirasi) öküzleri ve sürücüsü ile (birlikte)

 1 massiktum 4 sat arpaya. Eğer gümüş (ödenecekse) emeği

 1/3 šeqeldir. Onu bütün gün sürecektir (sürebilecektir)    

§  4) 1 geminin kirasi 2 qa’si 1 kur’dan ve gemicinin kirasi 1 sat 1

qa’dir. Bütün gün sevkedecektir (kullanacaktir)    

§  5)  Eğer gemici ihmal ederse ve gemiyi batirirsa, bütün batirdikla-
rini ödeyecektir

 § 6)  Eğer bunalim içinde (?) olan bir adam onun olmayan (kendine 
ait olmayan)   

  bir gemiyi zaptederse 10 şeqel   gümüş ödeyecektir

Hammurabi Kanunları (Tosun-Yalvaç 1975, 207-211)

(§:Paragraf başini belirtir)  

§234 -Eğer bir gemici 60 GUR’luk bir gemiyi bir adama ziftletirse 2 
şekel gümüşü ücret   olarak (adam) ona verecektir.

§ 235-Eger bir gemici, tahtadan yaptiği bir gemiyi bir adam için zift-
lerse fakat işini güvenilir şekilde yaprnadiysa, o yil içinde o gemi yan ya-
tarsa, kusur çikarsa gemici o gemiyi sökecek, kendi malindan onu sağlam-
laştiracak, sağlam gemiyi gemi sahibine verecektir.

§236- Eğer bir adam, gemisini gemiciye kiraya verirse, gemici ihmal 
edip gemiyi batirir   veya yok ederse gemici gemiyi sahibine ödeyecektir.

§237- Eğer bir adam, bir gemiciyi ve bir gemiyi kiralarsa, arpa, yün, 
susam yaği, hurma ve herhangi bir yükle yüklerse, gemici ihmal edip ge-
miyi batirir ve içindekileri telef ederse, gemici batirdiği gemi ile içinde 
telef olan herşeyi ödeyecektir.

§238- Eğer bir gemici, bir adamin gemisini batirip onu (tekrar) yüzdü-
rürse fiatinin yarisi kadar gümüş verecektir.

§ 239- Eger bir adam bir gemici kiralarsa, yilda ona 6 GUR arpa ve-
recektir.

§240- Eğer, akintiya karşi giden (kürekli ?) bir gemi, akintiyla giden 
(yelkenli ?) bir gemiye çarpar ve onu batirirsa, gemisi batan geminin sahi-
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bi, gemisinde telef olan ne varsa tanri önünde açiklayacak, akintiyla giden 
gemiyi batiran akintiya karşi giden geminin (sahibi), diğerinin gemisini ve 
kaybolan herşeyini ona ödeyecektir.

 §241-Eğer bir adam, bir öküzü haczederse 1/3 MANA gümüş ödeye-
cektir.

 §242-Eğer bir adam, bir öküzü bir yilliğina kiralarsa, dip öküzün (sa-
bana bağli öküzün) emeği karşiliği 4 GUR arpa,

 §243-Orta öküzün bedeli karşiliği 3 GUR arpa sahibine verecektir.

 §244-Eğer bir adam, bir öküz (veya) bir eşek kiralarsa ve kirda arslan 
onu öldürürse, (zarar)  sahibinindir.

 §276-Eğer kürekle idare edilen bir kayik kiralarsa, günde 2 1/2 arpa 
danesi  ağirliğinda gümüş verecektir.

  §277-Eğer bir adam, 60 GUR’luk bir gemi kiralarsa günde, ücreti 
karşiliği olarak 1/6  (şekel) gümüş verecektir.

§ 278-Eğer bir adam, bir erkek köle veya bir kadin köle satin alirsa 
ve ay dolmadan  sar’asi tutarsa, satanina geri dönecek, satin alan ödediği 
gümüşü (geri) alacaktir.

§279-Eğer bir adam, bir erkek köle veya bir kadin köle satin alirsa ve 
bir iddia olursa, onu veren (satan) o iddiayi cevaplandiracaktir.

§280-Eğer bir adam, yabanci bir memlekette (diğer) bir adamin erkek 
köle veya kadin kölesini satin alirsa, kendi memleketine (yaşadiği şehre) 
döndüğü zaman erkek kölenin veya kadin kölenin sahibi kendi erkek kö-
lesini veya kadin kölesini tanirsa (açiklarsa) ve bu erkek veya kadin köle 
(döndüğü) memleketin evladi (yerlisi) iseler (satin alan) para ödemeden, 
onlarin özgürlükleri verilecektir.

SONUÇ

Eskiçağ Mezopotamya ve Anadolusu arasinda, hammaddelerin, ma-
mul mallarin, buluşlarin, fikirlerin, yeni teknolojilerin aktariminin yapil-
diği deniz ticareti olgusu mevcuttu. Bu deniz ticaretinin rotasi doğu-bati 
istikametindeydi ve Orta Doğu limanlarindan çikan gemiler, Anadolu’nun 
güney kiyilarini takip ederek, Antalya İli Kaş İlçesi’nin güneydoğusundaki 
Uluburun Mevkisini aşiyor ve Anadolu’nun güneybatisindan Ege Deni-
zi’ne ulaşiyorlardi. 

Seyir esnasinda genelde kiyi şeridi takip edildiğinden, rota üzerindeki 
siğliklar, gemiler için büyük tehlike oluşturmaktaydi. Bu rota üzerinde se-
yir ederken Kaş İlçesi civarinda batmiş olan ve  MÖ 1300 yilina tarihlenen 
Uluburun Batiği, arkeoloji dünyasina Son Tunç Çaği’na ait en büyük ve en 
zengin hammadde ve malzemeyi kazandirmiştir. Gemi kargosundaki bazi 
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son derece değerli malzemeden anlaşildiği üzere, deniz ulaştirmasi saray-
lar arasindaki diplomatik hediyelerin taşinmasi amaciyla da kullanilmiştir. 
Gemideki tonlarca ağirliktaki hammadde ve diğer yük, bizlere dönemdeki 
deniz ticaretinin çapinin büyüklüğünü göstermektedir. Bundan dolayidir 
ki, Hititler’in en mühim devlet politikalarindan biri denizlere inme hedefi 
olmuştur. Genelde özel sektör mahiyetinde işletilen deniz ticaretinin aksa-
masi, devletlerin ekonomisini de zora sokabilecek etki yaratabilmekteydi.      

Uluburun Gemisi, Bizlere Son Tunç Çaği’nda gemi yapim teknikleri 
hakkinda bilgiler vermiştir ve bununla beraber Akdeniz’deki gemi yapi-
minin evrelerine de önemli ölçüde işik tutmuştur. Uluburun Gemisi sualti 
kazilari neticesinde elde edilmiş olan verilerin, Eski Çağ metinlerinde an-
latilan hikayeler ve detaylarla uyuşmasi dikkat çekicidir.  

