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1   Dergimiz	  sistemine	  üye	  olmadan	  yayın	  kabul	  edilmez.	  
2   Dergimizin	  yayın	  kabul	  ettiği	  alanları	  dışında	  yapılan	  çalışmalar	  kabul	  edilmez.	  
3   Dergimizin	  yayın	  süresi	  yılda	  6	  defa	  olmak	  üzere;	  Ocak,	  Mart,	  Mayıs,	  Temmuz,	  Eylül	  ve	  Kasım	  

aylarında.	   Bu	   sürelerde	   derginin	   yayın	   sistemine	   bağlı	   olarak	   kaymalar	   oluşturabilir.	   Bu	  
nedenle	  dergimiz	  hiçbir	  talep	  ve	  sorumluluk	  altında	  bulunmaz.	  

4   Hiçbir	   çalışmanın	   bir	   başka	   çalışmadan	   farklılığı	   veya	   üstünlüğü	   yoktur.	   Her	   bir	   yazar	   ve	  
çalışma	  aynı	  hak	  ve	  eşitliğe	  sahiptir.	  Her	  hangi	  bir	  ayrıcalık	  tanınmaz.	  

5   Hiçbir	  yazar	  dergimiz	  üzerinde	  bir	  hak	  iddiasında	  bulunamaz.	  
6   Yapılan	  her	  bir	  çalışmanın	  sorumluluğu	  tek	  taraflı	  olarak	  yazara	  aittir.	  Dergimiz	  bu	  konuda	  

bir	  yükümlülük	  altına	  sokulamaz.	  
7   Dergimize	  gönderilen	  çalışmaların	  her	  türlü	  hakkı	  yazar	  tarafından	  dergiye	  verilmiştir.	  Bu	  

işlem	  için	  yazardan	  bir	  imza	  ve	  onay	  bilgisi	  istenmez.	  Sisteme	  yüklenen	  çalışmalar	  her	  hakkı	  
ile	  dergimize	  devredilmiş	  olur.	  

8   Dergimiz	   bünyesinde	   değerlendirilmek	   koşulu	   ile	   gönderilen	   çalışmaların,	   her	   hangi	   bir	  
nedenle	  bir	  başka	  yerde	  kullanılmamış	  veya	  değerlendirmeye	  gönderilmemiş	  olması	  gerekir.	  
Böyle	   bir	   durumunda	   çalışma	   reddedilir	   ve	   yazar	   hakkında	   hukuki	   işlem	   başlatılır.	  
Yayınlanmış	  olsa	  bile	  yayından	  kaldırılır.	  

9   Çalışmaları	   değerlendiren	  alan	   editörleri	   ve	  hakemler	   tamamen	  bağımsız	  hareket	   ederler,	  
dergimizin	  editör	  ve	  hakemler	  üzerinde	  bir	  yaptırımı	  ve	  özel	  talebi	  olmaz.	  

10   Her	  bir	  çalışma	  alanında	  uzman	  iki	  hakem	  tarafından	  değerlendirilip,	  iki	  hakemden	  olumlu	  
görüş	  alan	  çalışmalar	  sıraya	  alınmak	  koşulu	  ile	  yer	  olması	  durumunda	  ilk	  sayıda,	  yoksa	  bir	  
sonraki	  sayıda	  yayına	  alınır.	  

11   Dergimizde	  çalışmaları	  değerlendirme	  süresi	  (hakemlerden	  gelen	  dönüşlere	  göre)	  iki	  aydır.	  
İki	  ay	  içerisinde	  dönüş	  alınamayan	  çalışmalar	  bir	  başka	  hakeme	  yönlendirilir.	  Bu	  durumda	  
süre	  uzayabilir	   ve	  bu	  durumda	  yazar/yazarlar	  hiçbir	  hak	   iddiasında	  bulunamaz,	  makaleyi	  
sistemden	  çekemez.	  

12   Yazarlar	   çalışmalarının	   hangi	   hakemler	   tarafından	   değerlendirildiğini	   bilemez	   ve	   bilmek	  
isteme	   hakkına	   da	   sahip	   değildir.	   Bu	   durum	   sadece	   baş	   editör	   tarafından	   bilinir	   ve	   gizli	  
tutulur.	  

13   Yayın	   değerlendirmesine	   ilişkin	   hakem	   raporu	   ilgili	   birinci	   yazara	   gönderilir.	   Düzeltme	  
istenen	  çalışmaların	  düzeltme	  süresi	  15	  gündür.	  Bu	  süre	  içerisinde	  düzeltmesi	  yapılmayan	  
çalışmalar	  sistemden	  çıkarılıp	  reddedilir.	  Bu	  durumda	  yazar	  dergimiz	  hakkında	  bir	  yaptırım	  
hakkına	  sahip	  olamaz.	  

14   Düzeltmeler	  majör	  ve	  minör	  şeklinde	  yapılır.	  Her	  bir	  düzeltme	  sadece	  iki	  hakka	  sahiptir.	  İki	  
talep	  doğrultusunda	  istenen	  düzeltmenin	  yapılmaması	  durumunda	  çalışma	  otomatik	  olarak	  
reddedilir.	  

15   Tez,	  sunum	  veya	  bildiri	  şeklinde	  daha	  önce	  kullanılmış	  çalışmalar	  makaleye	  dönüştürülüyor	  
ise	  mutlaka	  daha	  önceki	  kullanımına	  yönelik	  bilgi	  makalenin	  dipnotunda	  bulundurulmalı	  ve	  
açıklanmalıdır.	  Aksi	  durumda	  intihal	  olarak	  kabul	  edilir	  ve	  dergimiz	  bu	  yükümlülüğü	  kabul	  
etmez.	  

16   Dergimiz	  bünyesinde	  değerlendirmeye	  alınan	  ve	  birden	  fazla	  yazarlı	  çalışmalarda	  çalışmayı	  
dergimiz	  üyelik	  sistemine	  yükleyen	  yazar	  muhatap	  alır,	  diğer	  yazarlarla	  bir	  ilişki	  içerisinde	  
bulunmaz	  ve	  diğer	  kişilere	  bilgi	  vermez.	  
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HENDIADYOINS IN CHAGATAI BASED ON GADAYI’S DIVAN 
Hayrullah KAHYA* 

Abstract 
Chagatai Turkish (Cahagatai) is the Islamic Central Asia literary language. Chagatai, also sometimes 

called Eastern Turkish, improved under the rule of the Timurids (1405-1502) as a continuation of the Karakanids 

(11-13th century) and Kharazm Turkish (14th century). This Turkish language was used by all Muslim non-

Oghuz Turks between 15th and 20th century. 

Gadayi is a Chagatai poet from the 15th century. Navayi’s research on Gadayi is considered a 

significant source by scholars. Gadayi’s real name has not been unknown, but his estimated date of borth is 

806/1403-1404. Only one copy of his Divan has survived. At first, Gadayi’s Divan published by Eckmann in 

1971. According to Turkish language scholar Janos Eckmann, it is said that Gadayi was a mighty and powerful 

poet. Also, Gadayi mixes up his language with archaic and Oghuz elements.  

In this article, I provided information about Gadai’s life and his book the Divan, the term of 

hendiadyoin (ikileme in Turkish). I presented various scholars’ opinions and my own, concerning to the term of 

hendiadyoin. And, I analyzed The Dīvān of Gadā’ī  (1971) by Janos Eckmann to identify the hendiadyoins in his 

book. To analyze the selected hendiadyoins, I categorized them into 4 different parts: its base of word, 

etymology, meaning relation, and structure. I have provided examples of hendiadyoins from the Divan to show 

how they can be represented based on the previously mentioned categories.  

Key Words: Gadayi, Chagatai, hendiadyoin, Turkish language, Central Asia. 

 

GEDAYİ DİVANINA GÖRE ÇAĞATAYCADA İKİLEMELER 
Öz 

Çağatay Türkçesi (Çağatayca) 15-20. yüzyılları arasındaki İslâmî Orta Asya Türk yazı dilinin adıdır. 

Doğu Türkçesi de denen Çağatayca, Timurluların (1405-1502) idaresi altında Harezm Türkçesinin (13-15. 

yüzyıllar) devamı olarak inkişaf etmiştir. Oğuzlar dışındaki Müslüman Türkler tarafından kullanılan bu dil, 

büyük bir edebiyat dili olarak tarihteki yerini almıştır.  

Gedayi 15. yüzyıl Çağatay edebiyatı şairlerinden biridir. Hayatı hakkında bilinenler ancak Ali Şir 

Nevayi’nin verdiği bilgilere dayanır. Gedayi’nin gerçek adı bilinmese de 806/1403-1404 yılında doğduğu tahmin 

edilmektedir. Divanının tek nüshası günümüze ulaşmıştır. Bu eser ilk olarak 1971 yılında Eckmann tarafından 

yayımlanmıştır. Eckmann’a göre kudretli bir şair olan Gedayi’nin dilinde Nevayi’de görülmeyen bazı eskicil 

ögeler ile Oğuzca unsurlara rastlanmaktadır.  

Elinizdeki çalışma, Gedayi Divanına göre Çağataycadaki ikilemelerin durumlarını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Çalışmada Gedayi’nin hayatı ve eseri hakkında bilgi verildikten sonra öncelikle ikileme terimi 

üzerinde durulmuştur. Çeşitli araştırmacıların terim ile ilgili görüşlerine değinilmiştir. Daha sonra terim ile ilgili 

kendi anlayışımız ifade edilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda da Eckmann’ın Gedayi Divanı neşri esas alınarak 

tespit edilen ikilemeler çeşitli açılardan incelenmiştir. Divandaki ikilemeler ikilemeyi oluşturan kelimelerin 

türlerine, kökenlerine (etimolojilerine), anlam ilişkilerine ve yapı özelliklerine göre olmak üzere dört ana başlık 

altında ele alınmıştır. Çalışmada her bir başlık için Divan’dan alınan örnek beyit(ler)e yer verilmiştir. Böylece 

konunun daha anlaşılır hâle gelmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gedayi, Çağatayca, ikileme, Türk dili, Orta Asya. 
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INTRODUCTION 
Chagatay language developed under the Timurids (1405-1506) and was in use from 

begining of the fifteenth to the begining of the twentieth century as a continuation of the 
Karakhanid (11-13th centuries) and Khorazmian Turkic (14th century) literary languages. 
This literary language took its classical form especially in famous Chagatay poet Navayi’s 
(1441-1501) works (Eckmann, 1988: 211). Eckmann, famous Turkish language scholar,  
categorized this language into three periods: pre-classical period (first half of the 15th 
century), classical period (second half of the 15th century to first half of the 16th century), 
and post-classical period (second half of the 16th century to end of the 19th century) 
(Eckmann, 1988: 215-216). 

Gadayi is one of poets of the pre-classical period of Chagatai from the 15th century. 
Very little information is known about Gadayi’s life. Even his real name is unknown. He uses 
Gada as a pseudonym in his poems1.  

In fact, Navayi’s research on Gadayi is considered a significant source by scholars. 
Ali Shir Navayi calls him Mawlana Gadayi in his biographical work, Macālisu’n-Nafāǿis. 
According to Navayi’s Macālisu’n-Nafāǿis Gadayi was one of the most famous poets in the 
Abu’l-Qāsim Babur (Timurid, 1422-1457) period. While his date of death is unknown, 
according to information provided by Nevayi, he is estimated to have been born in 806/1403-
1404 (Blochet, 1932: 117; Eckmann, 1960: 65; Eckmann, 1971: 1-2; Antoloji, 2000: 435-436; 
Eraslan, 2001: 120-121 and 438-439).  

Gadayi collected his poems in a Divan, the unique manuscript of which is preserved 
in the Bibliothèque Nationale at Paris, France. It consists of 229 gazals, 2 qasidas, 1 
mustazad, and 5 tuyugs. Some of the final pages of the Divan are missing. Therefore, scholars 
are unable to definitively determine who copied the Divan as well as where and when the 
copy was completed (Eckmann, 1971: 4). 

The language in which the Divan of Gadayi is written is Chagatai Turkish. 
According to Turkish language scholar Janos Eckmann, it is said that Gadayi was a mighty 
and powerful poet. Also, he mixes up his language with archaic and Oghuz elements. These 
features, that are not seen in Navayi’s language, are similar to that used by other poets writing 
in his time (Eckmann, 1960: 67; Eckmann, 1971: 5). 

In spite of some scholars mentioning Gadayi’s name before, such as Köprülü2 and 
Blochet3, Janos Eckmann is the first scholar to seriously mention Gadayi and his Divan in an 
article written in 1960. In this article Eckmann gives some information concerning Gadayi’s 
life and  includes fifty of Gadayi’s poems in Chagatai Turkish written in the Arabic script. 
After this study, in 1962, 1965 and 1967, some scholars in Uzbekistan published articles 

                                                           
1 According to scholar Hofman, Gadayi’s choice of pen name in his poems represents an indication of his Sufi tendencies 
when taking into consideration the meaning of gada which means a servant (Hofman, 1969: 71). 
2
 See Köprülü (1945: 293-294). 

3
 See Blochet (1933: 117). 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/12043,gedaipdf.pdf?0
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concerning Gadayi. At last, in 1971, Eckmann published Gadayi’s Divan. Two years later 
after that, in 1973, Gadayi’s Divan was also published in Uzbekistan by Uzbek scholar 
Ahmadhocayev (Antoloji, 2000: 435).  

 
1. WHAT IS HENDIADYOIN? 
There is no consensus about the description of hendiadyoin (ikileme4 in Turkish),  a 

word originated from the Greek language, among scholars. Çağatay describes hendiadyoin as 
synonyms and antonyms (Çağatay, 1942: 101). Whereas, Hatipoğlu defines it as repetition of 
same words, synonyms, or antonyms;  it has been used in order to strengthen, intensify, or 
exaggerate the meaning (Hatipoğlu, 1971: 9). This definition is compatible with Korkmaz’s 
viewpoint (Korkmaz, 1992: 82). Definition of hendiadyoin in general dictionaries and 
glossaries of term is the consensus with Hatipoğlu5. Erdem, however, claims that hendiadyoin 
is synonyms only. He modifies the repetition of same words or antonyms are repetition of the 
words (yineleme in Turkish) (Erdem, 2005: 194). According to Nagy, hendiadyoin is a 
compound of phrases that two or more words express one notion only6  (Nagy, 2004: 1126).  

In spite of the most common opinion on hendiadyoin belongs to Hatipoğlu, I agree 
with Nagy’s viewpoint. In addition to this viewpoint, although the hendiadyoin has been not 
modified; others have been modified yet. One of the reasons that hendiadyoin is a part of the 
science of sytyle. In fact, the most important thing about that is two or more words express 
one notion only, and they help to increase the power of the meaning of sentences. And I think 
compound phrases created with same words are repetition of words (tekrar or yineleme in 
Turkish), not hendiadyoin like Erdem’s viewpoint. 

Hendiadyoins are an image in the language of psychological events based on 
association (Hatipoğlu, 1971: 25). It seems that sentences are beautified with hendiadyoins 
according to the nature of emotions (Tuna, 1949: 432). We encounter them in every 
gramatical form, such as nouns, adverbs, adjectives, verbs, etc. (Çağatay, 1942: 101). 

There have been a lot of studies on hendiadyoins7 concluding that they could be 
found at every period of Turkish language history; this shows that they have been an 
important narrative feature in terms of lexicography and semantics (Sev, 2004: 498).  

                                                           
4
 In many Turkish studies, the following terms have been used instead of hendiadyoin: ikileme, yineleme, ikizleme, 

tekrarlama, koşma, tekrar grubu, katmerleme, reduplikasyon, söz koşması, sözcük koşması etc. However, I prefer the term 
ikileme, which is common in many studies. Also for more information about additional terms of hendiadyoin in non-Turkish 
studies, consult Nagy (2004: 1126). 
5
 See Sözlükler in www.tdk.gov.tr (A.D. 06.12.2014) 

6
 Tuna defines repetition (tekrar in Turkish) similarly. Based on his works, I have found that he thinks repetition (tekrar in 

Turkish) and the hendiadyoin (ikileme in Turkish) are the same (Tuna, 1949: 430 vd.). 
7 One of the oldest studies concerning the hendiadyoins in Turkish language is written by Karl Foy in 1899. In his paper, Foy 
analyzed the hendiadyoins in Ottoman Turkish in five different topics and also added a hendiadyoins index at the end of his 
article. Other many scholars, for example Çağatay (1942), Tuna (1949, 1950), Eren (1949), Marchand (1952), Ağakay 
(1953), Tietze (1966), Hatipoğlu (1971), Ölmez (1997), Yüce (1998), Nagy (2004: 1125-1128), Akyalçın (2007), Aktan 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/12043,gedaipdf.pdf?0
http://www.tdk.gov.tr/
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In this study, The Dīvān of Gadā’ī prepared by Janos Eckmann in 1971 was utilized 
in order to identify the hendiadyoins in the Gadayi’s Divan. It is possible that a hendiadyoin 
can be classified according to its grammatical form, purpose in the sentence, structure, 
meaning relation, or phonological feature8. Similar to Nagy’s classification, I analyzed and 
categorized the selected hendiadyoins from the Divan into four different parts, including its 
base of word, etymology, meaning realitons, and structure. I have given example(s) of 
hendiadyoin in the Divan for each part. The first number after the samples in this article is the 
poem number in the Divan. The number after the colon is the couplet number in this poem. 

 
1.1. HENDIADYOIN DEPENDING ON ITS THE WORD BASIS 
1.1.1. VERB-BASED HENDIADYOIN

9
 

oynap külüp
10

 “playing and laughing”12:2 

Ħalķ ħuş gülgeşt éterler ġonça tég oynap külüp 

Künc-i mıĥnattur daġı mén yıġlayu ĥasrat bile 

1.1.2. NOUN-BASED HENDIADYOIN 

yazı yābān
11

 “flatland, desert” 117:6 

İt kibi mundaķ yürütken yazı yābānda méni  

Tınmayın ol ikki şūħ āhū ķaraķıñdur seniñ 

1.2. HENDIADYOIN DEPENDING ON ITS THE ETYMOLOGY 

1.2.1. Both of them are Turkish 

yaħşı yaman
12

 “good and bad” 73:7 

Şükr eyle şekve yaħşı yamandın nédür Gedā 

Taĥķīķ érür çü her né ki ķılsa Ħudā ķılur 

éy vay “alas!” 155:4 

Éy vay ki bu tınmaġur u ķanlı yaşımdın 
Fāş oldı ulus ķaşıda asrār-ı nıhānım 

1.2.2. Both of them are non-Turkish 

ārī balī
13

 “yes indeed” 5:1 

ǾUmr sén ārī balī kim Ǿumrdın kélmes vafā 
Ħūş körünmeydür daġı bir yolı anvāǾ-ı cafā 

1.3. HENDIADYOIN DEPENDING ON ITS THE MEANING RELATIONS 

1.3.1. SYNONYMOUS HENDIADYOIN 

                                                                                                                                                                                     
(2010), Akyalçın (2014) etc.,  have addressed this issue. Also there are a lot of valuable studies prepared by respected 
researchers about the hendiadyoins. But, unfortunately, we cannot list all of them here. 
8
 See Foy (1899), Hatipoğlu (1971: 28-60), Çağatay (1942: 105-117), Tuna (1949-1950). 

9
 Transcription of the examples in this study belongs to me, not to Eckmann. 

10
 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1128). 

11
 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1129). 

12
 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1129). 

13
 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1130). 



 

 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 51  Eylül – Ekim 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 

tınmadı tayanmadı
14

 “He did not repose” 137:4 

Nār yañaķıñ né Ǿacāyıb şamǾ érür kim tābına 

Tınmadı tayanmadı parvāna tég ĥayrān köñül 

yandım örtendim kül oldum “I extremely burned, turned the ashes”  104:1 

Tā felek saldı méni ol közi otluķdın yıraķ 
Yandım örtendim kül oldum ġuśśada baştın ayaķ 

1.3.2. ANTONYMOUS HENDIADYOIN 

kéçe kündüz
15

 “day and night” 23:6 

   Ay yüzüñdin munfaǾıl ger bolmadı kökte ķuyaş 

   Pas nédindür kéçe kündüz sarġarıp bu ıżŧırāb 

1.4. HENDIADYOIN DEPENDING ON ITS STRUCTURE 

1.4.1. Some hendiadyoins have been modified. For example, word positioning in the 

hendiadyoin might be different: 

nétti né boldı
16

 “What’s up? What’s going on?” 41:5 

Baķmas daġı köñülġa ķaşıñ bir köz uçıdın 
Nétti né boldı her néçe Ǿālī-canāb érür 

né boldı nétti “What’s up? What’s going on?” 22:7 

Néçe kim çéktim saçıñ yañlıķ parīşān-ĥāllıķ 
Sormadıñ bir kim né boldı nétti darħānım saña 

neylesün nétsün “only that” 77:7 

Bulbul-ı gūyā mıŝıllıġ sayramay miskīn Gadā 

Neylesün nétsün seniñ tég çūn gül-i raǾnāsı bar 

ne tadbīr eylesün nétsün “only that” 186:5 

   Munuñ dék çūn musalsal sunbuluñ tolġaş u darhamdur 

   Né tadbīr eylesün nétsün bégim bolmay köñül gümrāh 

1.4.2. Some hendiadyoins might be created by using Persian conjuction u/ü between 

the words. These words do not have to be based from Persian language: 

él u ulus “all people” 37:6 

Bu şamāyıl birle ger sén atlanıp çıķsañ bu kün 
Ķalmaġay él u ulusġa źarraī parvā-yı Ǿīd 

barr u baĥr “land and sea, everywhere” 33:7 

Gerçi yoķtur körk içinde sén bigin sulŧān bégim 

Barr u baĥr içre meniñ tég bir Gadā bolġay mu hīç 

1.4.3. Some hendiadyoins might have been created with more than two words: 

mıĥnat u dard u Ǿaźāb “disconsolateness and pain and torture” 65:7 

                                                           
14

 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1128 and 1130). 
15

 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1131). 
16

 For other Chagatai examples at the same structure see Nagy (2004: 1132). 
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Miskīn Gedānı mıĥnat u dard u Ǿaźābda 

Hıcrān dam-ā-dam öltüredür, bu né ĥāl érür 

ġuśśa u dard u balā u ranc u mıĥnat “sorrow and pain and trouble and toil and 

disconsolateness” 70:3 

Furķatıñnıñ davlatındın ménde asbāb-ı ŧarāb 

Ġussa u dard u balā u ranc u mıĥnat barı bar 

1.4.4. Only the second word in the hendiadyoin might be taken the infectional suffix: 

ay u ıllar
17

 “moon and years; very long time” 150:4 

   Ay u ıllar her néçe kim sén méni saġınmasañ 

   Ħāŧırımda yüz u zulfuñ yādıdur bu munça ıĥtırām 

Conclusion 
There is no consensus amongst scholars about the description and naming of 

hendiadyoin. Although there are a lot of terms used in place of hendiadyoin, I prefer the 
common term ikileme. Some scholars claim that the hendiadyoin consists of only synonyms. 
Others describe hendiadyoins in terms of both synonyms and antonyms. Others add to this 
definition saying that it can also be a repetition of the same words. Some think that a 
hendiadyoin is a compound of phrases that reflects only one notion. 

The most common viewpoint about the hendiadyoin is that it can be a repetition of 
words, synonyms, or antonyms. However, like Nagy, I believe that a hendiadyoin is a 
compound of phrases, consisting of different words representing only one notion. This does 
not mean that compound phrases created with the same words can also be classified as a 
hendiadyoin. I agree with Erdem’s argument that compound phrases created with the same 
words would instead be classified as repetition (tekrar or yineleme in Turkish). Also I think 
that all of the hendiadyoins have been altered because they are part of the science of style. 
Hendiadyoin has a lot of different features, but the most important thing about the 
hendiadyoin is that it must add a sense of exaggeration to a sentence and that it is more than 1 
word representing one notion. 

In this study, I have examined the hendiadyoins from the Divan and grouped them 
into 4 different parts: its base of word, etymology, meaning relation, and structure. I have 
revealed that some hendiadyoins in the Divan are verb-based or noun-based; others are 
completely composed of Turkish words, non-Turkish words; some are synonyms or 
antonyms; some have their word positioning altered; some use the Persian conjuction u/ü; 
some have consisted of more than two words, sometimes with only the second word in the 
hendiadyoin having the infectional suffix. 
 

Bibliography 
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MEVLANA MESNEVİ’SİNDE AŞKIN BİLİNÇ* 

Mustafa Kemal YÖNTEM* * 

 

ÖZ 

Bilinç, tarih boyunca birçok disiplinin açıklamaya çalıştığı bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinç 
farklı disiplinler tarafından tanımlanırken aynı zamanda bilincin farklı halleri de tanımlanmaya çalışılmış ve bu 
konuda araştırmalar yapılmıştır. Önceleri din ve felsefenin ilgi alanında olan bilinç kavramı psikoloji biliminin 
gelişmesiyle birlikte kendisine yeni bir alan bulmuştur. Modern psikolojinin bilinç üzerinde yaptığı çalışmalar 
ise kadim gelenekler ve manevi öğretilerle beslenmiş ve beslenmeye devam etmektedir. Özellikle son yıllarda 
Ben ötesi psikolojinin gelişimiyle birlikte bu geleneklerin yeniden gözden geçirilmesi konusu gündeme gelmiş 
ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Türk kültürünün en önemli geleneklerinden olan tasavvuf geleneğinin 
ülkemizde ve tüm dünyada saygı gören bir temsilcisi olan Mevlana’nın eserlerinin de bu kapsamda 
incelenmesinin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Mevlana Mesnevi’sinde aşkın 
bilinç kavramının araştırılmasıdır. Bu amaçla doküman taraması yöntemi kullanılmış ve Mevlana Mesnevi’sinde 
aşkın bilinç kavramıyla ilgili beyitlere ulaşılmıştır. Son olarak elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve bu 
konuda yapılabileceklere yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mesnevi, Ben ötesi Psikoloji, Bilinç, Aşkın Bilinç 

 

TRANSCENDENT CONSCIOUS IN MAWLANA’S MASNAWI 

 

ABSTRACT 

Conscious is a structure that many disciplines have tried reputedly throughout history. While conscious 
has been attempted to be explained by different disciplines, so to has the different states of conscious and thus, 
research has been conducted within the field. Being in the field of interest of religion and philosophy at first, 
with the advance of psychology the conscious has found itself a new field. Modern psychology takes advantage 
of ancient traditions and spiritual teachings while working on the conscious. With the advances in transpersonal 
psychology, reviewing these traditions has been brought to the agenda and studies in the field are taking place. İt 
is thought that examining the pioneer of Sufism –an important tradition in Turkey- the renown Mawlana’s work, 
will contribute to literature in this field. The purpose of this study is to examine the transcendent conscious in  
Mawlana’s Masnawi. For this purpose, document survey model is used and it is reached couplets about concept 
of consciousness in Mesnevi of Mevlana. Finally findings are evaluated and recommendations about what can be 
done on this subject are presented. 

Key Words: Masnawi, Transpersonal Psychology, Conscious, Transcendent Conscious 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu makalenin bir bölümü “Social Sciences and Humanties in Focus Symposium, Warsaw, Poland” da 
sunulmuştur. 

* * Öğr. Gör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Pazar M.Y.O, mustafa.yontem@gop.edu.tr 
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GİRİŞ 

                             "Gözün, aklın ve kulağın saf olmasını istiyorsan o tamah perdelerini yırt."                     

Hz. Mevlana 

Bilinç, tarih boyunca teologlar, filozoflar, sanatçılar ve son zamanlarda bilim insanları 
tarafından anlaşılmaya çalışılmış bir yapıdır. Genel olarak bilinç; kişinin dış ve iç dünyasının 
farkında, eylem ve izlenimleri hakkında bilgi sahibi olması şeklinde tanımlanabilir (Koptagel, 
1991; Morris, 2002, Solso, Maclin ve Maclin, 2013). Geleneksel psikolojideki bu tanım 
bilinci uyanık bilinç ya da bilinçli farkındalık olarak ortaya koymaktadır. Bahsedilen bu 
uyanık bilinç hali uyanık ve uyarılmış olduğumuz anlarda meydana gelen algı, duygu ve 
düşünceleri kapsamaktadır. Uyanık bilinç; duyum ve algıyı, karar vermeyi, öğrenmeyi, 
belleği, düşünmeyi, yaratıcılığı ve zekâyı içermektedir (Morris, 2002).  

William James, ünlü sözünde “Psikoloji zihinsel yaşantının bilimidir.” demektedir (Akt. 
Solso, Maclin ve Maclin, 2013). Ayrıca James incecik bir zar altında başka bilinçlerin de 
olabileceği fikrini ortaya atmıştır (Akt. Merter, 2011). Psikoloji biliminin tanımında ve 
doğasında bilincin varlığını ön alana çıkaran başka araştırmacılar da vardır. Jung, Freud ve 
Ebbinghaus gibi Avrupalıların dâhil olduğu bir grup, bilincin elementlerini araştırmışlardır. 
Birçok araştırmacı tarafından hipnoz, duyusal süreçler, bellek, zekâ gibi konuların bilincin ve 
zihinsel olayların anahtarı olduğuna inanılmıştır (Solso, Maclin ve Maclin, 2013).  

Bu durum Pavlov ve Watson’la değişmiştir ve bilimsel olarak incelenmesi gerekenin 
gözlenebilir olan olduğu inancı ortaya atılmıştır. Gözlenebilir olan ise bilinç değil 
davranışlardır. Oldukça pozitivist olan bu düşünceye göre psikoloji biliminin gelişimi için 
gözlenebilir olan davranışlar dışında incelenmesi gereken başka bir yapıya ihtiyaç yoktur. Bu 
konuda ise bir dönem Pavlov ve Watson gibi davranışçı olan Maslow’ un (1996) kendi 
çocuğunun doğumuyla birlikte yaşantıları sonucunda davranışçılık ekolüne getirdiği eleştiri 
önemli bir cevap niteliğindedir. Maslow bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. 

“Bebek beni bir psikolog olarak değiştirdi. Bu kadar heyecan 
duyduğum Davranışçılık artık midemin kaldıramayacağı kadar aptalca 
görünüyordu. Bu minicik, gizem dolu şeye bakıp kendimi çok aptal 
hissediyordum. Bebeği olan hiç kimse Davranışçı olamaz.’’ 

Bilinç konusunda yapılan bu tartışmalara karşın, bilinç psikoloji literatüründe 
devamlılığını sağlamış bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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BİLİNÇ HALLERİ 

Yaşamın ilk döneminde, belki de doğum öncesinde ortaya çıkmaya başlayan bilincin 
gelişimiyle birlikte çocuk ana-babasını ve çevresindeki diğer nesneleri tanımaya başlar. 
Bilincin gelişmesi, Jung'un düşünme, hissetme, duyu ve sezgi diye adlandırdığı zihin 
işlevlerinin günlük yaşama aktarımıyla sağlanır. Çocuk bu işlevlerin birini, diğerlerine oranla 
daha baskın şekilde kullanır. Bu seçici kullanım, bir çocuğun temel karakter yapısıyla birlikte 
bireysel anlamda farklılığını ortaya koyar. Düşünmeye yönelik bir çocuğun karakteri, 
duygulara yönelik çocuğunkinden farklı olur (Gençtan, 2000). 

Bilincin odağının kişilikte ortaya çıkardığı farklılık gibi uyanık bilinç de kendi içinde 
zaman zaman yaşanılan farklı bilinç halleri (FBH) barındırmaktadır. Bu bilinç durumları söz 
konusu olduğunda zihinsel durumumuz uyanık bilincimizden belirgin şekilde 
farklılaşmaktadır. Söz konusu diğer bilinç durumları (hipnoz, sarhoşluk, meditasyon gibi) 
alışılageldik bilinç durumunu değiştirmek için gösterilen belli bir çabayla ortaya çıkarlar 
(Morris, 2002; Merter, 2011).  