Tarihi metinlerden öğrendiğimize göre, kitlik zamanlarinda devletler, 
deniz ulaştirmasini kullanarak birbirlerine gemiler dolusu gida maddesi 
yardimlari yapmişlardir. Firavun Merneptah, Hitit ülkesine gemilerle tahil 
sevkiyati gerçekleştirmiştir. Misir’daki Karnak yazitinda “Hatti ülkesini 
yaşatmak için, Asyalilar’a gemiler içinde tahil gönderdim” diyen Firavun 
Merneptah’in bu yardimi Hititler için oldukça önemliydi. Hitit krali, Uga-
rit Krali’na mektup göndermiş ve Ura Kenti’ne tahil götürecek gemilere 
yer sağlanmasini istemiştir. Hitit Krali, mektubunun son cümlesinde “Bu 
hayat memat sorunudur!” diyerek hadisenin ne kadar önemli olduğunu be-
lirtmiştir.    
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1. GİRİŞ

Dünya Bankasi’nin organizatörlüğünde düzenlenen bir panelde, Bir-
leşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne hitaben yaptiği konuşmayla dikkatleri 
üzerine çeken çevreci aktivist Greta Thunberg, bu çalişmaya fikir veren 
motivasyonu tetiklemiştir. 20 Ağustos 2018’de başlattiği bir dizi eylemle 
uluslararasi gösterilere de ilham kaynaği olan İsveçli genç aktivist Thun-
berg, dünyadaki siyasetçilerin, medya kuruluşlarinin ve çeşitli topluluk-
larin uzun günler gündeminde kalmiştir. Doğrudan siyasileri hedef alan 
ifadeleriyle Türkiye’deki kamuoyunun da ilgisini çeken aktivist; teknik 
dille yaptiği cesur konuşmalariyla, sesinin titremesiyle, asperger sendrom-
lu olmasiyla, giyimiyle, oturuşuyla, bakişiyla konuşulduğu kadar ne yazik 
ki, mesele ettiği temel sorunla yani bizi bekleyen iklim krizi sorunuyla 
konuşulamamiştir. Hatta Fransa, Almanya, Brezilya, Arjantin ile birlikte 
Türkiye’yi de ‘iklim bilimine aykiri davranmakla’ şikayet eden genç ak-
tivist, yer yer antagonistik tepkilerle karşilanmiştir. Canli türlerinin yok 
oluşu, doğanin sömürülmesi, sera gazlarinin sağliğimiz üzerindeki etkileri 
gibi dirimsel konular hakkinda kamusal alan yaratabilmiş olan aktivistin 
sorunsallaştirdiği kritik konular, biçimsel tartişmalarin gölgesinde kalmiş-
tir.  Ancak ortak yaşamimizla ilgili müşterek sorunlarimiz hakkinda ve ka-
muya karşi konuşmasiyla bir kamusal alan yaratabilmiş olan Thunberg de-
neyimi, bu makalenin mahreci olmuştur. Bu çalişmada çevreci hareketlerin 
Türkiye’deki seyri ve karakteri incelenmek istenmiştir. Thunberg deneyimi 
gibi bir kamusal alan yaratabilmiş olan çevreci bir ulusal hareket değerlen-
dirilmiştir. Söz konusu sorunsaldan yola çikilarak, çevreci hareketlerin ka-
musal alan yaratma yetisi ve imkani bilimsel olarak irdelemek istenmiştir. 
Bu amaç ve kapsam doğrultusunda ayriksi özellikleri bulunan ve sonunda 
‘zafer’ olarak adlandirilan Gökçeada çevreci hareketi değerlendirilmiştir. 

Bu çalişmanin temel problemi, burjuva deneyiminin dişinda yer alan 
karşit hatta madun kamusal alan tecrübelerini çözümleyebilmektir. Çünkü 
çalişmanin problemi kurgulanirken şu sorulara yanit aranmak istenmiştir: 
Temsili Demokrasideki krizlerin üstesinden gelmenin yollari nelerdir? 
Aktif kamusal alanlarin varliği bunun için etken bir alternatif olabilir mi? 
Kamusal alanlari dinamik kilmak için burjuva kamusal alan modeli yeterli 
midir? Madun kamusal alan okumasi yapmak neden gereklidir? Çevreci 
hareketler madun kamusal alanlarin bir görüngüsü olabilir mi? Gökçeada 
durumunda madun kamusal alanin bir parçasi varlik kazanmiş midir?

Anlaşilacaği gibi çalişmanin kuramsal dayanağini, kamusal alan ku-
rami oluşturmaktadir. Pek çok araştirmaci, bu kurama ilgisini sürdürme-
ye devam etmektedir. Çünkü kamusal alan, disiplinler arasi bir diyaloğa 
girmemize izin vermektedir. Üstelik “bir tanim denemesi yapmaya yel-
tendiğimizde; ‘meşrulaştirilmiş politikanin yeri’ ‘politik enformasyona 
erişebilen yer’ ‘kültürel cemaatlerin simgesel alani’ ‘kamusal sorunlarin ve 
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dolayisiyla politikanin görünürlük kazandiği bir sahne’ gibi  ‘ortak yaşam’ 
la ilgili kolektif çaba, ilgi ve merakin bir değerlendirmesi olacaktir” (He-
kimoğlu, 2019: 21). Mevcut literatürün sunduğu olanaklar çerçevesinde, 
kamusal alanin birden fazla tarifi ile karşilaşilmaktadir. Buradaki sinirli 
metinde hemen hepsi aktarilamamaktadir. Ancak etraflica bir tanim dene-
mesiyle kamusal alan; “toplumsal antagonizmalarin ifade edilebildiği ama 
bir yandan da bireyler arasinda bir ortaklaşalik kurulmasi olanaği da taşi-
yan karşilaşmalar mekânidir” (Hekimoğlu, 2019: 13). Toplum olmanin ön 
koşulu olarak ‘bir arada yaşama kurgusu’ Türkiye sosyolojisinde önemini 
korumaya devam etmektedir. Bu kontekste aktif kamusal alanlarin varliği 
önemli bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Çünkü kamusal alan, or-
tak yarar üzerine düşünebilen, tartişabilen, akil edebilen ve kolektif bir ruh 
taşiyabilen bireylerin karşilaşma alanlaridir. Bu alanlar toplumsal müzake-
re, katilim ve kolektif karar alma süreçlerini devreye sokan bir mekanizma 
olarak demokrasi için eşsiz bir potansiyel sunmaktadir.

Kamusal alanla ilgili zengin yazinin içinden, Negt ve Kluge’nin öner-
meleri bu çalişmanin dayanaği olmuştur. Çünkü her ne kadar kamusal alan; 
ortak yaşam, kolektif ilgi ve kolektif çaba gibi bir ‘biraradalik’ durumuyla 
ilgili olsa da, klasik kamusal alan anlatisinda; toplumsal sinif kamulari, 
toplumsal cinsiyet kamulari, köylü kamulari gibi birbirine rakip kamu-
lar kendilerine bir yer bulamaz. Habermas’in öncülük ettiği kamusal alan 
fikri bazi sosyal bilimciler tarafindan (Bkz. Fraser, 2015: 109; Coşkun, 
2006:147; Hansen, 2015:161) en çok bu yönüyle eleştirilir. Böylece bur-
juva kamusal alani temel yaşam tecrübelerini dişlar. Bu yüzden bu çaliş-
manin amaci, gerçek yaşam tecrübeleriyle içkin olan sosyal hareketleri bu 
aksiyomla incelemektir. Yeni sosyal hareketler arasinda yer alan çevreci 
hareketlerin kamusal alan tecrübesine ne oranda öncülük ettiğini anlamak, 
çalişmanin amacidir. 