Bilinç üzerinde deneysel olarak yapılan çalışmalara 20. yy. da başlanılmıştır (Solso, 
Maclin ve Maclin, 2013). Bu dönemde bilinç salt şekilde ele alınırken Freud ve Jung bilincin 
elementlerini araştıran iki önemli kuramcı olarak öne çıkmışlardır. Farklı bilinç hallerini 
(FBH) ele almadan önce bilincin daha iyi anlaşılması için öncelikle Freud ve Jung'ın bilinç 
kavramlarından bahsetmekte yarar vardır. Freud bastırılmış psikolojik durumların 
çözümlenmesi amacıyla geliştirdiği topografik kuramda üç temel yapıdan söz etmektedir: 
bilinç, bilinç öncesi ve bilinçdışı (Tığlı, 2002; Bakırcıoğlu, 2013; Ersevim, 2008). Bu yapılar 
kısaca ifade edilecek olursa; şu anda farkında olduğumuz şeyler bilinç, kolayca bilinç 
düzeyimize taşıyarak hatırlayabildiğimiz şeyler bilinç öncesi ve her türlü dürtü ya da 
içgüdülerin egemen olduğu farkında olmadığımız şeyler ise bilinçdışı anlamına gelmektedir. 
Sosyal ve kültürel engeller gibi çeşitli nedenlerden dolayı bilinç düzeyine ulaşamayan zihinsel 
süreçleri kapsayan bilinçdışı, bireyin sahip olduğu tüm zihinsel süreç ve etkinliklerin önemli 
bir kısmını kapsar. 

Jung (2009) ise bilinci sürekli görmemekle birlikte bilinç öncesini değişmez ve durağan 
bir yapı olarak ifade etmektedir. Bilinç öncesi; bilinç süreci olmamakla birlikte bilinç 
süreçlerine etkisi bulunan bir yapıdır. Bilinç öncesi, bilinç eşiğini aşamayan düşük seviyedeki 
algıların biriktirildiği bilinçdışı bir bölgedir (Hançerlioğlu, 1980). Bilinç öncesi bilince yakın 
olan anı ve isteklerin deposu gibidir. Bazı duygular ve duyuşlar fark edilemeyecek kadar 
düşük düzeydedir. Duygu ve duyuşların yoğunluğu arttığında, fark edilebilecek bir noktaya 
gelmektedirler. Bu nokta, eşik noktası olarak tanımlanmaktadır. Eşik noktasına ulaşacak kadar 
yoğun olmayan uyarım, bilinç öncesi uyarımdır (Klass, 1958). Bilinç öncesi mesajlar, bilinçli 
farkındalık düzeyinin altında sunulan uyarımlardır (Pratkanis ve Greenwald, 1988). 

Jung’un teorisinde insan zihni üç bölüme ayırılmıştır. Bunlardan ilki bilinç kavramını 
karşılayan ve akıl olarak da bilinen egodur. Egoyla temas halindeki ikinci bölüm ise kişisel 
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bilinçaltıdır.  Kişisel bilinçaltı genel anlamda bilinç düzeyinde var olmayan ancak bilinç 
düzeyine çıkabilecek şeyleri içerir. Teorideki üçüncü bölüm ise teoriyi diğer teorilerden 
çarpıcı şekilde ayıran; kolektif bilinçdışıdır. Burası, edindiğimiz tüm deneyimlerin 
biriktirildiği yerdir. Hepimize doğuştan bahşedilen bilgileri kapsar. Ancak bu bilginin hiçbir 
zaman doğrudan bilincinde olamayız. Burası tüm deneyim ve davranışlarımızı etkilemektedir. 
Biz bu durumu, etkilerini görerek dolaylı şekilde anlayabiliriz. Kolektif bilinçdışının içerdiği 
arketip denilen yapılar insan davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu arketipler 
persona, anima, animus, gölge ve bendir. Kısaca bu arketipleri açıklamakta fayda 
vardır.(Jung, 2009, Gençtan, 2000; Bakırcıoğlu, 2013; Booree, 2015) 

Persona: İnsanın toplumsal yaşama uyum sağlamak amacıyla kendisini gizlediği bir 
maskedir. Bu sayede insan toplumla çatışma yaşamadan, toplumsal ahenge uyum sağlayabilir. 

Anima ve Animus: Erkeklerde anima kadınlarda animus diye adlandırılan bu yapılar 
insanın içe dönük yönüdür. Anima arketipi erkek psişesinin kadın yönü, animus arketipi ise 
kadın psişesinin erkek yönüdür. Jung'a göre insan karşıt cinse ait niteliklere de sahiptir. 
Kadınlar erkeklere erkekler ise kadınlara ait hormonları salgılamakla birlikte, bazı duygu ve 
tutumları da birbirlerinden edinmişlerdir. 

Gölge: Kişiliğin karanlık yönüdür.  Herhangi bir etiğe sahip değildir.  İyi ya da kötü 
diye adlandırılamaz. Bir yönden insanın hayvani yönü olarak da adlandırılabilir. Bir hayvan 
yavrularını şefkatle sevme yeteneğine de avını öldürme yeteneğine de sahiptir. Bunları 
yapmayı kendisi seçmez. Yapılması gerekeni yapar. O “masumdur.” 

Ben: Beni tanımak yaşamın temel amacıdır. Burada karşıtlıklar son bulmuş ve kişiliğin 
her parçası eşit olarak sergilenmeye başlamıştır. Birey olmanın yanında yaşatılışın 
bütünlüğüsünüzdür ve her ikisi de değilsinizdir. Bu yeni ve daha dengeli bir merkezdir. 

Jung’ı özel kılan bir diğer konu ise arketip tanımlamalarıyla birlikte insanın manevi ve 
ben ötesi boyutlarını psikoloji ile birleştiren ilk isim olmasıdır. Jung birçok din ve maneviyat 
gelenekleriyle temas edip ciddi araştırmalar yapmıştır. Daha sonra James, Horney, Maslow, 
Hartman, Tart, Wilber gibi araştırmacılar da insanın ben ötesi boyutlarını araştıran çalışmalar 
yapmışlardır (Merter, 2011). Ben ötesi psikolojide bilinç kavramı kendine ayrı bir yer 
bulmaktadır. Daha önce bahsedildiği gibi uyanık bilinç hali dışında farklı bilinç durumları 
(FBD) da söz konusudur. Ben ötesi psikoloji bu bilinç hallerinin tümünü tanımakta ve kabul 
etmektedir (Merter, 2011). Söz konusu bilinç durumlarıyla birlikte zihinsel yapımız uyanık 
bilincimizden belirgin şekilde farklılaşmaktadır (Morris, 2002; Merter, 2011). Bu bilinç 
halleri, aslında bilincin ve algılanan çevrenin mutlak değil değişken olduğunu göstermektedir 
(Merter, 2011). Bu bilinç hallerinden kısaca şu şekilde tanımlanabilir.  

Farkındalık Alt Sistemi (Saf Müşahede): Aslında beş duyunun tüm verilerinin farkında 
olunması şeklinde adlandırılabilir. Osho (2005) farkındalığın ruhsal yükseliş için özel bir 
anlamı olduğunu ve gerçek meditasyonun aslında farkındalık olduğunu belirtmektedir. Merter 
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(2011) de aynı şekilde gerçek farkındalığın saf bir müşahede olduğunu ve Sufi psikolojisinde, 
gönlün de müşahede ettiğini belirtmektedir. Bu farkındalık geştalt farkındalığından çok öte bir 
yapıdır. Burada sadece fenomonolojik alanın farkındalığı söz konusu değildir. Daha derinde 
ve daha saf bir müşahededen bahsedilmektedir. 

Hipnoz Bilinç Durumu: Hipnoz, Viyanalı bir doktor olan Anton Mesmer’ in hastalarını 
tedavi amacıyla onları transa sokarak izleyicileri hayrete düşürdüğü 18. yüzyıl ortalarına 
kadar uzanan ve bilimsel olarak ispat edilmiş bir bilinç kaymasıdır (Merter, 2011; Morris, 
2002). Adını Yunan uyku tanrısı Hypnos’tan alan hipnozla birlikte hipnotizörle hipnoz olan 
kişinin bilinçleri birleşir.  Hipnoz olan kişinin orta ve alt bilinçdışı gün yüzüne çıkar. Bununla 
birlikte daha derindeki bilinç dışına temas söz konusu değildir (Merter, 2011). 

Meditasyon Bilinç Hali: İnsanların yüzyıllardır bilinç düzeylerini değiştirmek amacıyla 
kullandıkları meditasyon; Zen Budizm’inde solunum üzerine odaklanırken, bazı Sufi 
geleneklerinde kendinden geçercesine dans etmeye ve duaya dayanır (Osho, 2005). Temel 
olarak meditasyon ise; transendental meditasyon, derin düşünme ve yoğunlaşma olarak üç ana 
tipte karşımıza çıkmaktadır. Kurucusu Maharishi Mahesh Yogi olan Transendental 
Meditasyon ise “mantra” denilen seçili seslerin tekrarıyla yapılmaktadır (Bloomfield, Cain, 
Jaffe, Kory, 1975; Morris, 2002).Genel anlamda meditasyon odaklaşmasının amacı, 
hipnozdaki gibi bilgi işlem merkezine gelen verileri, akıl ve bilinç filtrelerinden geçirmeden, 
saf müşahede halinde algılamaktır (Merter, 2011). 

Sarhoşluk ve Psikoaktif İlaçların Oluşturduğu Farklı Bilinç Hali: Antik çağlardan 
beri insanlar bilinçlerini değiştirmek amacıyla bu yöntemi kullanmışlardır. İncil’de şaraptan  
sık sık bahsedilmektedir. M.Ö 2737 yılında bir Çin imparatorunun şifalı bitkiler tarifi 
kitabında marihuananın adı geçmektedir ve duyumların dünyasını bir yanılsama olarak kabul 
eden Ekvator’daki Jivaro yerlileri, doğaüstü güçlerin “gerçek dünyası” ile ilişki kurmak için 
geleneksel olarak ilaç kullanmaktadırlar (Morris, 2002). Kur’an’da ise alkol yerine “örten” 
anlamına gelen “hamr” kelimesi kullanılmaktadır. Örten olarak tanımlanan diğer maddelerin 
etkileriyle birlikte “hayat ışığı” giderek söner. Geçici olarak alt ve orta bilinçdışıyla temas 
kurulur. Belli bir noktaya kadar yaratıcılık, ilham, sezgisel yoğunluk ortaya çıkabilir. Ancak 
bu maddelerin kullanımının uzun süreli olması ve toleransa bağlı doz artırımıyla duygusal 
küntlük, sinir hücrelerinin yıkımı ve farkındalığın azalması ortaya çıkmaktadır (Merter, 2011; 
Morris, 2002).   

Aşkın Bilinç Hali: Bilimsel psikoloji, yirminci yüzyılda, bilincin deneysel olarak 
çalışılmasıyla başlamıştır (Solso, Maclin ve Maclin, 2013). Psikoloji bilimi manevi ve aşkın 
olandan uzaklaşma yoluna gitmiştir. Gerek psikanalitik gerekse davranışçı ekol sadece insanın 
uyum sorunlarıyla ilgilenmiş, gelişmiş ya da bütünleşmiş insanı incelememiştir. İnsanı ele alış 
biçimi itibariyle insanın doğasına ilişkin kısmen bir gerçeklik yakalanmış olsa da “bütün 
insan” bu yaklaşımlarla görülememektedir. Maslow, bu durumun insanın kendini 
gerçekleştirme potansiyeline bakılarak tamamlanabileceğini, bu duruma ise sağlıklı ve 
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gelişmiş insan tanımından yola çıkılarak nesnel olanın yanında öznelin varlığıyla 
ulaşılabileceğini belirtmektedir (Maslow, 1996). Merter, psikoterapi yaklaşımlarından 
psikanalizin genel olarak alt bilinç dışı katman insanlarının sorunlarına, bilişsel ve davranışçı 
ekollerin orta katman bilinç dışı insanların sorunlarına, varoluşçu ekollerinde orta katman 
bilinçdışının üst sınırlarına ve üst bilinç dışı sınırlarındaki sorun alanlarına yöneldiğini 
belirtmektedir (Merter, 2011). 

  Bazı noktalarda ise psikoloji ve kadim ilimler birbirine daha yakın açıklamalarda 
bulunmuşlardır. İbn Arabî’nin “Âyân-ı Sâbite”si ile Jung’un “Arketipler”i birbirine büyük 
benzerlik göstermektedir. (Öztekin, 2011). Jung ve İbni Arabi’ye göre insanın doğumundan 
itibaren yaşadığı dünyaya yabancılık çekmemesi ona verilmiş olan ilk örnekler, ilk fikirler 
sayesindedir. İbn Arabi bunları â’yân-ı sâbite olarak tanımlarken Jung arketip olarak 
tanımlamaktadır. Jung’un ortak bilinçdışının arketipler kuramı, her ne kadar İslâmî kaynak-
lara ve yazarlara atıfta bulunmasa da, hem gerçeklerin zaman ve mekân ötesi olduğu hem de 
ilahi olanın, bağı kurabilen tüm insanlara açık olduğunu gözler önüne sermektedir. Jung bu 
kuramıyla Batı Dünyası’nda kişiliği ilâhî boyuta yüceltme onuruna ulaşmıştır. Burada önemli 
olan, psikoloji biliminin ileri gelen, dünyaca tanınmış bilim adamlarından biri olan Jung ile 
ondan asırlarca önce yaşamış, hem kendi dönemine hem de sonrasına damgasını vurmuş bir 
mutasavvıf ve düşünür olan İbn Arabi’nin çok yakın kuramlar geliştirmiş olmaları ve ikisinin 
de insanı ve özünü esas alan bir konuda çalışmış olmalarıdır (Öztekin, 2011).  

Aşkın bilinç hali ise farklı bilinç hallerinin de ötesine geçmek anlamına gelmektedir. 
Tasavvuf pratikleriyle ortaya konulan bu bilinç durumunda daha üst ve kapsayıcı bir bilinçle 
bütünleşme söz konusudur. Merter (2011) bu bilinç halini şu şekilde ifade etmektedir. 

Bir başka tanım yaparsak DBH, zihinsel işlemi oluşturan tüm sistemlerin niteliksel bir 
değişimden geçmesi sonucu, yaşanan bilinç değişikliğine paralel olarak kişinin içinde 
bulunduğu dünyayı ve bilincini, bir önceki duruma göre tamamen farklı algılamasıdır! Farklı 
bilinç durumu (FBD) daha ziyade sabitleşmiş bir durumu tasvir ederken, değişik bilinç hali 
(DBH) sistem içindeki önemli bir değişikliğe tekabül eder. 

Maslow (1996) ise aşkın bilinç hallerinin sosyal sınıf, din, ırk ya da zaman ve mekana 
bağlı kalmaksızın ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. Bu bilince temas etmek aslında bir 
doruk deneyimdir ve asıl amaçlanması gereken doruk deneyimin kendisidir. Kişi doruk 
deneyimler sırasında gündelik bilinç halinin sınırlarından uzaklaşmaktır. Bu deneyimde kısa 
bir zaman dilimi günler ve hatta yıllar gibi algılanabilir. Tasavvufi açıdan bakıldığında ise, 
sabitleşmemiş olan doruk deneyimler ya da aşkın bilinç hali ‘hal’ olarak nitelenir. Hal 
sabitlendiği zaman artık “makam” olarak tanımlanmaktadır.   

Tüm bu bilinç durumları bize göstermektedir ki; saf uyanıklık, zihnin temel yapısıdır. 
Fakat zihin genellikle duygulara bağlı olduğundan ve dış dünyayı izlediğinden, kendi öz 
yapısının farkına varamaz ya da başarısızlığa uğrar. Bu tıpkı gözün kendisini görememesi 
gibidir. Tasavvufi açıdan ise gözün kendisini görmesinden çok daha öte bir yapıdan söz 
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edilmektedir. Yani alışılageldik bilincin kendini aşması ve aşkın bir bilincin ortaya çıkması 
söz konusudur. Mevlana’nın Mesnevi’si bir tasavvuf öğretisi kaynağı olarak bu aşkın bilinç 
durumuna çoğu kez değinmiştir.  

 

MESNEVİ’DE AŞKIN BİLİNÇ  

Büyük Türk düşünürü Mevlana Celaleddin’i Rumi'nin en tanınmış eseri, bilindiği gibi, 
Mesnevi'dir. Şiir halinde altı cilt olan bu eserin dilimize pek çok çevirisi vardır. Kimi 
kayıtlarda 26660 beyit, kimisinde ise 25616 beyitten oluştuğu yer almaktadır (Sancak, 
2011).Mesnevi, ele aldığı konuları hikâyelerle açıklayan bir tasavvuf ve ahlak 
kitabıdır.(Önder, 1994; akt. Erkek, 2008). Edebi bir tür olan Mesnevî, “her beyti kendi 
arasında kafiyeli ve bütün beyitleri aynı vezinde olan” nazım sekline denir (Erkek, 2008). 
Mevlâna’nın Mesnevî’si altı ciltten oluşmaktadır Mevlâna’nın diğer eserleri gibi Mesnevî de, 
kaynağını Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hadislerinden almaktadır. Ele aldığı 
konuları, ayet ve hadislerin tanıklığıyla, herkesin anlayabileceği bir havada işler.  

Sancak (2011) Mesnevi’de yer alan hikâyelerin değer öğretimindeki rolünü belirlemeye 
yönelik araştırmasında; Mesnevi’den seçilen hikâyelerle, sosyal bilgiler 4. sınıf programında 
yer alan, “hoşgörü”, “yardımseverlik” ve “misafirperverlik” değerlerinin öğretimi 
gerçekleştirilmeye çalışmıştır. Araştırma sonuçlarında Mesnevi’de yer alan hikâyelerin değer 
öğretiminde başarılı olduğu ve öğrencilerin çoğuna hedef davranışı kazandırmada etkili 
olduğu tespit edilmiştir. 

Turan, Belenli ve Kiriş ise (2010) ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programında 
yer alan ve Mevlâna’nın mesnevisinde geçen değerlerin araştırılması amacıyla yaptıkları 
çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretim programı çerçevesinde ya da genel eğitim programı 
içerisinde kazandırılacak ortak değerler ışığında okunduğunda oldukça zengin bir içeriğe 
sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Mesnevi’den hikâyelere yer verilmesinin 
öğrencilerin toplumsal ve kişisel değerler ile ahlaki değerleri benimsemelerinde büyük katkısı 
olacağı; öğretmenlerin bu eseri inceleyerek derslerinde kullanmaları sağlanabileceği ve 
öğretmen adayları eğitimleri süresinde bu eseri okuyarak meslek yaşamlarında değer aktarımı 
sürecinde kullanabileceği sonucuna varmışlardır. Erkek (2008) ve Tok (2012), aynı şekilde 
Mesnevi de yer alan hikâyelerin eğitsel ve öğretici bir yönü olduğu sonucuna varmıştır.  

Görüldüğü üzere Mesnevi’nin tasavvufu hikâyelerle aktarması en basit bilişsel 
düzeyden en üst bilişsel düzeye kadar bir öğreti kitabı olarak kabul görmesini sağlamaktadır. 
Hikâyelerin öğretici amaçlı kullanımı bizim kültürümüzde yer alan tasavvuf geleneğinde 
farklı eserlerde de görülmektedir. Ancak bu hikâyelerin faklı bir bakış açısıyla okunduğunda 
başka anlamlar barındırdıkları da görülmektedir. Ben ötesi psikoloji açısından Mesnevi bir 
tasavvuf kaynağı olması itibariyle ayrı bir öneme sahiptir. Hikâyelerdeki öğretici boyut 
dışında ben ötesi psikoloji alanında da birçok konuda beyitlere rastlanılabileceği fark 
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edilecektir. Zira Reynold A. Nicholson, Mesnevi'nin İngilizce çevirisinin ön sözünde şunları 
söylemektedir (akt., Kabaklı, 2005): 

“Mevlana kafadan ziyade gönle hitap eder. Hiçbir zaman bir sistemin 
bir unsuru olarak bile felsefe dili kullanmaz... Mesnevi'nin birçok 
yerinde, başkalarını da kemale ulaştırmak, duydukları manevi ihtiyacı 
karşılamak yolunda onlara olgun ve manevi bir rehber olarak görünür.  

Genel olarak vahdet ve vahdaniyet yolunun okuyucularınca 
kavrandığına kanaat getirdikten sonra, onlara Allah'a kavuşmanın 
panoramasını çizer ve bütün sırları beyan eder. Rumi'de tasavvuf 
neşvesi son haddini bulmuştur..." 

 Görüldüğü üzere Ben ötesi psikolojinin özellikle ilgilendiği aşkınlık konusu Mesnevi' 
de önemli bir öneme sahiptir. Mesnevi beyitleri bu kapsamda incelendiğinde bizlere birçok 
veri sunacaktır. Örneğin Mesnevi'de; 

"Hakikatte yok olan şu cihan var gibi görünmekte, hakikatte var olan 
cihan da adamakıllı gizlenmede. Rüzgâr esti mi toz toprak görünür, 
uçup savrulur, rüzgâr görünmez. Toz toprak kendisini gösterir, rüzgâra 
perde olur. Zâhiren is isleyen, hakikatte issizdir, deriden ibarettir. Gizli 
olan içtir; asıl odur. Toprak, rüzgârın elinde bir alete benzer. Asıl 
toprağı yüce ve tabiatı yüksek bil. Toprağa mensup gözün bakışı da 
toprağa düşer. Rüzgârı gören göz başka bir çeşittir" 

 ifadesi yer almaktadır.  

 Mesnevi yapı olarak her beyti ve hikâyesinde ayrı bir zenginlik barındırmaktadır. 
İnsanı bilinenin çok daha ötesine çıkabilecek ve gerçek bütünlüğe ulaşabilecek bir varlık 
olarak görmektedir.  Ben ötesi psikoloji bağlamında özellikle aşkınlık ve bütünlük konusunda 
Mesnevi oldukça zengin bir kaynaktır. Ben ötesi psikoloji ile ilişkili Mesnevi'den örnekler 
fazlasıyla çoğaltılabilir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme modeli kullanılmıştır. 
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 
materyallerin analizini kapsar. Araştırmada izlenen aşamalar literatürde belirtildiği gibi 
(Forster,1995;akt.: Yıldırım ve Şimşek, 2011); (1) dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliğin 
kontrol edilmesi, (3) dokümanların anlaşılması, (4) verinin analiz edilmesi ve (5) verinin 
kullanılması  şeklinde yapılandırılmıştır. Mevlana’nın Mesnevi adlı eseri bu araştırmanın 
dokümanını oluşturmaktadır. 
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EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araştırmanın evrenini Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinde Aşkın Bilinç kavramı 
oluşturmaktadır. Doküman incelemesine dayalı araştırmalarda, tüm doküman verisinin bir 
bütün olarak analiz konusu olması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, çoğu zaman 
araştırmacılar, eldeki veri seti içinden bir örneklem oluşturmaya çalışır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Bu bağlamda araştırmada örneklem amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 
yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden 
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 
2011). Bu araştırma için belirlenen ölçüt; beyitlerin Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinde yer 
alması ve bu beyitlerin aşkın bilinçle ilgili olmasıdır. 

 

BULGULAR 

Bu araştırma kapsamında yapılan incelemede temel tasavvuf eserlerinden olan 
Mevlana’nın Mesnevi’sinin aşkın bilinç konusunda önemli bir kaynak olduğu görülmüştür. 
Bu bölümde Mesnevi’de aşkın bilinç haliyle ilişkili olduğu düşünülen beyitlere yer 
verilmiştir. Örnek teşkil etmesi için birinci ciltte yer alan beyitler detaylı şekilde açıklanmış 
diğer ciltlerde yer alan beyitler ise açılama yapılmadan verilmiştir. 

 

1. Cilt 

Beyit no:115 

"Aşkın şerhinde akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı, 
âşıklığı yine aşk şerh etti. Günesin vücuduna delil, yine güneştir. Sana 
delil lâzımsa güneşten yüz çevirme. Gerçi gölgede günesin varlığından 
bir nisan verir, fakat asıl güneş her an can nuru bahşeyler. Gölge sana 
gece misali gibi uyku getirir. Ama güneş doğuverince ay yarılır (nuru 
görünmez olur). Zaten cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey 
yoktur. Baki olan can güneşi öyle bir güneştir ki, asla gurub etmez.” 

Bu beyitleri anlamlandırabilmek için Mevlana'nın akıl kavramından bahsetmekte yarar 
vardır. Mevlana akıl kavramını Akl-ı Küll ve Akl-ı Cüz olarak ikiye ayırmaktadır. Akl-ı Küll 
mutlak varlığın zuhuruna yani kendini bilmesine ve göstermesine verilen isim iken; Akl-ı Cüz 
insan aklı olan rasyonel akıldır (Kabaklı, 2005). Yukarıdaki beyitlerde ele alınan akıl, 
rasyonel akıl olarak karşımıza çıkmaktadır ve bilinç çerçevesinden bakıldığında uyanık bilinç 
hali olarak anlamlandırılabilmektedir. Bu beyitlerde rasyonel akıl ve uyanık bilinç durumuyla 
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farklı bilinç hallerindeki durumların anlaşılamayacağı ve rasyonel algı gücünün çamura 
saplanıp kalacağı; ilerleyemeyeceği anlatılmaktadır. Güneşin vücuduna delil olanın yine 
Güneş olması ise Öz’ün anlaşılmasının Öz’le olacağı anlamına gelmektedir. Tasavvuf’da öze 
ulaşmak Kuran’a ulaşmak gibidir. Örneğin 51/Zâriyât-21’de “Ve fî enfusikum, e fe lâ 
tubsirûn (tubsirûne). Ve kendi nefislerinizde de (ayetler) vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?” 
ifadesi yer almaktadır. Yani öz aslında kişinin içinde var olan Allah Kelamına ulaşmaktır.  

Mevlana' da tasvirlerinde gölgeyi bir âlem olarak kullanmakta ve onun şaşı göz ve kısır 
akla göründüğünü belirtmektedir. Gerçek olan âlem gizlenmektedir. Bu durum rüzgarın değil 
de tozun görülmesi ya da köpüğe değil denize bakmak gibi bir şeydir. Gerçek Alem ise 
Tanrı'dır ve La-mekandır.(Kabaklı, 2005) 

Bir İslam öğretisi olarak tasavvufta aşkınlık ve öz gibi kavramlarda bu gerçekliğe 
ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden uyanık bilinç halinden sıyrılarak farklı bilinç haline 
geçerek kişinin kendi farkındalığıyla yaşaması Öz’ü keşfetmesi için son derece önemlidir. 
Gölge ise bize Güneş hakkında fikir verse de yetersiz kalmaktadır. Buradaki gölge de yine 
uyanık bilinçle algıladığımız fenomonolojik alanımızı ifade etmektedir. Gölgede yaşamak 
aslında bir uyku hali gibidir. Platon’un mağara metaforunda ki gibi gölgelere odaklanıp 
mağaranın dışındaki gerçek olanı algılayamamak gibi bir durum söz konusudur. Aşkınlık 
burada söz konusu değildir. Aşkınlığa ulaşmak değişik bilinç hallerini tadarak Güneş’i 
keşfetmekle mümkündür. 

Bu keşfedişi faklı bir şekilde ele alan Osho'nun (2004) şu sözleri Mesnevi'nin bu 
beyitlerini anlamlandırmada faydalı olacaktır. 

"... varoluşun gizemini anlamanın kendine has bir yolu vardır. Şair ona 
filozoftan çok daha yakındır. Ve mistik ise tam olarak tapınağın 
içindedir. Şair merdivenlerdedir, filozof ise tam dışarıdadır. En iyi 
ihtimalle bahçe içindeki yola yaklaşabilir. Ama asla merdivende değil. 
O sürekli olarak etrafta dolanır durur. O devamlı tapınağın etrafında, 
tapınağın dış duvarları hakkında çalışmalar yaparak dolanır durur ve 
öylesine mest olur ki dış duvarların gerçek tapınak olmadığını ve ilahi 
olanın içerde olduğunu tamamen unutur. 

Şair kapıya ulaşır ama kapı o kadar güzeldir ki o hipnotize olur. O 
varlığını düşünür; daha fazla ne olabilir ki? Filozof ise içerde ne 
olduğunu tahmin etmenin içinde kaybolur. O asla oraya gitmez, o 
basitçe düşünür, felsefe yapar. Şair gizemin içine sızmaya çalışır ama 
kapıya yakın bir yerde oltaya takılır. Mistik ise tapınağın en 
merkezindeki kutsal odanın içine girer." 

Beyit no:406 
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“Halife, Leylâ’ya dedi ki: ”Sen o musun ki Mecnun, senin askından 
perişan oldu ve kendini kaybetti. Sen başka güzellerden güzel değilsin. 
” Leyla, “Sus, çünkü sen Mecnun değilsin” diye cevap verdi. Uyanık 
olan daha ziyade uykudadır. Onun uyanıklığı uykusundan beterdir. 
Canımız Hak ile uyanık olmazsa uyanıklık, bizim için iki dağ arasındaki 
boğaz ve geçit gibidir. Canın; her gün hayalin tekmesini yemeden, 
ziyandan, faydadan, elden çıkarma, kaybetme korkusundan. Ne 
temizliği kalır, letafeti, ne kuvveti, ne de göklere çıkacak yolu!” 

Burada ise özellikle Merter(2011)’ in bahsettiği değişik bilinç durumlarından ve 
tasavvuf deneyimleriyle ortaya çıkan bilincin gerçek bir uyanıklığa yol açacağından söz 
edilmektedir. Canın hayalin tekmesini yemesi, nesnel koşullara odaklanması ve madde 
dünyasının (gölge alem) değerleriyle yaşaması aslında en temelde bir uyku durumudur. 
Madde dünyasında sahip olduklarımız aslında bize sahip olmaya başlamıştır. Gerçek bir 
özgürlük söz konusu değildir. Gerçek uyanıklık tam olarak uyanık bilincin sınırlılığından 
kurtulup gerçek bene ulaşmakla mümkündür. Bu ise tasavvufta Allah’ı her an tefekkür 
etmekle mümkündür. Madde dünyasından arınmak ilk etapta zor ve algılanması güç 
gelebilmektedir. Halife’nin Leyla’yı Mecnun gibi algılayamamasının sebebi de tam olarak 
budur.  

Beyit no:1785.  
“Kadın, put önünde secde etmek isteyince çocuk ateş içinde “Ben 
ölmedim” diye haykırdı. Ana, gel. Gerçi zahirde ateş içinde isem de ben 
burada iyiyim, hoşum. Bu ateş; perde olarak zahirde bir gözbağıdır. 
Fakat hakikatte mâna yakasından baş çıkarmış, zuhur etmiş bir 
rahmettir. Ana, gel de Allah’ın burhanını gör ki bu suretle Hak 
haslarının zevk ve işaretini de göresin. Ana, hakikatte ateş olan, fakat 
zahiren suya benzeyen bir âlemden çık, bu ateşe gir de ateşe benzeyen 
suyu gör!  Ateşe gir de ateş içinde gül ve yasemin bulan İbrahim’in 
sırlarını gör. Senden doğarken ölümü görüyordum, senden ayrılmaktan 
pek korkuyordum. Hâlbuki senden doğunca havası hoş, reni güzel bir 
âleme gelip dar bir zindandan kurtuldum. Simdi su ateş içindeki sükûn 
ve rahatı bulunca dünyayı ana rahmi gibi görmeye başladım. Bu ateş 
içinde bir âlem gördüm ki her zerresinde bir cennet nefesi var.” 