Birçok ülkede gözlemlendiği üzere, Türkiye’de de son yirmi yilda 
çevreci hareketlerde dikkat çeken bir artiş yaşanmaktadir. Genellikle yerel 
zeminde doğan ve yerel halkadaki çevreye ilişkin deneyimlenen sayisiz 
soruna dikkat çeken çevreci hareket, ayni zamanda ulusal kamuoyunun da 
desteğini almaktadir. Daha ziyade büyük ölçekli yatirimlarin yol açtiği teh-
likelere ya da olasi tehditlere karşi biçimlenen böylesi direngen hareketler, 
bu yatirimlara yön veren politikalara da muhalefet etmektedir. Ekonomik, 
siyasal ya da çevreci eylemlere odaklanan akademik yazinda da vurgu-
landiği gibi siyasetin, güç asimetrilerinden olumsuz etkilenen toplumsal 
kesimlerin taleplerine kulak tikamasi, bu tarz toplumsal hareketlerin oluş-
masinda kritik rol oynamaktadir. Ekolojik sorunlarla ve/ya bir dizi sağ-
lik sorunuyla ilgili olan bu hareketler ve diğer yandan birlikte eyleyebilen 
uyum içindeki insanlarin bu biraradaliği kamusal bir nitelik taşimaktadir. 
Dolayisiyla taleplerin protestolar yoluyla iletildiği çevreci hareketler ‘or-
tak varliğin’ sorunlarini mesele eden kamusal alan kurami üzerinde yeni-
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den düşünmeye neden olan toplumsal bir fenomen gibi durmaktadir.

Toplumsal hareketler, egemen olduğu dönemin amaçlarina göre dört 
kategoriyle siniflandirilir. Bu hareketler etkili olduğu döneme göre yeni ve 
eski toplumsal hareketler (Çimrin, 2010); hedeflerine göre ise norm yöne-
limli ve değer yönelimli toplumsal hareketler (Türkdoğan, 2013: 27; Şen-
türk, 2006) şeklinde siniflandirilabilir. Eski veya klasik sosyal hareketler; 
işçi sinifi hareketleri ve bağimsizlik hareketleri gibi sömüren-sömürülen 
dikotomisi üzerine kurgulanirken; insan haklari, eşitlik, demokrasi, kimlik 
ve özgürlük gibi taleplerle ‘yeni’ sosyal hareketler ortaya çikmaya baş-
lamiştir (Balkaya, 2014: 43). Birçok fenomenin yavaş yavaş küresel bir 
karakter taşimaya başladiği 1980 sonrasinda, Türkiye’de yeni sosyal ha-
reketler önemli ve kritik bir rol oynamaya başlamiştir. Üstelik yeni sosyal 
hareketlerin Türkiye’deki müzakereci demokrasi için son derece işlevsel 
olduğu düşünülebilir.

Türkiye’nin toplumsal ve politik yapisinda tipik ve kritik bir yer tut-
maya başlayan birçok özgül sosyal hareket bulunmaktadir. Ancak Gök-
çeada çevreci hareketinin incelenmesi bu çalişmanin sinirliliği olacaktir. 
Çalişma, kamusal söz ve edimin farkli biçimlerde varlik bulacak zemin-
lerinde genellenebilirlik kaygisi taşimadan, nitel araştirmanin el verdiği 
ölçüde gerçekleşen saptamalar araciliğiyla gerçekleşmiştir.

2. KURAMSAL TEMELLER

Jürgen Habermas’in ayni zamanda doçentlik tezi olan ‘Kamusal Ala-
nin Yapisal Dönüşümü’ yazildiktan tam otuz yil sonra İngilizceye çevril-
miştir. Eleştirel Teorinin en önemli düşünürleri arasinda sayilan teorisyen, 
iletişimin gücüne dikkat çeken bir düşünür olarak kimi açilardan eleştirilen 
söylemsel bir kamusal alan modeli geliştirmiş, burjuva toplumunu, kamu-
oyunu, devlet ve toplum arasindaki ilişki dinamiğini ele aldiği eserinde, 
siyasal tarih için önemli bir kuramsal çerçeve sunmuştur. Kitap, birçok 
açidan pek çok eleştiriye tabi tutulmuş; ancak kamusallik adina ne söyle-
necekse bu eser öncülüğünde ve/veya çerçevesinde söylenmiştir. 

Habermas’a göre insanlarin ortak yaşamla ilgili bir konu üzerine top-
landiklari her eyleme ve konuşma durumunda kamusal alan varlik kazan-
miş olur. Böylesi bir birliktelik içindeki insanlarin davranişlari, onlarin 
diğer tüm davranişlarindan farkli olarak oldukça dirimsel ve dönüştürücü 
bir potansiyel taşir. Bu yüzden Habermasçi aksiyomla, tüm yurttaşlarin bu 
alana erişmesi garanti altina alinmiş olmalidir. Yurttaşlar bu alanda “ancak 
ortak yaşama ilişkin ve genel yararla ilgili konular hakkinda sinirlari daral-
tilmamiş bir tarzda, yani örgütlenme, kanaatlerini ifade etme ve yayinlama 
özgürlükleri garantilenmiş olarak tartişabildiklerinde kamusal bir gövde 
biçiminde davranmiş olurlar” (Habermas 2015: 95). Yani Habermas’in ka-
musal alan fikriyle kastettiği şey, toplumsal yaşamimiz içinde kamuoyu 
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oluşturabileceğimiz her türlü biraradalik durumuna gönderme yapmakta-
dir.    

Habermas’in kamusal alan kavrami, kuşku yok ki, sosyolojinin en di-
rimsel kuramlarindandir. Fraser’in ortaya serdiği gibi “Habermas’in geliş-
tirdiği kavram, kamusallik meselesinin kamuoyu olgusuna gönderme yap-
maktan çok daha farkli ve çok daha derin kuramsal bakiş açilarini gerektir-
mektedir. Veya buna müsaade etmektedir. Dahasi, “Habermas’in kamusal 
alan kurami, ilerici toplumsal hareketlere ve bu hareketlerle ilintili politik 
kuramlara bulaşmiş olan bazi kafa karişikliklariyla baş edebilmek için de 
bir yol sunmaktadir” (Fraser, 2015: 103). Bu yüzden bu çalişmada kamusal 
alan kurami bir hediye olarak kutlanmaktadir. 

Özellikle 1960’li yillarin öğrenci hareketlerince kucaklanan,  şimşekle-
ri üzerine çekmekte gecikmeyen eser, eleştirmenler tarafindan hem güncel 
hem de anakronik şeklinde değerlendirilmiştir (Hansen, 2015: 142).  Haber-
mas, her şeyden önce ve belki en çok burjuva kamusalliğini idealize edişiyle 
eleştirilmiştir. Fraser’in bu bağlamda Habermas’in çalişmasiyla ilgili öne 
sürmek niyetinde olduğu temel eleştiri de bununla ilgilidir. Burjuva kamu-
sal alan modeli denilen bir alan yükselmiş ve sonrasinda çöküşe geçmişse 
bu koşullarin gerileyişine neden olan haritayi ortaya çikarmak esastir. Diğer 
değişlerle; yeni bir kamusal alan biçimi gereklidir (Fraser, 2015: 105). Oysa 
Habermas yeni bir kamusal alan modeli geliştirmeden çalişmasini bitirmiş-
tir. Böylece eserin sonuna gelindiğinde, eleştirel teorinin gereksinimlerine 
yardimci olmak üzere, burjuva deneyiminden yeterince ayri duran bir ka-
musal alan çözümlemesi kalmaz okura. Yani Fraser’e göre “Habermas’in 
çalişmasinin tek problemi, liberal kamusal alani idealize etmesi değil, ama 
ayni zamanda öteki burjuva ya da liberal olmayan rakip, ast ve karşit ka-
musal alanlari incelemeyi ihmal etmesidir” (Fraser, 2015: 109). Hatta belki 
de, Habermas’in bu diğer kamusal alanlara gereken ilgili göstermemesinden 
dolayi, burjuva kamusal alan deneyimini idealize ettiği düşünülebilir. 

Bu çalişmada ise Habermas’in burjuva deneyimini idealize ettiği fik-
ri, aceleci bir yorum olarak değerlendirilmektedir. Ancak kamusal alan 
reeldeki demokrasi deneyimlerinin sinirlarini zorlamada yeterli bir ulam 
olmayi devam ettirecekse, kamusal alanin Habermas okumasinin yeniden 
gözden geçirilmesi gerektiği de yadsinmamaktadir. Geç kapitalist toplum-
larda var olan demokrasilerin sinirlarini kavrayacak diğer kamusal alan 
okumalari oldukça önemsenmektedir. Burjuva deneyiminin dişinda yer 
alan diğer kamusal alan tecrübeleriyle ilgilenen, madun, karşit ve proleter 
kamusal alanlara yönelen Negt ve Kluge bu noktada değerlendirilmektedir.

2.1. Neden Negt ve Kluge?

Negt ve Kluge’nin ‘Kamusal Alan ve Tecrübe’ eseri ise ilk yazildiği 
andan yarim asir sonrasina tarihlenen bugünlerde (örneğin bu çalişmada) 
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bile kültürel, politik, coğrafi koordinatlari bakimindan hala konuşulmakta-
dir. Belki Habermas’in eserinden bile daha fazla…

Alternatif bir medya kültürü üzerinde çalişan Kluge ile işçi sinifi bi-
lincinin geliştirilmesinde politik öğütlenmenin önemi üzerinde çalişan Ne-
gt’in ilgileri şu soruda kesişmiştir: “Toplumsal tecrübe nasil geliştiriliyor 
ve bağlayici oluyor?” (Hansen, 2015: 141-142). Burjuva deneyiminin di-
şindaki yaşamsal etkinlikleri, özellikle karşit ve madun yaşamsal deneyim-
leri de kucaklamak isteyen araştiracilar, kamusal alana dair ortaya koyduk-
lari problemin düğümünü buradan atmişlardir.

Negt ve Kluge’yi bu kontekste okuyan biri için kitaplarinin isminin 
neden ‘Kamusal Alan ve Tecrübe’ olduğunu anlamak zor olmayacaktir. 
‘Burjuva kamusal alaninin karşisinda yer alan başka, belki karşit kamusal 
alan deneyimlerinin olup olamayacaği’ meselesi Negt ve Kluge’nin hare-
ket noktasidir. Bu odaktan hareket eden yazarlar kamusal alani, şu şekilde 
kavrarlar: “Kamusal alan; birbirine karşit ya da en azindan farkli, politik 
ve ekonomik örgütlenme katmanlarina karşilik gelen kamusalliklarin bir 
birlikteliğidir. Birbirine eşir olmayan, çeşitli ve çoklu katilimcilar arasin-
daki eylemsel ve söylemsel rekabetin alanidir. Kamusallik tipolojileri ve 
çeşitli kamular arasindaki konjonktürler sebebiyle tam olarak kestirileme-
yen ve bir süreçtir. Dolayisiyla daha ziyade soyut evrensellik idealleri ye-
rine maddi gerçekliklerle temellenen farkli kamular arasindaki deneyimi 
mümkün kilan kapsayici bir boyut içeren önemli bir kategoridir” (Hansen, 
2015: 162-163). Dolayisiyla onlar kamusal alani; yeknesak ve hegemonik 
bir anlamin uzağinda, karşit ve rekabet halindeki çoklu kamusal tecrübeler 
bağlaminda çözümlerler.

Negt ve Kluge her şeyden önce ve önemlisi; Habermas’in son derece 
denetlenebilir, erişilebilir ve şeffaf olarak imgelediği “ideal” kamusal ala-
nin yaninda, kimi dişlayici işleyiş biçimlerini devreye sokan bir kamusal 
alanin varliğini savlamişlardir. Bu teorisyenlerce toplumun geniş bir ke-
siminin kamusal alana katilma noktasinda aşilmasi güç engelleri vardir. 
Yazildiği dönemin tartişmalarini da kucaklayan bu fikir, daha çok madun 
sinifin kamusal alanla olan toplumsal tecrübesi üzerinde inşa olmuştur. 
“Dişlanmayi daha çok işçi sinifi üzerinden tartişan bu alternatif okuma, 
döneminin alternatif dünya tasarimlariyla ilgili olarak, karşi proleter bir 
kamusal alanin yaratilmasi üzerine fikir yürütür” (Çetinkaya, 2008: 128). 

Habermasçi aksiyomla kamusal alan; konsensüs, müzakere, rasyonel 
tartişma ve eşit katilimla ilgilidir. Negt ve Kluge açisindansa kamusal alan; 
çatişmalar, iktidar, ihtiyaçlar, somut çikarlar üzerinedir (Negt ve Kluge, 
2015:135). Alexander Kluge ye göre kamusal alan bu yaniyla “politika-
nin kabidir”. Burjuva deneyiminin dişindaki diğer toplumsal tecrübelere 
dikkat kesilen kuramcilarin kamusal alan okumasi, Habermas’in üzerin-
de fazlasiyla durduğu müzakereyi tamamen reddetmez ama daha ziyade 
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maddi toplumsal gerçekliklere odaklanir. Böylelikle, modern kapitalist 
toplumlarda yaşanan paradokslarin, madun kamusal alanlar için taşidiği 
potansiyeli irdelerken proleter kamusal alana da bir gerçeklik kazandirma-
yi hedeflerler. Negt ve Kluge, egemen siniflarin kamusal alan araciliğiyla 
çikarlarini sürdürüp sürdürmediğini ve işçi sinifinin kamusal alandan ne 
ölçüde faydalanabildiğini sorunsallaştirirlar. “Dolayisiyla Negt ve Klu-
ge’nin kamusal alan aksiyomu, burjuva kamusal alanin dişarida biraktiği, 
kapitalist ekonomik sistemin sömürüp parçaladiği toplumsal emek gü-
cünün tecrübelerinin yeniden güçlendirilmesinin yaratacaği bir devrimci 
potansiyel olduğu anlayişina dayanir” (Coşkun, 2006:147). Onlara göre 
klasik burjuva kamusal alan fikrinin güçsüz ve güvenilir olmayan yani, 
bu kamusal alan biçiminin hayatin tözsel kimi alanlarini (örneğin endüstri 
ilişkileri ve aile) dişliyor olmasina rağmen yine de bütün olarak toplumu 
temsil ettiğini iddia etmesidir (Negt ve Kluge 2015:136). 

Negt ve Kluge, karşit ya da madun kamusal tecrübeler üzerinde, ne-
redeyse bir gediği doldurmaya çalişir gibi mesai yapmişlardir. Kuşkusuz, 
burjuva kamusu, kamusal alan deneyiminin biricik örneği değildir. Köylü 
kamulari, toplumsal sinif kamulari, toplumsal cinsiyet kamulari gibi birbi-
rine rakip kamular ve onlarin deneyimleri Habermas’in çalişmasinda yer 
bulmaz. Negt ve Kluge’nin “Kamusal Alan ve Tecrübe” makalelerinin ses 
getirmesinin sebebi bizce budur. Onlara göre, “işçi sinifina özgü tecrübe-
nin kristalleşmesinin ortami olarak burjuva kamusal alaninin herhangi bir 
kullanim değeri yoktur” (Negt ve Kluge, 2015: 136). Klasik kamusal alan 
anlatilarinin karşisina koyduklari ‘proleter karşit kamusal alan deneyimi’  
gerçekte var olan kapitalist demokrasinin sinirlarini anlamaya çalişan ve 
bunun için de kamusal alan fikrini, her nasilsa, kullanmak durumunda ka-
lan sosyal bilimcilere önemli başka bir tutamak sunmaktadir.