Burada da madde dünyasının her ne kadar su gibi görünse de aslında bir ateş gibi 
olduğundan bahsedilmektedir. Bu dünya can yakıcı ve insanı inciten bir yapıdadır. Annenin 
bilinç düzeyine göre insanın kendi var oluşuyla yaşadığı bütünsellik acı verici ve zor görünse 
de gerçekte; gerçek rahatlık ve huzur özdedir. Burada zahir (açık, belli) olan algı (yani uyanık 
bilinç) bizi yanıltabilmektedir. Bu yüzden ancak bilinçte yükselmekle ateş olarak görünenin 
gerçekte su gibi olduğunu algılayabiliriz. 

Beyit no:1390 
“Rum Kayseri’den, Medine’de Ömer’e uzak çölleri asarak bir elçi 
geldi. Medine halkına “Halifenin köşkü nerededir ki atımı, eşyamı 
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oraya çekeyim” dedi. Halk, dedi ki: “Onun köşkü yok; Ömer’in köşkü, 
ancak aydın canıdır. Gerçi emir diye adı sanı duyulmuşsa da onun, 
yoksullar gibi ancak bir kulübeciği var. Kardeş, onun köşkünü nasıl 
görebilirsin? Gönül gözünde kıl bitmiş!” 

Burada ise bir elçi İslam Halife’sinin köşkünü aramaktadır. Ancak bu köşk gündelik 
bilinçle algılanamayacak bir köşktür. Ömer’in köşkünün, aydın canında olması; onun farklı 
bir bilinçle kendi özüne kavuştuğu ve burada bir köşk edindiğini anlatmaktadır. Elçinin bunu 
görememesindeki en büyük sebep “gönül gözünde kıl bitmiş” olmasıdır. Gönül gözü İslam’ın 
ve tasavvufun önemli bir kavramıdır. Örneğin Kur’an da; 

22/Hacc-46: E fe lemyesîrûfîl ardı fe tekûnelehumkulûbunya’kılûnebihâ ev 
âzânunyesmeûnebihâ, fe innehâ lâ ta’malebsâru ve lâkin ta’malkulûbulletîfîssudûr(sudûri). 
"Onlar, yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların, onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla 
işittikleri kulakları olsun. Fakat baş gözleri kör olmaz. Lâkin sinelerdeki kalpler kör 
olur." ifadesi yer almaktadır. 

En üst gönül gözü düzeyi “Ru’yetüllâh”tır. Yani kalp aynasında Allah’ın cemalinin 
görünmesidir. Gönül gözü kapalı olan biri en basit şekliyle uyanık bilinç halinde takılıp 
kalmış kişi olarak tanımlanabilir ve o kişi üst aşamalardaki bilinçlilik durumunu 
algılayamadığından dolayı her şeyi kendi algı düzeyiyle idrak etme eğilimine girer. 

 

2. Cilt 

Beyit no:49 

“Bu beş duygudan başka beş duygu daha vardır. O duygular kırmızı 
altın gibidir, bunlar bakır gibi.” 

Beyit no:85 

“Gözünü yumdun mu tasalanır, gama, gussaya düşersin. Gözün nuru, 
gündüzün nurundan ayrılamaz. Senin tasan, gam ve gussan; 
hemencecik gündüzün nuruna kavuşmak isteyen göz nurunun 
cazibesinden ileri gelir. Gözün açıkken de tasalanırsan bil ki gönül 
gözünü yummuşsundur, onu aç! Bil ki sıkıntı gönlünün iki gözü de 
kapalı olduğundandır. Gönül gözü kıyasa sığmaz bir ziya arayıp 
durmaktadır. O iki ebedî nurun firkati, seni tasalandırmaktadır. Onu 
koru!” 

Beyit no:610 

“Fer’e ait göz, kötü hayal yüzünden onu çirkin gördü, asli gözse ortada 
yoktur. Zahiri gözü, o asli gözün gölgesi bil. O ne görürse bil ki, bu da 
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onu görür. Sen bir mekândasın, aslın Lâmekândır. Bu dükkânı kapa da 
o dükkânı aç. Altı cihete kaçma, çünkü o cihetlerde altı kapı vardır. 
Tavlada altı kapı da alındı mı karsıda ki mat olur! Mat” 

Beyit no:1040 

“Halbuki ey eşekten aşağı kişi, fikir âleminden emin ve gafilsin, bir tas 
gibi o, cihandan haberin yok! Çünkü suretten ibaretsin, akıldan nasibin 
yok. İnsan huylu değilsin, bir eşek sıpasısın! Bilgisizlikten gölgeyi adam 
görüyorsun da insan o yüzden sence bir oyuncaktan ibaret, değersiz bir 
şey fikir, o hayal örtüsüz bir surette kol kanat açıncaya kadar dur. O 
zaman dağları yumuşak pamuk gibi görürsün, bir de bakarsın ki bu 
soğuk, sıcak yeryüzü yok oluvermiş!” 

Beyit no:1280 

“Hakikatte yok olan su cihan var gibi görünmekte, hakikatte var olan 
cihan da adamakıllı gizlenmede. Rüzgâr esti mi toz toprak görünür, 
uçup savrulur, rüzgâr görünmez. Toz toprak kendisini gösterir, rüzgâra 
perde olur. Zâhiren is isleyen, hakikatte issizdir, deriden ibarettir. Gizli 
olan içtir; asıl odur. Toprak, rüzgârın elinde bir alete benzer. Asıl 
toprağı yüce ve tabiatı yüksek bil. Toprağa mensup gözün bakısı da 
toprağa düşer. Rüzgârı gören göz başka bir çeşittir”. 

 

3. Cilt 

Beyit no:640 

“Gönlü aydın bir ere kul olmak, padişahların başına taç olmadan daha 
iyi. Ey yol çavuşu, ey aykırı yollarda koşup duran, sen şu toprak 
yüzündeki padişahlardan davul sesinden başka bir şey bulamazsın ki”  

Beyit no:670  

“Asıl akıllı, fakat Allah mecnunu benim, bunu hatırında tut da şu 
kendimde olmayışımı mazur gör. Bir insan, şer’an murdar olan hurma 
şarabı içse kendinde değilse şeriat, onu mazur tutar. Sarhoş ve 
esrarkeşin karı boşaması ve bir şey satması, makbul ve muteber 
değildir. O, çocuğa benzer, yaptığı affedilir, hürdür, serbesttir. Asıl tek 
padişah olan Allah’dan gelen sarhoşluksa insana yüz küpün şarabından 
ziyâde tesir eder, yüz küpün şarabından ziyade adamın aklını alır. 
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Haydi yürü artık böyle adama nasıl teklif olabilir ki? At düştü, elsiz, 
ayaksız bir hâle geldi”. 

Beyit no:710 

“Akıllı, aklın başına gelince pişman olacak bir sarhoşluğa düşme. O 
sarhoşlardan ol ki onlar şarap içmeye koyuldular mı olgun akıllar bile 
onlara hasret çeker.” 

Beyit no:1300 

“Bu rüyaya benzer. Uykuya daldın mı kendinden geçer, fakat yine 
kendinden kendine gelmiş olursun. Kendini duyar, dinler de senden 
başka gizli bir adam rüyada sana söz söylüyor sanırsın. A güzelim 
yoldaşım, sen alelâde tek bir adam değilsin ki. Sen bir âlemsin, sen bir 
derin denizsin. O senin muazzam varlığın yok mu. O belki dokuz yüz 
kattır. O, dibi, kıyısı bulunmayan bir denizdir, yüzlerce âlem, o denize 
dalar gark olup gider. Zaten burası ne uyanıklık yeri, ne uyku yeri. 
Buradan bahsetme, Allah, doğrusunu daha iyi bilir” 

Beyit no:3580 

“Hatta akıllarımız bile onun gölgesidir: akıllarımız bile gölgeler gibi 
onun ayağına düşer. Müctehit, nassı görür, tanırsa herhangi bir 
hükümde artık kıyası düşünmez ki. Fakat bir şeyde nas yoksa orada 
kıyasa girişir, kıyastan ibret alır, kıyasla hüküm verir. Nasla kıyası 
benzetiş. Nassı Ruhul Kudüs’ün vahyi bil, Aklı cüz’inin kıyası, bundan 
aşağıdır. Akıl, canla idrak sahibi olmuş, canla aydınlanmıştır. Ruh, 
nasıl olur da aklın tasarrufuna girer”. 

 

 

 

 

4. Cilt 

Beyit no:670  

“Bu suretle de onlara taht ve taç tatlı gelir, âlemdeki halktan haraç 
alalım derler...Fakat haraç ala ala kum gibi altın yığsın yine ölür, 
geberirsin, onlar senden arta kalır! Mal, mülk, devlet ve altın, canına 
yoldaş olmaz... sen altın ver de görüsünün kuvvetlenmesi için sürme al! 
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Bu sürmeyi çek de su âlemin daracık bir kuyu olduğunu gör; 
Yusufcasına ipe el at! Kuyudan çıkıp dama yücelince görenler, müjde, 
iste bize bir köle desinler!” 

Beyit no:1810 

“Bayezid’de sarhoşluk eseri görününce bir müridi ona gelip sordu: 
“Beş duyguyla altı cihetten dışarı olan su hoş hal nedir? Yüzün gâh 
kızarmakta, gâh ağarmakta... bu ne hal, bu ne müjde? Koklayıp 
duruyorsun ama görünürde gül yok, şüphesiz bu, gayb âleminden, 
hakikî güllerin açtığı gül bahçesinden. Ey her kendini tanıyan, bilen 
kişinin muradı ve maksadı olan er, her an sana gayb âleminden bir 
haber, bir mektup gelmekte” 

Beyit no:1820 

“Bu şarap, gizlice içilir mi ki? Şarap, muhakkak adamı rezil, rüsvay 
eder! Kokusunu gizlesen bile sarhoş gözlerini ne yapacaksın ki? Zaten 
bu koku, alemde yüz binlerce perde altında gizlenebilecek bir koku 
değil ki! O keskin kokuyla ovalar, çöller doldu... hatta ova da nedir ki? 
O koku, dokuz feleği bile geçti! Bu şarabın bulunduğu testinin basını 
balçıkla örtme... zaten bu öyle bir açıkta şarap ki örtülmesine imkan 
yok!” 

Beyit no:1830 

“Üveys kendinden geçmiş, yere mensupken göklere mensup olmuştu! 
Heliyle, şekerle karışmış, halli hamur olmuş, acı tadı kalmamıştı artık! 
Heliyle, varlığından tamamıyla geçmişti... yalnız heliyle şeklindeydi 
ama lezzeti kalmamıştı ki! ”Bu sözün sonu gelmez. O aslan er, gayb 
aleminin vahyinden neler söyledi? Sen onu anlat!” 

Beyit no:2095 

“O sert şaraptan sarhoş olana bak! Sarhoş Ferzin gibi eğri büğrü 
gitmeye başladı! O adamı çabuk alan şarabın tesiriyle genç, bir ihtiyar 
gibi yol üstünde düşüp kalmada! Hele su “Belâ” küpünün şarabı yok 
mu... öyle sarhoşluğu bir gecelik şarap değil bu! Ashabı kehf, o şarabı 
içtiler de tam üç yüz dokuz yıl akıllarını kaybettiler, ne mezeye el 
sundular, ne bir yere kıpırdadılar! Mısır kadınları bu şaraptan bir 
kadehcik içtiler de ellerini sahrem kesip doğradılar!” 

Beyit no:2690 
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“Sarhoşlukla gök kubbe çadırını o yandan söker, yola düşer! Kendine 
gel ey gönül de mağrur olma.... İsa, Allah sarhoşudur, eşek, arpa 
sarhoşu! Su küplerden o çeşit şaraplar ara ki sarhoşluğunun sonu 
gelmesin! Çünkü her sevgili, dolu bir küpe benzer., o tortuludur, bu inci 
gibi saf! Ey şarabı anlayan, tanıyan er, ihtiyatla tat da karışıksız, 
katıksız arı duru bir şarap bulasın!” 

 

5. Cilt 

Beyit no:460 
“Akıl vardır güneş gibi. Akıl vardır, zühre yıldızından da aşağıdır, 
yıldız akmasından da. Akıl vardır, bir sarhoş mumu gibi, akıl vardır, bir 
ateş kıvılcımı gibi. O güneş gibi aklın önünden bulut kalktı mı Allah’ın 
nurunu gören akıllar faydalanırlar. Aklı cüzi aklın adını kötüye 
çıkarmıştır. Dünya muradı insanı muratsız bir hale getirmiştir. O, bir 
avdan avcının güzelliğini görmüştür. Bu avcılığa düşmüş, bu yüzden bir 
avın derdine uğramıştır”. 

 
 
6. Cilt 

Beyit no:630 

“Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve 
ihtiyaçsız olan Allah’ın sözüdür” 

Beyit no:652 
“Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen 
ona bak. O beden testisi, abıhayatla doludur, bu beden testisi ölüm 
zehriyle. İçindekine bakarsan padişahsın, dışına bakarsan yolunu 
azıttın gitti. Söz, bil ki su bedene benzer, manası da içindeki candır. Bas 
gözü, daima bedeni görür, can gözü ise, hünerli canı.” 

Beyit no:820 
“Bu nereden bilinir? Öldükten sonra dirilmeden. Öldükten sonra 
dirilmeyi ara da bundan az bahset. Dirilme gününün gelmesine şart 
önce ölmektir. Çünkü dirilme, ölümden sonradır. Herkes yokluktan 
korkar, iste bütün âlem, bu yüzden yol sapıtmıştır. Halbuki yokluk, asıl 
sığınılacak yerdir. Bilgiyi nerede arayalım? Bilgiyi terk etmede. Barısı 
nerede umalım? Barıştan vazgeçmeden. Varlığı nerede arayalım? 
Varlığı terk etmede. Elmayı nereden umalım? Elden vazgeçmeden!” 

Beyit no:1445 
“Simdi sen, yokluğu anlatmayı bırak. Çünkü panzehire benzer de zehir 
sanırsın. Ey kapı yoldaşı, kendine gel. Hintli çocuk gibi yokluk 
mahmudundan korkma sakın. Simdi bürünmüş olduğun varlıktan kork. 
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O varlık hayali bir şey değildir, sen de bir şey değilsin! Hiçbir şey 
olmayan bir şey, hiçbir şey olmayan bir şeye âşık olmuş; hiç var 
olmamış , hiç var olmamışın yolunu kesmiştir. Bu hayaller, ortadan 
kalktı mı akla sığmaz şeylerin apaçık görünür sana!” 

 

SONUÇ 

Tasavvufun özel temsillerinin Ben ötesi psikoloji penceresinden gözlemlenmesi alanın 
gelişimi için önem arz etmektedir. Zira Bilimsel Psikoloji’ nin miladı 1832-1920 tarihleri 
arasında Leipzig Üniversitesinde Wilhelm Wundt tarafından kurulan ilk psikolojik 
laboratuvara dayanmaktadır (Özbay ve Erkan, 2009). Oysa psikolojinin kökleri ilk insanlara 
kadar dayanmaktadır. Aristo, Sokrates, Plato gibi ilk çağ filozofları insan düşünce duygu ve 
davranışlarıyla ilgilenmişlerdir. Psikoloji bir bilim olarak nitelendirilmeden öncede insanlığın 
ruhsal iyi oluşla ilgili ciddi bir birikimi mevcuttur. 

Psikolojik danışma sürecinde farklı kültür ve bakış açılarının bilincinde olunması ve bu 
bileşenlerin danışma sürecinde aktif kullanımı büyük öneme sahiptir (Özer, 2014). Ben ötesi 
çalışmacıları sıklıkla Hindu Vedaları, Budizm, Şamanizm ya da Hristiyan ve Müslüman 
mistikler gibi güçlü sistemleri dikkate alırlar. Bu çerçevede bakıldığında kültürümüz 
açısından tasavvuf kaynaklarının incelenmesi daha önemli hale gelmektedir.  

Kültürel açıdan bakıldığında ise Türk kültüründe ruh sağlığıyla ilgili çalışmaların İslam 
öncesi Şamanizm’e kadar dayandığı görülmektedir. Türklerde, “Kam” ya da “Otacı” olarak 
bilinen din adamlarının aynı zamanda şifacılar olarak bilindikleri ve hastaları hem bedensel 
hem de ruhsal olarak iyileştirdikleri söylenmektedir (Gömeç, 2011). İslamiyet’ in Türk 
kültürüyle buluşması sonrasında ise özellikle tasavvuf, ruhsal gelişimle ilgili önemli bir yapı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Olgunlaşması asırlar boyunca sürmüş olan bu birikimin 
değerlendirilmemesi hem tarihe hem psikoloji bilimine yapılacak büyük bir vefasızlık 
olacaktır.  

Tüm bu gerekçeler ve yapılan bu araştırma bulguları göstermektedir ki Türk kültürünün 
öz kaynaklarının incelenmesi psikoloji biliminin gelişimine önemli katkılar sunacaktır. 
Özelliklere tasavvuf pratiklerini konu alan kaynakların incelenmesinin ben ötesi psikolojinin 
gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır. Bundan sonra yapılan araştırmalarda Mevlana 
Mesnevisi gibi önemli tasavvuf kaynaklarının ben ötesi psikolojinin konuları kapsamında 
incelenmesi literatürün gelişimine katkı sağlayacaktır.  
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KIRIM’IN RUSYA FEDERASYONU’NA BAĞLANMASININ RUSYA’YA KOMŞU 
ÜLKELERE OLASI ETKİLERİ 

 

Abdulkadir BAHARÇİÇEK∗       Osman AĞIR∗∗ 

 

ÖZ 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra siyasi mirasını devralan Rusya Federasyonu, eski SSCB 
ülkelerinin Batılı uluslararası kuruluşlara üyeliklerine kuşku ile yaklaşmış ve bu ülkeleri siyasi etkisi altında 
bulundurmayıdış politika öncelikleri arasına almıştır. Eski bir SSCB ülkesi olan Ukrayna’nın Rusya açısından 
tarihsel, jeopolitik ve ekonomik açıdan çok önemli bir ülke olması nedeniyle, gelecek tercihini Batı’dan yana 
kullanması Rusya’yı aşırı derecede rahatsız etmiş ve Rusya tarafından yönetilen süreç Kırım’ın Rusya’ya 
katılmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum, Rusya’ya komşu ve önemli oranda Rus etnisiteye mensup nüfusu 
barındıran ülkelerde de benzer durumların yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akıllara getirmiştir. Bu makale bu 
soru üzerine kurgulanarak,Makalede Kırım’ın Rusya’ya katılmasının nedenleri ve Kırım’ın Rusya’ya 
katılmasının Rusya ile kara sınırı bulunan ülkelere olası etkileri tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Ukrayna, Kırım, Kriz, Sovyetler Birliği, Avrupa Birliği, 
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THE ANNEXATION OF CRIMEA BY RUSSİA AND ITS POTENTIAL IMPACTS 
ON THE COUNTRİES HAVING  BORDER WITH RUSSIA 

 

ABSTRACT 
Following the dissolution of Soviet Union, the Russian Federation that inherited its political system has 

had doubts about the post-Soviet states’ being a member of the international western organizations. Therefore 
influencing these countries politically has been one of the foreign policy priorities of Russia. Russia was highly 
annoyed as Ukraine, a former Soviet Union country which is very important country for Russia in terms of 
historical, geopolitical and economic aspects, opted for closer relations with West than those with Russia in its 
future. Consequently Crimea was annexed by Russia following an operation conducted by this country. This case 
suggests whether the neighboring countries of Russia which have ethnic Russians in considerable numbers may 
face similar situations. This article is built on this question. The article discusses the reasons of annexation of 
Crimea by Russia and its potential impacts on the countries having land border with Russia.  

 

Keywords: Russia, Ukraine, Crimea, Crisis, Soviet Union, European Union.  

 

1. GİRİŞ 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeniden küresel bir güç olmak isteyen 

Rusya Federasyonu eski SSCB ülkelerini kontrolü altında bulundurmayı ulusal politika haline 
getirmiş, ikili anlaşmalar ve oluşturulmuş olan uluslarüstü kuruluşlar (BDT, AEB vb.) 
aracılığıyla bu ülkeler üzerinde etki sahibi olmak istemiştir. Rusya, eski SSCB ve Doğu Bloku 
ülkelerinin AB ve NATO gibi Batılı kuruluşlarla yakın ilişkiler geliştirmelerine kuşkulu 
yaklaşmış ve bu kuruluşlarla yakınlaşan bazı ülkeleri çeşitli araçlar kullanarak 
cezalandırmaya çalışmıştır. Rusya açısından tarihsel ve jeopolitik öneme sahip olan 
Ukrayna’yı Batı yanlısı politikaları nedeniyle önce ekonomik araçlarla, daha sonrada Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanmasıyla sonuçlanan süreçle cezalandırmıştır. 

Rusya bölgesel entegrasyon sağlayarak komşuları üzerindeki siyasi etkisini sürdürmek 
istemiş, farklı sonuçlarla karşılaştığı zaman ise ayrılıkçı hareketleri desteklemekten geri 
durmamıştır. Ukrayna, Rusya açısından hem tarihsel, hem jeopolitik hem de ekonomik olarak 
önemli bir ülke olup, Kiev Rus ulusunun doğum yeri olarak kabul edilmektedir. Ukrayna’nın, 
AB ve Rusya arasında bir gelecek tercihi yapmak zorunda bırakılması sonucu, ülkede kökleri 
çok eskilere dayanan Batı yanlıları ile Rus yanlıları arasında yaşanan siyasi çekişme Batı 
yanlılar tarafından başlatılan ayaklanma ile sonuçlanmıştır. Nüfusunun önemli bir bölümünü 
Rus etnik kökenlilerin oluşturduğu Kırım’da 16 Mart 2014 Pazar günü halk oylaması yapılmış 
ve çıkan sonuca göre Kırım özerk yönetimince Rusya’ya bağlanma kararı alınmıştır. Bu 
durum, önemli oranda Rus etnik kökenli nüfusu barındıran Rusya’ya kara sınırı bulunan diğer 
ülkelerde de benzer olayların yaşanıp yaşanmayacağını akıllara getirmiş ve bu düşünce çeşitli 
platformlarda tartışılmaya başlanmıştır. 
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Putin, Rusya Federasyonu toprakları dışında otuz milyon civarında Rus etnik kökenli 
nüfusun yaşadığını ve bunların haklarının korunmasının kendi görevleri olduğunu sık sık 
vurgulamaktadır. Bu nüfusun önemli bir bölümü Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Moldova’da yaşamakla birlikte eski SSCB ülkelerinin hemen hepsinde çeşitli 
oranlarda Rus etnik kökenliler bulunmaktadır. Bazı ülkelerde (Ukrayna, Kazakistan, 
Moldova, Özbekistan vb.) Rus nüfusu belirli bölgelerde yoğun olarak yaşamaktadırlar. 
Örneğin Kazakistan’da yaşayan beş milyon civarındaki Rus etnik kökenlilerin önemli bir 
bölümü Kazakistan’ın kuzey bölümü olan Rusya sınırında yaşamaktadır. Kırım’ da 
yaşananlardan sonra bu ülkelerde de benzer olayların yaşanmayacağını kimse garanti 
edemeyecektir.  

Buradan yola çıkarak bu makalede; Kırım ile Rusya arasındaki tarihsel bağlantı 
incelenmiş, Kırım’ın Rusya açısından önemine ve Rusya’ya ilhakına değinilmiş; Kırım’ın 
Rusya’ya ilhakının Rus etnik kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Rusya’ya kara sınırı bulunan 
diğer ülkelere olası etkilerine değinilmiştir. 

 
2. SOVYETLER BİRLİĞİNİN DAĞILMASI VE ORTAYA ÇIKAN YENİ 

ULUSLARARASI YAPI 
Soğuk Savaş döneminin sona ermesi beraberinde yeni ümitler ve aynı zamanda 

endişeler de getirmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra dünya siyasetini şekillendiren iki 
kutuplu dünya düzeni 1989 yılından itibaren Sovyetler Birliği’nin süper güçler arasındaki 
rekabetten çekilmesi ile beraber sona ermiştir. Bu tarihten sonra kısa süre içerisinde Sovyetler 
Birliği dağılmış, Doğu Avrupa ve balkanlardaki komünist rejimler çökmüş, Yugoslavya 
bölünmüş ve iki Almanya yeniden birleşmiştir. Bu süreçte ABD ve Sovyetler Birliği arasında 
yaşanan ve dehşet dengesi diye tanımlanan, hemen her alanda rekabetin yaşandığı, silahlanma 
yarışının olduğu, tarafların birbirlerine zarar verecek adımlar atmaktan kaçınmadığı, 
düşmanlık temelinde ve ideolojik bir cepheleşme üzerinde yürüyen büyük gerilim sona 
ermiştir. Özellikle üçüncü demokrasi dalgası diye adlandırılan bir süreç sonunda Doğu 
Avrupa ülkelerinin tamamı barışçıl denilebilecek değişim ve dönüşümler sonucunda liberal 
demokrasi ve piyasa ekonomisine geçerek kısa süre içerisinde AB’ye üye olarak Batı ile 
bütünleşmişlerdir. Fakat aynı dönemde Ortadoğu’da Kuveyt’in Irak tarafından işgal edilmesi 
ile beraber bu bölgede ve Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte Balkanlar’da ciddi çatışmalar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çatışmalar sırasında ABD ve Rusya Federasyonu karşı karşıya 
gelmedikleri gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde işbirliği yaparak uluslararası 
güvenlik sorunlarının çözümünde beraber hareket etmeye başlamışlardır. 

 Soğuk Savaş sonrası dönemde meydana gelen gelişmeler iki farklı düşüncenin ortaya 
çıkması sonucunu doğurdu. Kimileri yenidünya düzeninin en belirgin özelliğinin liberal 
demokrasi, pazar ekonomisi, barış ve işbirliği olacağını söylerken, kimileri de yeni dönemin 
yeni çatışmalar ve istikrarsızlıklar getireceğini söylemiştir. Aron Wildavsky demokrasilerin 
birbirleri ile savaşmayacaklarını söylerken (Wildavsky, 1985: 186), başkaları da, demokrasiye 
geçmeleri nedeni ile, Doğu-Batı cepheleşmesinin sona ermesinin Avrupa kıtasını her 
zamankinden daha güvenli hale getirdiğini söylemekten çekinmemiştir (Ullman, 1990: 110). 
Yine bu dönemde askeri gücün artık eskisi kadar önemli olmayacağı, bunun yerine ekonomik 
gücün önemli hale geleceği iddia edilmiştir (Booth, 1991: 2). 
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 Öte yanda Soğuk Savaş sonrası dönemde yükselen milliyetçi duygular, mikro 
milliyetçilik, etnik çatışmalar, dine dayalı dünya görüşlerinin öne çıkması ve küresel 
eşitsizlikler gibi nedenlerle barış ve istikrar yerine çatışma ve gerilimlerin tırmanacağı da 
ifade edilmiştir (Ravendal, 1990-91: 4). Yenidünya düzeninde güç politikası, milliyetçiliğe 
dayalı mücadeleler ve etnik anlaşmazlıklar yaygın bir biçimde görülebilir (Gaddis, 1991: 
102). Nitekim balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’ya bakıldığında tam da bu nedenlerden dolayı 
ciddi çatışmaların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Doğal olarak en önemli husus dağılan Sovyetler Birliği’nin yerini alan Rusya 
Federasyonu’nun yenidünya düzeninde nasıl bir dış politika görünümü çizeceği olmuştur. 
Doksanlı yıllarda görülen işbirliği ve Batı ile bütünleşme politikalarında sonra iki binli 
yıllarda Rusya Federasyonu’nun güç politikasına geri dönmeye başladığı ve Soğuk Savaş 
dönemi politikalarını andıran dış politika söylemlerini dillendirmeye başladığı görülmektedir. 
Soğuk Savaş sonrası dönemde dağılan Sovyetler Birliği’nin yerini alan Rusya 
Federasyonu’nun Batı siyasal ve ekonomik sistemine eklemleneceği, küresel ve bölgesel 
sorunlarda Batı ile işbirliği şeklinde davranacağı ve Sovyetler Birliği’nin izlediği güç ve 
cepheleşme eksenli dış politikalardan vazgeçeceği şeklindeki öngörüler gerçekleşmemiştir. 
Rusya Federasyonunun özellikle eski Sovyetler Birliği coğrafyası ile olan ilişkilerinde zaman 
zaman barış ve diyalog içinde hareket etmediği ortaya çıkmıştır. Azerbaycan, Kırgızistan, 
Ukrayna gibi ülkelerde Sovyet sonrası dönemlerde ortaya çıkan darbe girişimleri ile doğrudan 
ilişkileri olmuştur. Çevresindeki ülkelerde Batı yanlısı politika izleyen ülkelere karşı sert 
politikalar izlemekten kaçınmamıştır (Mankof, 2014). Gürcistan’ın fiilen bölünmesine neden 
olan askeri müdahaleden sonra Kırım’ın ilhak edilmesi Rusya Federasyonunun güç ve çatışma 
politikalarına yeniden dönmeye başladığını göstermektedir. Rusya Federasyonu dünyanın en 
büyük iki askeri gücünden biri olmayı Sovyetler Birliğinden devraldı ve öyle görünüyor ki bu 
gücünü uluslararası sistemde etkin bir biçimde kullanma niyetini devam ettirmektedir 
(Baharçiçek, 1995: 167). 

3. RUSYA AÇISINDAN KIRIM’IN ÖNEMİ VE KIRIM’IN RUSYA’YA 
BAĞLANMASININ NEDENLERİ 

Rusya Kuzey Avrupa, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Uzakdoğu 
gibi altı çok önemli jeopolitik bölge ile çevrelenmiş dev bir ülkedir (Pushkov, 2001: 48). 
Rusya Federasyonu’nda yaklaşık 143,3 milyon insan yaşamaktadır 
(DemografiçeskiyEjegodnikRussii, 2013, s:17,33). Avrupa topraklarının yarısını ve Asya 
topraklarının 1/3 ini Rusya Federasyonu toprakları oluşturmaktadır. Aynı zamanda Rusya, 
dünyanın en büyük kuzey devletidir (Atasoy, 2011: 22). 

Rusya, coğrafyasının olağanüstü büyüklüğü ve asırlar boyu çok fazla değiştirmeden 
izlediği siyasetleri nedeniyle dünya kamuoyunu sürekli meşgul etmiş bir ülkedir (Onay, 2002: 
1). Sahip olduğu geniş toprakları ve jeopolitik yapısı ile Avrasya coğrafyasını ve “Dünya 
Adası”nı kontrol eden Rusya, nükleer silahlara sahip askeri güç olma yeteneğini 
sürdürmektedir (Karabayram, 2007:330). Jeopolitik açıdan önemli bir coğrafyada bulunan 
Rusya, dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. Zengin orman kaynakları, doğal gaz, 
petrol, demir, bakır ve diğer birçok değerli madenin varlığı ile de önemli bir enerji ve 
hammadde ihracatçısı konumundadır.  
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Rusya, 1990’larla birlikte ekonomik kriz ve ekonomik dönüşüm içine girmiş, eski 
emperyal kimliğini kaybetmiş, sınırları daralmış, uluslararası alanda süper güç konumunu 
yitirmiş, Çeçenistan’da sıcak çatışmaya girmiş, aynı zamanda federasyon dâhilinde diğer 
özerk bölgelerin daha fazla bağımsızlık istekleriyle karşı karşıya kalmıştır (Yılmaz, 2006: 
362-363).1991 yılında Sovyetler Birliğinin (SB) dağılmasıyla süper güç olma özelliğini 
kaybeden Rusya, ekonomik bakımdan oldukça kötü bir durumda bulunmasına karşın; sahip 
olduğu enerji kaynakları sayesinde kısa zamanda hem ekonomik bakımdan güçlenmiş, hem de 
bölgede ve dünyada kaybettiği saygınlığını geri kazanmaya başlamıştır. Yakın geçmişin süper 
gücü olan dünyanın coğrafi açıdan en büyük bu ülkesi, bölgede ve dünyadaki etkinliğini 
artırmaya çalışmaktadır. Rusya, yeniden küresel aktör olmaya çabalarken eski SSCB ülkeleri 
ile ilişkilerine özel önem göstermekte ve bu ülkeleri adeta mahremi kabul etmektedir. 
Ukrayna ise tarihsel ve jeopolitik nedenlerle Rusya tarafından özel ilgi gören ülkelerin 
başında gelmektedir. 