2.2.  Madun Bir Kamusal Alan Olarak Çevreci Hareketler

Ekolojik hareketin motivasyonu aktüel “dünyadaki çevresel kararlarin 
olasi sonuçlari konusunda artan bilinçliliktir ve geçmişteki kötü deneyim-
lerdir.” (Caldwell, 1970: 21). Doğanin sömürüsü, hava ve su kirliliği, canli 
türlerinin yok edilmesi, nüfus patlamasi, dünyadaki kaynaklarin dengesiz 
dağilimi gibi meselelerden doğan çevreci hareketler, modern toplumlarin 
yüz yüze kaldiği meselelerle ilgili olarak bir karşi tepki şeklinde varlik 
kazanmiştir.  

Çevreci hareketlerin ortaya çikiş süreci genelde üç aşamali olarak ele 
alinmaktadir: “ilk dalga, bilimsel çevrecilik görüşünü içerir. Bu dönemin 
en kritik öncüsü biyolog Ernst Heackle’dir. Ekoloji biliminin öncüsü olan 
Heackle, bu konudaki israrci ve bilimsel çalişmalariyla ismini 19. Yüzyilda 
duyurmuştur. Doğanin dengesi ve doğal varliklarin korunmasi gerekliliği, 
onun çalişmalariyla insanliğin gündemine girmeye ve kamuoyunda önemli 
bir yer tutmaya başlamiştir. İkinci dalga ise, tüm toplumlari etkileyen 68 
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olaylariyla birlikte başlamiş ve çevreci hareket bu dönemde toplumsal bir 
karakter kazanmiştir. Üçüncü ve son dalgada ise, yeşiller hareketinin lider-
lik ettiği çevreci eylemler vardir ki, 1979’larda nüvelenen bu eylemler yeni 
bir siyaset yapma biçimine dönüşmüştür” (Ceritli, 1998: 256). 1800’lerde 
bilimsel, 1900’larda toplumsal bir tepki varlik kazanan çevreci hareket, 
1980’lerle birlikte ve sonrasinda, özgürleşme taleplerinin bir boyutunu 
temsilen siyaset yapma seçenekleri arasinda yer almaya başlamiştir.

Toplumlarin hem kendi hem de birbirleri arasindaki ekonomik ve sos-
yal güç asimetrilerinin sonucu olarak ortaya çikan çevreci görüş, ideolojik 
alanda da ikili bir düzlem üzerine inşa olmaktadir (Simonnet, 1990: 9-10). 
Çevreci eylem, otonom bir siyaset yapma seçeneği olarak kendini kurgu-
lamaktadir. Diğer taraftan ise, kendini sosyal bir hareket olarak konumlan-
dirmakta ve toplumlar için başka bir eşik önermeye çalişmaktadir. Çevreci 
hareket bu tarafiyla, yani sosyal bir hareket olarak, bireyi tüketici insanin 
ötesine taşimayi hedeflemektedir. Yani en çoğuna sahip olmak yerine daha 
iyi olmayi salik vermekte ve daha fazla büyümek yerine bütünlüklü bir 
sosyal ilerlemeyi teklif etmektedir. Çevreci görüşün politik mottosu “in-
sanlarin sömürülmesi sona erdirilmeden, çevrenin sömürülmesi sona erdi-
rilemez” şeklindedir (Porritt,1989:217). Bu sebeple “çevreciler ‘iyi çevre’ 
mefhumunun;  kalkinma, mutluluk ve özgürlük gibi birçok kamu politika-
siyla kaçinilmaz olarak ilişkili olduğunu iddia etmektedirler” (Caldwell, 
1970: 21). İşte bu noktada çevreci hareket, Türkiye’deki kamusal alan 
deneyimlerinden biri olmuştur. Türkiye’deki çevreci hareketler çoğu kez 
kamusal bir mutabakat olarak belirmiştir.  

Çevre sorunlari 19. yüzyilda varlik ve 20. yüzyilda ise kimlik ve yay-
ginlik kazanmiş bir fenomen olarak, 21. yüzyil toplumlarinin çözmek zo-
runda kalacaği en önemli sorunsallar arasinda yerini alacaktir. Çünkü ay-
dinlanma ve gönenç vadeden Modernizm, doğayi sömürüp ekolojik denge-
sizliklerin yaşanmasina neden olmuş, post-modern olarak ilan edilen daha 
sonraki dönem ise bu durumla ilgili bir dizi tespit yapmanin dişinda hiçbir 
şey önermemiştir.

Theodor Roszak, “çevrecilerin fikirlerinden büyük oranda yararlan-
diklari düşünürlerden biri olarak bu gerçekliğe dikkat çekmektedir. Sana-
yileşme sonrasindaki mekanik ve teknolojik konjonktürün, insani doğal 
çevreden, daha önce örneği görülmemiş bir şekilde kopardiğini savlamak-
tadir” (Rozsak, 1972: 8). Rozsak’in ileri sürdüğü iddiaya göre, yaratilmaya 
çalişilan suni çevre, çevrebilimin yadsinamaz gerçekliklerine karşi insan-
lari bir nebulanin içine sokmuş; ayni zamanda insanliğa, sömürülen ya da 
kirletilen her şey için suni üretim mallarinin var olduğu gibi bir yanilsama 
yaşatmiştir” (Rozsak, 1972: 13).

İçinde yaşadiğimiz aktüel dünyada çevreci eylemlerin; refah düzeyi, 
katilimci demokrasi ve sosyal düzen gibi meseleler üzerinde hatiri sayilir 
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bir rolü vardir. Ki, bir siyaset yapma biçimi olan çevreciliğin, toplumsal 
dönüşümün ateşlenmesinde dirimsel bir yer tutacaği varsayilmaktadir. Di-
ğer deyişlerle “çevreci hassasiyet, tüm toplumlarin doğayla olan ilişkilerini 
yeniden gözden geçirmeleri için önemli bir potansiyel taşimaktadir. Tam 
da burada siyaset yapma biçimi olarak çevrecilik; bilimsel, ekonomik ve 
politik gündemi belirleyecektir” (Ceritli, 1998: 269).

Çevrecilere göre, “solcu ve/ya sağci politikacilar, muktedir oldukla-
rinda, yerel demokratik dinamikleri değersiz kilmaktadir” (Porritt, 1989: 
94). Dolayisiyla Çevre uygulamalari üzerinde odaklanmiş bu eylemsel 
biraradalik, çevreye etki eden pratik ve kararlarla ilintili tüm unsurlari 
etraflica işlemek durumundadir. Bu yüzden yikici teknolojik kararlara ve 
kapitalist ekonomik büyüme modellerine karşi çikan; katilimci, direngen 
ve birlikte yaşam hakki üzerine kurgulanan çevresel eylem aslinda hem 
Türkiye toplumunun hem de gelişen ve ilerleyen diğer toplumlarin yükse-
len ortak bunalimlarini yansitmaktadir.

Türkiye’deki çevreci protesto hareketlerinin en etkilisi ve ilki olan 
Bergama direniş hareketi daha sonra doğacak olan tipik ve kritik eylem-
lerin biçimlenmesinde önemli bir rol oynamiştir. Çokuluslu bir şirket, 
1989’da Bergama’da altin rezervi saptamasi üzerine maden işletmek için 
lisans almak istemiştir. Böylece Türkiye’nin belki de en etkili kamusal 
alanlarindan biri vücut bulmuştur. Çoğunluğu yalnizca ilkokul mezunu 
olan insanlar, uzmanlara danişip kendi aralarinda bir iletişim aği kurarak 
birlikte hareket etmeyi öğrenmişlerdir. Köylülere ve arazi sahiplerine zen-
gin olacaklari sözleri verilse de, yörenin yaşayanlari siyanürlü altin arama 
anlaşmasina şiddet dişi eylemlerle ve etkileyici biçimde tepki göstermiştir. 
Gelecek nesillerini düşünen, ortaya çikacak ekolojik sorunlari önemseyen 
17 köyün halki, ‘kamusal aktiflik’ durumunun simgelerinden olmuştur. Bu 
hareket ile dünyada ilk defa madencilik sektörü, insanca yaşam hakkini 
temel alan ciddi bir muhalefetle karşilaşmiştir (Holzer, 2015: 389-400). 
Kelebek etkisi yaratan bu hareketin ardindan Niğde, İzmir ve Artvin gibi 
kentlerde de altin arama anlaşmalarina karşi çikan inatçi toplumsal hare-
ketler doğmuş ve örgütlenen halk kamusal bir gövde olarak hareket etmeyi 
başarmiştir. “Bu toplumsal hareketlerin yaninda Hasankeyf gibi tarihi do-
kulari tahrip edip kadim kültürel alanlari derinden etkileyecek baraj proje-
lerine, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere pek çok bölgede ve çok sayida 
alanda yapilan veya yapilmasi planlanan hidroelektrik santrallerine (Özen, 
2011)” ve Mersin’de inşa edilen nükleer santrale yönelik pek çok protesto 
hareketi vücut bulmuştur.