Birçok nedenden dolayı Ukrayna’nın Rusya Federasyonu için stratejik önemi büyüktür 
ve bu nedenler şu şekilde sıralanabilir: 45 milyon nüfusun yaşadığı Ukrayna Rusya dışında en 
fazla etnik Rus’un yaşadığı yer bu ülkedir. Birçokları tarafından Kiev Rus ulusunun doğum 
yeri olarak kabul edilmektedir. Ukrayna, SSCB’nin tahıl ambarı ve Rusya’nın Karadeniz’deki 
deniz gücünün evsahibidir (Hallen, 2014). Rusya’nın enerji ticaretinde önemli bir ülke olup, 
Avrupa’ya transit doğal gaz sevkiyatı yapan boru hatlarının büyük çoğunluğu Ukrayna 
topraklarından geçmektedir. Ukrayna aynı zamanda kendisi de Rusya’nın enerji pazarıdır. 
Rusya’nın Karadeniz’deki deniz gücü Sivastapol’da bulunmaktadır (McMahon, 2014). 

Kırım Özerk Bölgesi ise 26100 km2 alana sahip olup, Ukrayna’nın Zaporisyha ve 
Kherson bölgeleriyle Rusya’nın Krasnodar bölgesiyle komşudur. Toplam sınır uzunluğu 821 
km. dir. Yönetimsel olarak 14 alt bölgeye ayrılmıştır. 2.018.400 bin olan toplam nüfusun 
1.265.900’ü kentlerde 752.500’ü ise kırsal alanlarda yaşamaktadır (MinisterforForeignAffairs 
of Ukrain, 2014).Kırımda nüfusun yüzde 59’u Ruslardan, yüzde 23’ü Ukraynalılardan ve 
yüzde 12’si ise Müslüman Tatarlardan oluşmaktadır. Krizden önce Kırım Ukrayna’nın özerk 
cumhuriyeti olup Rus dilinin günlük yaşamda kullanılmasına izin verilmekteydi. 
(McMahon,2014).1991’de SSCB’nin dağılmasıyla kurulmuş olan Ukrayna’nın üniter bir 
devlet olduğu anayasasının ikinci maddesinde belirtilmesine karşın, Ukrayna sınırları 
içerisinde yer alan Kırım ile ilgili Ukrayna anayasasının 134-137. maddeleri arasında; 
Kırım’ın özerk bir cumhuriyet olduğu özellikle belirtilerek, Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası 
olduğu ve Ukrayna anayasasında belirtilen sınırlar dâhilinde bir özerkliğe sahip olduğu 
vurgulanmıştır (Constitution of Ukraine, 1996, Md.134-137).  

Kırımı Rusya açısından önemli kılan başlıca sebeplerden biri şüphesiz, Kırım’ın 
Karadeniz’in merkezinde bulunmasından kaynaklanan jeopolitik önemidir. Karadeniz bölgesi 
günümüzde Avrupa ile Asya arasındaki enerji kaynakları transferinin bölgesel kavşağı 
durumundadır. Kırım üzerinde hâkimiyet kuran güç, bölgedeki bütün süreçlere müdahale 
edebilecek konuma gelebilmektedir. Buna bağlı olarak Rusya’nın Karadeniz donanması 



	  

	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 51  Eylül – Ekim 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org	  
	  

34 

Kırım’daki Sivastopol limanında üslenmektedir. Sovyetler Birliği dağılınca Karadeniz 
donanması önce Rusya ve Ukrayna tarafından ortaklaşa kullanılmış, 1997’de iki ülke arasında 
yapılan anlaşmayla donanma Rusya ile Ukrayna arasında paylaşılmış ve Rusya kendi 
donanmasını Ukrayna karasularında bulundurmanın kirasını ödemeye başlamıştır. Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanması ile kira anlaşması da ortadan kalkmıştır (Liaisan, 2014). 

Kırım, tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramış ve uzun süre Osmanlı 
İmparatorluğu ile Rusya arasında önemli bir bölgesel güvenlik problemi oluşturmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğu için Karadeniz’in güvenliğinde son derece önemli olan Kırım, 
Karadeniz’in kontrol edilmesinde anahtar görevi görmüştür. Fatih Sultan Mehmet tarafından 
1475 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma tarafından fethedilen Kırım limanı 
Karadeniz’in güvenliğinde Osmanlı için önemli bir işlev yüklenmiştir (Korkmaz, 2014). 

1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı’nın elinden çıkmış olan Kırım,  1783’te 
de Çarlık Rusyası tarafından ilhak edilmiştir. Sonra Kırım Tatarları Anadolu’ya göçmüş ve 
1783-1922 tarihleri arasında 2 milyon civarında Kırım Tatarı ülkesini terk etmek zorunda 
kalmıştır.  Çar, Tatarlara karşı sistemli yıldırma ve sindirme politikası uygulamış, iki asır 
zarfında Müslüman nüfusu yüzde 100’den yüzde 25’e inmiştir. Sadece Stalin 1944’te 300 bin 
Tatarı Orta Asya’ya sürgün etmiştir. Öncelikle Tatarların topraklarını ellerinden almış, sonra 
ekonomik, kültürel ve dinî hayatlarını bitirmiş, baskılardan bunalan Tatarlar da kurtuluşu 
göçte bulmuşlardır. O dönemde zayıf olan Osmanlı, Çar’ı frenleyememiş, Tatar topraklarına 
Slavlar yerleştirilmiştir. Şimdi Kırım’ın Rusya’ya bağlamasının gerekçesi olarak ortaya çıkan 
etnik gerekçelerin temeli bu dönemde Kırım’a yerleştirilen bu Slavlardır. 1954 yılında Rus 
lider NikitaKruşçev, Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti’ne Rus hâkimiyetine girişinin 300. 
yıldönümü anısına Kırım’ı hediye etmiştir. SSCB 1991’de çökünce Kırım Ukrayna’ya kalmış; 
ancak Moskova elindeki siyasi, ekonomik ve askeri araçlarla Kırım’daki varlığını korumuş; 
bu amaçla Kiev’den Kırım’da liman, askerî üs alanları kiralanmış el altından para dağıtarak 
kendine nüfuz oluşturmuştur. Rusya Akyar Limanını ne pahasına olursa olsun elinde tutmak 
istemiş, Batı’nın Kiev’i yanına çekme hamlesi ise Putin’e istediği fırsatı vermiştir (Kırımlı, 
2014). 

Soğuk Savaş sonrası değişen uluslararası ortamın yeni şartlarına göre Avrupa- Atlantik 
bölgesinde istikrar ve güvenliği bozucu tehditler ve riskler yeniden tanımlanırken, yeni 
dönemde bunlarla mücadele edilmesi NATO’nun görevleri arasında kabul edilmiştir. II. 
Dünya Savaşı’nın bitiminden itibaren süre gelen Avrupa’nın bölünmüşlüğünün ortadan 
kaldırılması için başlattığı girişimler hemen hemen tüm Doğu Avrupa ülkelerini kendi 
bünyesine alarak doğuya doğru genişlemesi ve Rusya ile ikili ilişkilerini düzenleyen özel 
anlaşmalar imzalamasıyla sonuçlanmıştır (Molla, 2009: 2). AB’nin eski Doğu Bloku 
ülkelerini içerisine alarak genişlemesi Rusya açısından ekonomik, siyasi ve güvenlik 
yönünden çeşitli sonuçlar doğurmuştur. Bu ülkelerin artık AB mevzuatını uyguluyor olmaları 
Rusya ile ticaretlerinin belirli kurallara bağlanmasına neden olmuştur. Siyasi açıdan bu 
ülkeler üzerindeki Rusya etkisi azalmış olup, bu ülkelerin Batı’nın etkisi altında kalmaları 
Rusya’nın kendisini eskisi kadar güvende hissetmemesine neden olmuştur (Zhussipbek, 2011: 
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47). Rusya, 2004 yılında AB’nin on üyeyi alarak Baltık ülkeleri vasıtasıyla Rusya sınırına 
dayanmasını AB’nin Rusya’nın doğal etki ve çıkar alanına bir müdahalesi olarak algılamıştır. 
Benzer şekilde doğrudan ilgili olmasa da NATO’nun doğuya doğru genişlemesini ve AB’nin 
iyi “komşuluk politikası” çerçevesinde altı ülkeyle geliştirdiği Doğu Ortaklığı platformu 
(Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) Rusya’da rahatsızlık 
meydana getirmiştir (Akgün, 2010: 54-55).  

Rusya Federasyonu Çarlık döneminden bu yana hep sıcak denizlere inmek istemiştir. 
Azak Denizi’nden çıkıp Akdeniz’e ve oradan da açık denizlere ulaşmasının yegâne yolu 
Karadeniz ve Türk Boğazları olduğu gibi; karadan geçişinin sağlanmasında ise Ukrayna’nın 
büyük stepleri düşünülmüştür (Olçar, 2007: 449).Lukyanov (2014), Marttaki Kırım işgalinin 
Rusya açısından riskli, fakat hesaplanmış bir hareket olduğunu, Temel amacın kuşkusuz 
Karadeniz’deki Rus deniz gücünü kalıcı kılmak ve Ukrayna’nın NATO’ya katılımını 
engellemek olduğunu ifade etmektedir. Kırım’ın coğrafi konumu Karadeniz’e 
hâkimiyetkurulmasında son derece önemlidir. Ayrıca Rus deniz gücü açısından da Kırım 
hayati öneme sahiptir. 

 

Harita: Kırımın Konumu 

 

 

Kaynak: http://www.economist.com/ 
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Soğuk Savaş’ın sona erip Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle NATO, 
eskiden düşmanı olarak tanımladığı ülkelere doğru genişlemiş ve bu ülkeleri birer birer üyesi 
yapmıştır.Avrupa Birliği de benzer bir süreçle eskiden Sovyet egemenliğinde bulunan 
coğrafyada genişlemiştir. Gerek AB, gerekse NATO’nun Rusya’nın  sınırına kadar sokulmuş 
olmaları Rusya’yı oldukça rahatsız etmiş, bu iki Batılı kuruluşun, Rusya açısından siyasi, 
tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan son derece önemli bir ülke olan Ukrayna’yı da etki 
alanlarına çekme girişimi Rusya tarafından kabullenilememiştir.Bu süreçte Rusya 
federasyonu önce ekonomik yaptırımlarla, sonrasında ise Kırım’ı ilhak ederek karşı hamleler 
gerçekleştirmiştir. 

Ukrayna’daki olayların başlangıcı 2013 yılında AB ile ortaklık anlaşmasının 
imzalanmasından vazgeçilmesiyle başlamıştır. Bu anlaşma sadece ekonomik olmayıp, politik 
yönü de bulunmakta ve Ukrayna’nın AB değerlerini benimsemesine katkı sağlayacak olması 
nedeniyle önem taşımaktaydı (McLaughlin, 2014). Avrupa Birliği ile yapılacak ortaklık 
anlaşmasını imzalamak yerine Rusya ile işbirliği yapmayı tercih eden Cumhurbaşkanı Viktor 
Yanukoviç’in kararını protesto eden Muhalefetin başkent Kiev’in merkezindeki Bağımsızlık 
Meydanı’nda yaptığı gösterilerin bir süre sonra polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılması 
gerilimi iyice tırmandırmıştır. Bu süreçte onlarca gösterici hayatını kaybetmiş, direnişi 
bastıramayan ve süreci yönetemeyen Yanukoviç, her ne kadar son dakikada muhalefetle bir 
uzlaşı metnini paraf etse de, meşruiyetini kaybetmesi nedeniyle 22 Şubat’ta ülkeyi 
terketmiştir. Bu olayın akabinde Ukrayna Parlamentosu, Cumhurbaşkanı’nı azlederek geçici 
bir hükümet oluşturmuş ve iktidarın değiştiğini tescil etmiştir. Kiev’deki siyasi kriz aşılmaya 
çalışılırken, 27 Şubat’ta Rusya’nın beklenmedik bir şekilde Kırım yarımadasına özel 
kuvvetlerini çıkarması ve burada bir oldubitti ile kontrolü ele geçirmesi, durumu ülke-içi bir 
krizden bölgesel ve uluslararası bir soruna dönüştürmüştür (Imanbeyli, 2014).Rusya’nın 
askeri müdahalesi koşullarında kurulan yeni Kırım hükümeti, Kırım’ın geleceğini bir halk 
oylaması ile belirleme kararını almış ve bu kararını çok kısa bir sürede uygulamaya 
koymuştur. Egemen devlet olmak” ya da “Rusya’ya katılmak” şeklinde iki seçeneğin 
oylamaya sunulduğu referandum sonucunda yüzde 83’lük katılımın sağlandığı ve yüzde 97 
oranında “Rusya’ya katılma” oyunun çıktığı ilan edilmiştir. Kırım referandumu uluslararası 
hukuk uzmanları tarafından birçok açıdan eleştirilmiş, söz konusu referandumun Ukrayna ve 
Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin anayasalarına aykırı olduğu ifade edilmiştir (Liaisan, 2014). 
Ancak bu söylenenler fiiliyatı değiştirmemiş, Kırım Rusya Federasyonu’nun bir federe 
birimine1 dönüştürülmüştür. Bu durumun sonucu olarak ta Ukrayna’nın Rus etnik kökenlilerin 
yoğun olarak yaşadıkları diğer bölgeleri ile nüfuslarının önemli bir bölümü Rus etnik kökenli 
olan ve Rusya’ya kara sınırı bulunan diğer ülkelerde de benzer olayların meydana gelip 
gelmeyeceği tartışılmaya başlanılmıştır.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 2014 yılında Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla, Kırım’a Cumhuriyet; Sivastapol’e ise Federal Şehir statüsü 

tanınmış, Rusya Federasyonu’nun 83 olan federe birim sayısı böylece 85’e yükselmiştir (http://eng.kremlin.ru). 
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Ukrayna’daki krizin Batı ile Rusya arasındaki mücadelenin sonucu olduğunu 
söylemek mümkündür. Avrupalı birkaç ülke ve ABD Rusya’yı çevrelemek ve zayıflatmak 
istemektedirler. Aksi takdirde Ukrayna’nın gelişmemiş ekonomisi, tüm indekslerde açıkça 
görülen rüşvet ve bozulmuş yapısıyla insan hakları ve demokrasisi onları 
ilgilendirmemektedir (Valentinovich, 2014). Rusyadaki genel eğilim de Kırım meselesinin 
asıl sorumlusunun Batı’nın oyununa gelen Ukrayna olduğu yönündedir. İvanoviç (2014), 
Ukrayna’daki Rus etnik kökenlilere ve Rusya dostlarına karşı Rusya’nın sorumlulukları 
olduğunu, Rusya’nın Ukrayna’da yaşanan acılara, bu acılara neden olan Batı’dan daha fazla 
üzüldüğünü ifade etmiştir.Sonuç olarakKırım bir oldubittiyle Rusya’ya bağlanmıştır. Kırımın 
Rusya’ya bağlanmasında jeopolitik önemi kadar, Rusya ile Batı’nın Ukrayna üzerindeki etki 
yarışında Ukrayna’nın gelecek tercihini Batı’dan yana kullanması da etkili olmuştur. Bu 
sonucun uluslararası sistemde yeni bir başlangıca neden olması beklenmelidir. 