Sözü edilen yeni dönemin ilk hedeflerinden biri de ‘tüketiciler’ yarat-
mak olmuştur. Otomatik banka vezneleri, kredi kartlari ve yeni bankacilik 
hizmetleriyle her şey yeni tüketiciler yetiştirmeye kodlanmiştir. Reklamlar 
hep seçkinciliği içeren kodlarla döşenmiştir. Tüketici olma yolunda atilan 
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tüm bu gelişmeler ve zengin olma hedefi yeni nesil köşe yazarlari tarafin-
dan bile pekiştirilmiştir (Bali, 2018: 32). Türkiye toplumunun karakteri 
1980’lerle birlikte neo-liberal kodlarla çizilmiştir. İnsanlarin kimliklerini, 
hedef ve duruşlarini belirleyen en önemli unsur (neo-liberal politikalarin 
pekiştirmesiyle) tüketim olmuştur. Çevrecilerin ortaya koyduklari tepkinin 
bir boyutu da bununla ilgilidir.

Türkiye’de çevreci hareketin niteliği özellikle ilk kümedeki boyuttaki 
nedenlerle biçimlenmiştir. Bilhassa 1980’lerden bugüne değin dünya ka-
pitalizminin geçirdiği kimi bunalimlara koşut olarak Türkiye’de neo-libe-
ral politikalarin yükselişi, çevreye yönelik korumaci itkilerin artmasinin 
ardindaki en önemli nedenlerdendir. Çünkü neo-liberal transformasyon 
sonucunda, özellikle geç modernlik örneklerinden Türkiye gibi ülkelerde, 
yabanci ya da yerli kapitale inanilmaz bir iltimas gösterilmiştir. İşte bu 
yönelimle kapitalin neredeyse istediği her alanda faaliyetini sürdürmesine 
sonsuz bir hak taninmiş ve kârin maksimizasyonu güdüsüyle doğal çevre-
ye yönelik tedbirler göz ardi edilmiştir.  

Ivan Illich gözardi edilen bu hayati tedbirlere (belki de daha doğrusu 
sorumluluklara) yönelik önemli eleştiriler getirmektedir. Illich, “halki yö-
netmek ve tüketim davranişlari arasindaki ilişki üzerinde durmuştur. Ör-
neğin onun teorisine göre, yüksek enerji tüketen toplumlar, teknokratlarin 
tahakkümüne açiktir. Oysa aktif yurttaşlik ve katilimci demokrasi düşük 
enerjili teknolojileri gerektirir” (Illich, 1992: 12-13). Illich, enerji tüketim 
düzeyi be toplumsal düzenle ilgili olan tespitinde; bir toplumun kültürel ve 
politik sisteminin, kabul edilebilir enerji düzeyinin dişina çikildiğinda çö-
keceğine değinir: “Kişi başina kritik enerji seviyesi aşildiğinda, bürokrasi-
nin soyut hedefleri uğruna bir eğitim, artik kişinin hukuki teminatlarina ve 
somut teşebbüs hevesine galip gelecektir. İşte bu seviye toplumsal düzenin 
siniridir” der (Illich, 1992: 14).

Çevrecilerin kulak kesildikleri bir başka isimde Arne Naes’tir. “Na-
es’e göre müreffeh, adil, düzenli bir yeşil toplum ancak ve ancak taban 
demokrasisinin gerektirdiği biçimde hareket eder. Arzu edilen böylesi bir 
toplumda şiddet, var gücüyle dişlanir ve tüm bireyler sosyal sorumluluğa 
açiktir” (Tamkoç, 1994: 10). Bu bakimdan çevreci hareketlerin gelişmesini 
kamusal alanla birlikte düşünmek gerekmektedir: Halk, içinde söylemsel 
ve eylemsel bir etkileşim içine girdiği çevreyi, kamusal edimlerin gerekli 
ve meşru bir alani olarak görebilmektedir.

3. YÖNTEM

Sosyal bilimlerdeki farkli yaklaşimlar ve farkli metodoloji kavrayiş-
lari farkli varsayimlari temsil eder (Neuman, 2017: 119). Bu çalişmada, 
Gökçeada çevreci hareketinin ayriksi nitelikleri olduğu varsayilmaktadir. 
Bu yüzden çalişma, nitel araştirma yöntemiyle ile hazirlanmiş bir durum 
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çalişmasini içermektedir. Çünkü nitel metodoloji, yorumlayici sosyal bilim 
dallarindan biridir. Yeni sosyal hareketler arasinda yer alan çevreci hare-
ketler içinde ‘Gökçeada Durumu’nu yorumlayabilmek, çalişmanin sinir-
liliğidir. Bu yorumu en sağlikli şekilde yapabilmek Gökçeada durumun 
özgül özelliklerine sosyal bir açiklama getirmeyi gerektirir. Bu kapsamda 
gerekli açiklamayi yapabilmek için Gökçeada hareketinin öznel doğasini 
anlamak esas olacaktir. Durum çalişmasinin bu noktada önemli bir tuta-
mak sunmasi beklenmektedir. Çünkü durum çalişmasi “sinirli bir sistemin 
derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesidir” (Merriam, 2013).

“Gerçekliğin bilgisine hangi tür bir yol ve yordam ile ulaşilabileceği-
nin bilinmesi”  (Dikeçligil, 2006: 31) bir bilimsel çalişmanin omurgasidir. 
Bu çalişmada bilgisi edinilmek istenen problematik; çevreci hareketlerin 
madun kamusal alanlarin bir görüngüsü olup olmadiği ve Gökçeada du-
rumunda madun kamusal alanin bir varlik bulup bulmadiğidir. Bu yüzden 
nitel metodoloji seçilmiştir. Nitel çalişma; “hayat deneyimlerini anlamaya 
çalişan ve açiklamayi hedefleyen bilimsel çabalari içerir” (Kümbetoğlu, 
2012: 44). “Nitel araştirmalarda derine gidilerek yüzeyin altindakileri çi-
karmak esastir” (Yazar, 2015: 25).

Genelde nitel araştirma yöntemlerinin kapsamina giren durum çaliş-
masi ile ilgili farkli fikirler mevcuttur. Durum çalişmasi ilgili “literatürde 
‘olay incelemesi’, ‘örnek olay çalişmasi’, ‘örnek olay inceleme yöntemi’, 
‘vaka çalişmasi’ şeklinde de karşimiza çikar. İngilizce literatürde ise bu 
araştirma yönteminin karşiliği ‘Case Study’dir” (Aytaçli, 2012: 2). Hangi 
tür çalişmanin bir durum çalişmasi olarak adlandirabileceği kafa karişikli-
ğina neden olmaktadir” (Subaşi ve Okumuş, 2017: 419). Durum çalişmasi; 
tek bir durum ya da olayin derinlemesine boylamsal olarak incelendiği, ve-
rilerin sistematik bir şekilde toplandiği ve gerçek ortamda neler olduğuna 
bakildiği bir yöntemdir” (Subaşi ve Okumuş, 2017: 420). Nitel yöntemle 
hazirlanmiş durum çalişmasini içeren bu çalişmada entelektüel bir bilmece 
olarak Gökçeada eylemlerinin etrafinda yoğunlaşilip bu bilmeceye sosyal 
açiklama getirilmeye çalişilmiştir.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME: GÖKÇEADA DU-
RUMU

Bu makalenin mahreci Gökçeada çevreci hareketinin madun bir ka-
musal alan örneği olup olamayacaği problematiğidir. Bu sosyal olayi anla-
mak için seçilen durum çalişmasi stratejisi, olay incelemesini içermektedir. 
“Katilimci gözlem ve etnografya ile kariştirilan durum çalişmasinda, tüm 
bu yöntemlerin aksine kütüphaneden, telefondan ya da internetten sağlam 
ve nitelikli veriler toplanabilir” (Yin, 2003). Dolayisiyla bir vaka çalişmasi 
şeklinde incelenen Gökçeada eylemlerine dair söz konusu yollarla edinilen 
veriler, kontrol ve manipüle edilmeden çözümlenmiştir.
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Bir madencilik şirketi 2013’te almiş olduğu ruhsata dayanarak Gökçe-
ada’nin 44 noktasinda altin ve gümüş arama çalişmalarini gerçekleştirmek 
için girişimde bulunmuştur. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 
Aralik 2017 tarihinde projeyi uygun bulduğunu duyurmuştur. “Uzmanlar 
1 kilo altin için 1000 ton kayanin eritilmesi gerektiğini ve bunun siyanürle 
gerçekleştiğini ifade etmiş” (Göksel, 2017) bu durum ‘dünyanin en sakin 
adasi’ni ayaklandirmiştir. 

Gökçeada çevreci eyleminin ayriksi yani bu yerin; misafirperverlik, 
organik tarim, sanat aktiviteleri, sosyal uyum, altyapi, kentsel yaşam gibi 
kriterler sonucunda Türkiye’deki ‘yavaş şehirler’ listesinde yer almasidir. 
Tam da bu yüzden altin arama onayi, Gökçeada’da oldukça rahatsiz edici 
karşilanmiştir. Türkiye’nin organik tarim adasi olarak ilan edilmesi bekle-
nirken, bir dizi riskle mücadele etmek durumunda kalan ada sakinleri bir 
eylem plani oluşturmak için STK’larinda desteğiyle sosyal medyada ör-
gütlenmeye başlamişlardir. Hemen ardindan doğa, turizm, sağlik ve çevre 
sorunlarina duyarli birçok yurttaş sosyal medyada maden arama projesine 
karşi örgütlenmiş ve dijital aktivizm ile yaşanan dönüşüme karşi çikmak 
maksadiyla çaba sarf etmişlerdir. 

Gökçeada hareketinin sosyolojik olarak karşimiza çikan özgül özel-
liklerinden biri, toplumsal hareketin yönüdür. Açilan hashtag’ler aracili-
ğiyla, konuyla ilgili kaygi taşiyan bireyler önce dijital platformlarda bir 
kamuoyu oluşturmuştur. Twitter’in kurulduğu 2007 yilindan itibaren ha-
yatimiza giren hashtag kavrami, sözcük ve/ya sözcüklerin başina “#” sem-
bolü konulmasiyla açilan konu başliğini ifade etmektedir. Sosyal medya 
kanallarinda çok sik kullanilan, hashtag’ler, içerik paylaşmak ve özellikle 
etkileşim oluşturmak için kullanilmaktadir (Hekimoğlu, 2019: 163-164). 
İncelenen durum çalişmasi kapsaminda da benzer biçimde bir hashtag tra-
fiği ile bu etkinliğe katilmalari bakimindan sosyal medya kullanicilari için 
kanal açilmiştir. Nitekim Gökçeada eylemleri, açilan #GökçeadayaDokun-
ma hashtag’i ile Facebook ve Twitter (ağirlikli olarak twitter) üzerinden 
binlerce yansima almiştir. Her yansi kendi içinde başka çevrimiçi sohbet-
lere dönüşmüştür. Büyük ölçüde, eylemin konusu ile ilgili olan çevrimiçi 
sohbetler, internetin sağladiği e-müzakere olanaği olarak karşimiza çik-
miştir. Üstelik sosyal medya kullanicilari bu yolla karar sürecinin pasif 
nesnesi konumundan çikarak, sürece ‘aşağidan’ müdahale edebildikleri bir 
vatandaş etkileşimine girmişlerdir.

Dijital platformlarin toplumsal dönüşümde oynadiklari kritik rol bu 
yüzdendir. Katilimcilar burada, imza kampanyalari başlatip, sosyal medya 
hesaplarini kullanarak en çok konuşulan konu olmaya çalişirlar (Turhan, 
2017: 31). İncelenen Gökçeada durumunda da bu hedefe ulaşilmiştir. Bu-
rada kurulan networkte insanlar; kanaatlerini ifade edip, haklarini korumak 
ve bilinç yaratmak için kamuoyu oluşturmuşlardir. NTV, Habertürk, Tele1, 
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T24 gibi merkez ya da muhalif medyayi temsil eden kanallar; Hürriyet, 
Cumhuriyet, BirGün, Yeniçağ gibi farkli ideolojileri çağriştiran gazeteler; 
Atlas Dergisi gibi ulusal ve uluslararasi yayin organlari ya da farkli farkli 
yerel dergiler sosyal medya hesaplarinda defalarca paylaşim yapmişlardir. 
Başlatilan imza kampanyasina, vegan gruplardan, kadin örgütlenmelerin-
den, tarim platformlarindan “İmzala ve Paylaş Lütfen!” başliğiyla destek 
istenmiştir. 

İlgili literatür, internet ve gazetelerden edinilen sağlam ve nitelikli 
bulgulara göre, Gökçeada hareketinde madun bir kamusal alan deneyimi 
yaşandiği söylenebilir. Şöyle ki; bu deneyimde geleneksel örgütlenme bi-
çimlerinden farkli olarak bireyler, bir liderin başatliğinda olmadan yay-
gin ve demokratik biçimde örgütlenebilmişlerdir. Ünlüler, ev hanimlari, 
sanatçilar ve siyasetçiler –normal şartlar altinda yan yana gelip etkileşi-
me girmezken- burada kolayca söylemsel ve eylemsel bir etkileşim içine 
girmişlerdir. Başta twitter, bloglar, youtube ve facebook gibi mecralarin 
etkileri görüldükçe aktivizm daha çok sanal ortamda vücut bulmuştur. La-
kin hareket kisa sürede sokağa kaymiştir. Böylelikle milyonlarca insana 
ulaşabilmek mümkün hale gelmiş ve sosyal hareketlerin doğasinda bu-
lunan kamuoyu oluşturma çabalari çerçevesinde tüm çevreciler seferber 
edilmiştir. Online sohbetlerde bir bilinç ve tavir kazanarak ‘taraf’ olan ki-
şiler, sokağa indikleri andan itibaren aktif yurttaşlik stratejisiyle seslerini 
şirkete ve hükümete duyurmuş, tepkilerini dile getirmiş ve dikkat çekmeyi 
başarabilmişlerdir.  

Gökçeada Belediye Başkani ve ilçe sakinlerinin de yer aldiği eylem-
lerde yurttaşlar, karari onaylamadiklarini belirtmişlerdir. Eylemler sirasin-
da Gökçeada, Arendt’in kavramsallaştirdiği biçimiyle, şiddetten tümüyle 
arindirilmiş bir yer olarak bir araya gelme dokusu zedelenen insanliğin, 
ortak dünyaya olan ilgilerini yeniden kazandiklari holistik bir tecrübeye 
dönüşmüştür. Kapitalist üretim ve tüketim sisteminin çevre üzerindeki ta-
hakkümü ile uzlaşmayan Gökçeada halki, dünyanin her yerinden insanlarin 
geldiği, her gün güzelleşen ve kendini yenileyen bir adada maden arama 
çalişmalari yapmanin burayi öldürmek demek olduğu sesini yükseltmiş-
lerdir. Bunun üzerine 15 Aralik 2017’de şirket, proje iptal başvurusunda 
bulunduğunu belirtmiş, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 
ayni tarihte iptal talebini uygun bulmuş ve ÇED süreci iptal edilmiştir. Ge-
rek adalilari gerekse çevre sorunlarina duyarli diğer yurttaşlari sevince bo-
ğan bu gelişme ‘çevre zaferi’ olarak nitelendirilmiştir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalişmada şu sorulara yanit aranmiştir: Temsili Demokrasideki 
krizlerin üstesinden gelmenin yollari nelerdir? Aktif kamusal alanlarin var-
liği bunun için etken bir alternatif olabilir mi? Kamusal alanlari dinamik 
kilmak için burjuva kamusal alan modeli yeterli midir? Madun kamusal 
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alan okumasi yapmak neden gereklidir? Çevreci hareketler madun kamu-
sal alanlarin bir görüngüsü olabilir mi? Gökçeada durumunda madun ka-
musal alanin bir parçasi varlik kazanmiş midir?  

Ülkemiz iletişimsel demokrasi, aktif yurttaşlik, sosyal ve siyasal ka-
tilim konularinda kimi paradokslara sahip bir ülke olarak temsili demok-
rasinin krizlerini yaşamaktadir. Çünkü bugün Türkiye’de demokrasiye 
yönelik egemen bakişin mayasini oluşturan görüş, temsili demokrasidir. 
Son yillarda dikkate değer bir artiş yaşanan çevreci hareketlerin, temsili 
demokrasinin meşruiyet krizini aşmakta önemli bir rol oynadiği sonucuna 
ulaşilmiştir. Çünkü karar vericiler tarafindan onanan ancak kamu sağliğini 
ve ekolojik dengeyi bozacak olan bir proje, çevrecilerin biraradaliği saye-
sinde iptal edilmiştir. 

Politika sadece yönetsel bir tavir değildir. Daha çok karşilaşmayla, 
müzakereyle, tanimayla içkin bir meseledir. Aktif kamusal alanlarin varli-
ği, bu yüzden etken bir alternatiftir.  İncelenen durum çalişmasinda da gö-
rülebileceği gibi;  kamuyu ilgilendiren böylesi bir düzenleme ve/ya kararin 
kamusal müzakere içinde sorgulanmiş ve kamusal müzakereye açilmiş ol-
masi son derece dirimseldir. Gökçeada’da altin arama çalişmalari yapmak 
isteyen şirkete verilen onay,  kolektif karar alma süreçlerinden yeniden 
süzülmüştür. Yerel ya da yerel olmayan toplumsal gruplar kurumsallaşmiş 
ve süreklilik kazanmiş politik eylemlerin dişinda yer alan protestolari he-
def alarak, bu yolla itiraz, tasari ve taleplerini hem yasa koyuculara hem de 
kamuya duyurmuşlardir. 

Tüm yaşam pratiklerimizi kucaklayan tek bir tip kamusal alandan söz 
edilemez. Dolayisiyla burjuva deneyiminin dişinda yer alan diğer kamu-
sal alan tecrübeleriyle ilgilenmek kaçinilmazdir. Arendtçi aksiyomla kamu 
alani özgür ve uyum halindeki toplumsal eylemin kendini ifade edebildiği 
yerdir. Örneğin “bir kentin kalabalik meydani insanlarin uyum içinde ve 
özgürce eyleyebildikleri bir yer değildir. Oysa bireylerin müşterek yaşam-
la ilgili bir konuşmayi dinlemek amaciyla toplandiklari bir mekân ya da 
çevreci bir eylem için bir araya geldikleri herhangi bir toplanma yeri bir 
kamusal alandir” (Yükselbaba, 2012: 124-125). Bu bağlamda çevreci ha-
reketler kamusal alanin önemli görüngülerinden biridir.

 Bu çalişmada amaçlandiği gibi madun, karşit ve proleter kamusal alan 
deneyimlerine spot tutmak son derece önemlidir. Bu alanlar bize ‘toplum 
olma’ firsati sunmaktadir. Ülkemizde son yillarda dikkate değer bir artiş 
yaşanan çevreci hareketler ise buna öncülük etme potansiyeli taşimaktadir. 
Çevreci eylemler toplumlarin reel maddi gerçeklikleriyle ilgili tepkileri 
yansitmaktadir. Görünen o ki “gelişmekte olan ülkeler listesinde yer alan 
Türkiye, kalkinmiş ülkelere yetişmek isterken, teknokratik yönetim anla-
yişlariyla, ekolojik dengeyi koruyabilme hedefi arasindaki bulaniklaşan si-
nirda yer almaktadir” (Dural, 2008: 190). Yakin bir zamana dek, ekolojiyi 
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gözeterek ve çevresel zenginlikleri koruyarak yenilenebilir kalkinma hizi-
na ulaşmak fazla önem taşimazken, yeni dönemle birlikte çevre hassasiye-
tinde görece bir artiş yaşanmaktadir. STK’larin öncülüğünde palazlanan 
çevre hareketleri, yavaş yavaş çevresel talep ve duyarliliklarla siyasetinde 
ağirlikli gündemi haline gelmiştir.   

Gökçeada çevreci hareketi madun bir kamusal alan karakteri taşimak-
tadir. Çünkü güç asimetrilerinden olumsuz etkilenen gruplar, yapisal diş-
lanmalarin aşinmasi imkânini yaratabilmişlerdir. Bu sosyal olayda; birbir-
lerinden farkli bireysel ve kolektif kimliklerin arasinda dayanişma olasiliği 
taşiyan bir müzakere ve rekabet aktivitesi tecrübe edilmiştir. Bu deneyim-
de çevreci hareketlerin topluma tanitmaya çaliştiği doğa sömürüsü, çevre 
kirliliği, savaş, sağlik sorunlari, ayni zamanda onlari güçlendiren unsurlar 
noktasinda bir kamuoyu yaratilmiştir. Siyasetin ve karar vericilerin bu yön-
de ilgisi çekilebilmiştir. Bir yandan gündelik hayatlarindaki sosyalizasyon 
süreçlerinde, diğer yandan da sosyal medyada örgütlenen çevreciler, tem-
sili demokrasinin krizlerini aşabilmişler ve katilimci demokrasinin daha 
işlevsel hale gelmesini sağlayabilmişlerdir. 

Doğa ve insan tahribati gibi ortak yaşamla ilgili müşterek sorunlarimiz 
üzerine odaklanan bu eylemler ‘alt’ kamusal alanlarin bir örneğidir. Birey-
lerin, kendilerinin biçimledikleri ve ifade edebildikleri eylemler sirasinda 
toplumsal ‘karşilaşmalar’ meydana gelmiştir. Dolayisiyla ekonomik ya da 
kültürel farkliliklardan kaynaklanan toplumsal bir tahakkümden nasibini 
alan birçok konu (Fraser, 2015: 103-132) kişi, talep ve/ya itiraz bu madun 
kamusal alanda gün yüzüne çikma firsati yakalayabilmiştir.
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