4. KIRIM’IN RUSYA’YA BAĞLANMASININ OLASI SONUÇLARI 
 Kırım’ın meşru olmayan bir şekilde, halk oylaması sonucuna dayanılarak Rusya’ya 
bağlanmasının kuşkusuz hem Rusya açısından hem de Rusya’ya komşu diğer ülkeler 
açısından bazı sonuçları olacaktır. Bunların bir kısmı kısa vadede ortaya çıkabilecekken, bir 
kısım sonuçları ise uzun dönemde ortaya çıkarak siyasi, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik 
etkilere yol açacaktır. Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının olası sonuçları bu bölümde, Rusya 
açısından ortaya çıkabilecek sonuçlar ve Rusya’nın sınır komşuları açısından ortaya 
çıkabilecek sonuçlar alt başlıklarında ele alınarak değerlendirilmiştir. 

4.1. Rusya Açısından Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar 
Yaptıkları çeşitli uyarılardan sonra ABD ve AB Rusya’ya yönelik yaptırım kararı 

almış ve başlangıçta, AB 33 Rus ve Ukraynalı’yı kara listeye almış, ABD ise bir banka ve 31 
işadamına yaptırım uygulamış, ilişkileri dondurmuş ve bazı vizeleri iptal etmiştir. Ayrıca 
birçok politikacı da kara listeye dâhil edilmiştir (Yuhas, 2014). 

Poluboma (2014), dünyanın birkaç büyük güç merkezinden oluşan Amerika sonrası 
yeni bir döneme girmekte olduğunu, bu güç merkezlerinden birisinin de Rusya olduğunu, 
Ukrayna krizinin ABD ve Rusya’nın yeni düzendeki ilk karşılaşması olduğunu, Amerika 
hegemonyasındaki tek kutuplu dünyanın güvenli olmadığını, Kırım meselesinden sonra ise 
yeni bir dünya düzeninin yolunun açıldığını vurgulamıştır. 1998-2004 yılları arasında Rusya 
Federasyonu Dışişleri Bakanlığı da yapmış olan Igor Ivanov (2014) Kırım’ın Rusya’ya 
katılmasını yorumlarken; Kırım’ın geleceğine karar verildiğini, bu durumun belkide bazıları 
için acı verdiğini, fakat bu olgunun kabul edilmesi gerektiğini, Ukrayna’daki krizi Rusya’nın 
provake etmediğini, Kiev’deki aşırı milliyetçilerin güçlenmesini ve kırılgan politik dengeyi 
sarsmalarını isteyen tarafın Kremlin olmadığını, Kremlin’in ezici bir çoğunluğun Kırım’ın 
Rusya’nın bir bölgesi olma isteğine cevap verdiğini söylemiştir. Ivanov, her ulusun Rusya’ya 
yaptırım uygulamakta serbest olduğunu, ancak bu yaptırımların özellikle ekonomik bakımdan 
bu ülkelere bir geri dönüşümünün olabileceğini, yaptırımlarla politik ve diplomatik 
problemlerin çözümlenemediğini tarihin bize söylemekte olduğunu belirtmiştir. Ancak 2014 
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Aralık ayında Rublenin dolar karşısındaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki % 50 
oranındaki düşüşün Rusya’da bir ekonomik krize neden olması İvanov’un ekonomik 
yaptırımların etkili olamayacağı yönündeki görüşlerinin doğru olmadığını göstermiştir. 

Petrol varil fiyatlarının kısa süre içerisinde 50 doların altını görmesi ve ardından 
rublenin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi Rusya’yı 1998’den itibaren karşılaştığı en 
büyük ekonomik krize doğru sürüklemektedir. DEİK Türk-Rus İş Konseyi Başkanı Tuncay 
Özilhan, önümüzdeki dönem Rusya’da ekonomik anlamda daha karamsar bir tabloyla 
karşılaşılabileceğini, Rusya’nın ancak Ukrayna konusunda geri adım atması durumunda 
mevcut durumun toparlanabileceğini, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı kısıtlamalar ve tedbirlerin 
giderek tesirini göstermeye başladığını, petrol fiyatlarının Batı’nın etkisiyle geriletildiğini, 
Rusya’nın bütçesine 100 dolar fiyatla koyduğu petrolün 50 dolara gerilemesinin Rus 
ekonomisine olan güveni sarstığını, önemli miktarda sermaye çıkışı olduğunu,  Ruble’nin 
dolar karşısında 6 ayda yüzde 80-90 değer kaybına ulaştığını, dolayısıyla çok önemli bir kısmı 
ithalata dayalı olan ve gelirini petrol ve gaz satarak elde eden Rus ekonomisinin sıkıntıya 
düştüğünü vurgulamıştır (Akıncı vd. 2014).Rusya’nın 2015’in başında yaşamakta olduğu 
ekonomik krizin, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla Batı ülkeleri tarafından Rusya’ya 
uygulanan yaptırımlardan bağımsız olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Petrolün son dönemdeki fiyat değişimi çok ani ve hızlı olmuştur. 2011 yılında petrolün 
fiyatı 120 doların üzerinde, 2014 yılının başında ise petrolün varilinin110 doların üzerinde bir 
fiyata sahip olmasına karşın, 2014 yılı bitmeden rakam 60 dolara kadar gerilemiş, 2015 yılının 
ilk ayında ise 50 doların altına inmiştir. Bu düşüş sadece arz ve talebe bağlı bir durum 
değildir. Ne arzda büyük bir artış söz konusu olmuş, ne de talepte büyük bir düşüş meydana 
gelmiştir. Tam tersine, petrol üretilen bölgelerde, özellikle Ortadoğu’da riskler artarak devam 
etmekte iken fiyatlarda oluşan büyük oynamanın iktisadi değil, siyasi nedenlerden 
kaynaklandığı söylenebilir. Genel kanaat ise petrol fiyatlarını ABD ve müttefiki Suudi 
Arabistan’ın düşürdüğü, bundan umulanın ise başta Rusya olmak üzere bazı ülkelere zarar 
verebilmek olduğu yönündedir (Laçiner, 2014). 

Birçok Rus Kırım’ın ilhakını tarihsel hatanın düzeltilmesi olarak görmektedir 
(McLaughlin, 2014); ancak Moskova’nın uyguladığı zorlayıcı diplomasi zaman içerisinde 
bölgedeki Rus etkisini azaltabilecektir (Mankof, 2014).Kısa dönemde çıkarlara dayalı olarak 
Rusya yanlısı olan komşularının bile zaman içerisinde Rusya’nın siyasi ekseninden 
uzaklaşması beklenmelidir. Çünkü devletlerarası ilişkilerin baskı ve korkuya dayalı olarak 
uzun süre sürdürülebilir olması mümkün değildir. 

 Batı tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların Rusya’da yaşanan ekonomik krizin 
temel nedeni olup olmadığı tartışmalı olmakla birlikte etkisi olduğu muhakkaktır. Bu 
yaptırımların ekonomik sonuçları olduğu gibi siyasi sonuçları da olacaktır. Sovyetler 
Birliği’nin dağılması sonrasındaki süreçte Rusya, zaman zaman uluslararası kuruluşlardaki 
işbirliğiyle Batı ile bütünleşmeye çalışmış, zaman zaman ise ilişkileri kopma noktasına 
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gelmiştir.  Kırımın Rusya’ya bağlanmasıyla başlayan süreçle birlikte ise Artık Batı ile Rusya 
arasındaki ilişkiler ciddi yara almış ve Gorbaçov’la birlikte başlamış olan Batı ile ilişkilerin 
geliştirilmesi süreci tersine evirilmiştir. Rusya her ne kadar Avrasya Birliği ve Şangay Örgütü 
gibi oluşumlarla Batıya karşı durmaya çalışsa da; Batı ile anlaşma sağlayamazsa ekonomik 
yaptırımların Rus ekonomisine ciddi zararlar vermesi ve siyasi yönden de Rusya’nın Batı ile 
ilişkilerinde onarılamaz sorunlar meydana getirmesi kaçınılmazdır. Putin’e olan desteğin ve 
Putin’in Rus halkı üzerindeki karizmatik etkisinin ekonominin kötüye gitmesiyle geriye 
döneceği muhakkaktır. İktidara gelmesiyle birlikte iki katına çıkan petrol gelirlerinin Putin’in 
gücünü artırdığı taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği bir olgudur.Ortaya çıkabilecek ekonomik 
krizlerin Rusya’nın içersinde bugün azınlıkta olan Batı yanlılarının sayısını artırması da 
beklenen sonuçlar arasında olmalıdır. 

4.2. Rusya’nın Sınır Komşuları Açısından Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar 
Rusya Federasyonu’na kara sınırı bulunan ülkelerde yaşamakta olan Rus etnik kökenli 

nüfus çalışmaya konu edilmiştir. Kırım’da yaşanan durumun bir benzerinin Rusya’ya komşu 
diğer ülkelerde ve Ukrayna’nın diğer bölgelerinde demeydana gelme olasılığının bulunup 
bulunmadığı önemli bir soru işaretidir. 

Rusya; Kuzey Kore, Çin, Moğolistan, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Norveç, 
Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Belarus ve Ukrayna ile komşudur (Modern Büyük 
Atlas, 2004). Bu ülkelerin büyük çoğunluğu eski SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği) ülkesi olup önemli oranda Rus etnik kökenli nüfusu barındırmaktadırlar. 

 

Tablo: Rusya’nın Sınır Ülkeleri ve Bu Ülkelerdeki Rus Nüfus Oranları 

S.NO ÜLKE ADI TOPLAM 
NÜFUS2 (Bin) 

TİTÜLER 
NÜFUS3 
% 

RUS ETNİK 
KÖKENLİLER 
% 

DİĞER 
% 

1 Kuzey Kore 24,851,627  - - 
2 Çin 1,355,692,576 91,6 - 8,4 
3 Moğolistan 2,953,190 81,9 - 18,1 

4 Kazakistan 17,948,816 63,1 23,7 13.2 
5 Azerbaycan 9,686,210 92,5 1,3 6,2 
6 Gürcistan 4,935,880 83,8 1,5 14,7 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ülkelerin toplam nüfus verileri 2014  nüfus yansıtım rakamlarıdır. 

3Titüler nüfus Kuzey Kore’de Koreliler’den; Çin’de Çinliler’den; Moğolistan’da Moğollar’dan; Kazakistan’da 
Kazaklardan; Azerbaycan’da Azeriler’den; Gürcistan’da Gürcüler’den; Norveç’te Norveçliler’den; 
Finlandiya’da Finliler’den; Estonya’da Estonyalılar’dan; Letonya’da Letonlar’dan; Litvanya’da 
Litvanyalılar’dan; Belarus’taBelaruslular’dan ve Ukrayna’da Ukraynalılardan oluşmaktadır. 
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7 Norveç 5,147,792 94,4 - 15,6 
8 Finlandiya  5,268,799 93,4 0,5 6,1 
9 Estonya 1,257,921 68,7 24,8 6,5 
10 Letonya 2,165,165 61,1 26,2 12,7 
11 Litvanya 3,505,738 84,1 5,8 11,1 
12 Belarus 9,608,058 83,7 8,3 8 
13 Ukrayna 44,291,413 77,8 17,3 95,1 

 

KAYNAK: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.  

Html,  adresinden yararlanılarak hazırlanmıştır.  

Tablo’nun incelenmesinden, Kuzey Kore, Çin, Moğolistan, Norveç ve Finlandiya’da 
kayda değer Rus etnik kökenlinüfusun yaşamadığı4, Azerbeycan ve Gürcistan’da az sayıda5 
Rus etnik kökenlinüfusun yaşadığı; Kazakistan, Ukrayna, Estonya, Letonya, Litvanya 
veBelarus’ da ise önemli miktarda6 Rus etnik kökenlinüfusun yaşadığı anlaşılmaktadır.  
Burada, şahsına münhasır özellikleri nedeniyle, Kazakistan, Belarus ve Ukrayna ayrı ayrı 
değerlendirilecek, Baltık ülkeleri ise benzer özellikte olmaları nedeniyle birlikte bir 
değerlendirmeye tabi tutulacaklardır.  

 

Kazakistan Açısından Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar;  

Kazakistan’ın toplam 17.948.816 olan nüfusunun % 23.7’si Rus etnik kökenlilerden 
oluşmaktadır. Yani Kazakistan’da 4.253.869 kişiden oluşan Rus etnik kökenli nüfus 
bulunmaktadır (Bkz.Tablo ).Bu nüfusun büyük çoğunluğu ise Rusya Federasyonu sınırında 
yaşamaktadır. Gerek etnik nüfusun belirli bir bölgede toplanmış oluşu, gerekse Kazakistan’da 
diğer etnik grupların da yoğunlukta olduğu düşünüldüğünde, Kırım benzeri bir durumu 
yaşamaya en yakın ülke Kazakistan gözükmektedir. Çünkü Kazak milliyetçiliği ileri 
düzeydedir ve bu durum diğer etnik kökenlere mensup olanları, özellikle de Rusları, önemli 
derecede rahatsız etmektedir. Ancak; bu tehlike Nazarbaev’in akıllı siyaseti nedeniyle 
ötelenmiştir. Nazarbaev Batının gazına gelmemiş, ani politika değişiklikleriyle Rusya’dan 
kopma yerine, tarihsel ve sosyolojik gereklilikleri göz önünde bulunduran faydacı politikaları 
sayesinde ülkesini siyasi ve ekonomik krizlerden korumayı başarabilmiştir. Rusya ve 
Belarus’la birlikte Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması’nı imzalayarak bu ülkelerle gümrük 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4Toplam nüfusunun % 0-1 i arası Rus etnik kökenli olan ülkeler bu grupta değerlendirilmiştir (Not: bu 
sınıflandırma herhangi bir kaideye bağlı olmayıp yazarlar tarafından yapılmıştır) 

5 Toplam nüfusunun % 1-5 i arası Rus etnik kökenli olan ülkeler bu grupta değerlendirilmiştir. 

6 Toplam nüfusunun % 5 inden fazlası Rusetnik kökenli olan ülkeler bu grupta değerlendirilmiştir.  
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birliğini gerçekleştirmiştir. Bu stratejik hamleyle hem ülkesine yatırımcı çekerek yabancı 
yatırımları artırmayı hedeflemiş, hem de ülkesindeki aşırı milliyetçi kesimleri frenlemiştir.  

2014 yılında Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında, kişilerin, malların, hizmetlerin ve 
sermayenin serbest dolaşımını öngören Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Anlaşması 
imzalanmıştır. Ekonomik yönden oluşturulabilecek karşılıklı bağımlılıkların siyasi krizleri 
baskı altına alabileceği düşüncesinden hareketle Anlaşmanın, üyesi ülkelere ekonomik ve 
siyasi yönden önemli kazanımlar sağlayacağı gibi, Rusya’ya komşu ve önemli oranda Rus 
etnik kökenli nüfusa sahip Birlik üyesi ülkelerde Ukrayna benzeri çatışmaların meydana 
gelme olasılığını azaltabileceğini söylenebilse de, ekonomik krizleri çözemeyen Rusya’nın bu 
bölgelere yönelik Kırım benzeri politikalar izlemesi ihtimal dahilinde görülmektedir. 

 

Ukrayna Açısından Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar; 

Ukrayna’nın toplam 44.291.413 olan nüfusunun % 17,3’ü Rus etnik kökenlilerden 
oluşmaktadır. Bu oranla Ukrayna’da yaşayan Rus etnik kökenlilerin sayısı 7.662.414 dür 
(Tablo). 2014 yılında yaşanan iç karışıklıklar sonucu yapılan halk oylamasının meşruiyeti 
dayanak gösterilerek Rus etnik kökenlilerin çoğunlukta olduğu Kırım fiili olarak Rusya’ya 
bağlanmıştır. Bu gelişmenin Ukrayna’nın Rus etnik kökenlilerin yoğun olarak yaşadıkları bazı 
şehirleri içinde tekrarlanma ihtimali bulunmaktadır. 

Kırım’da yaşananlardan cesaret alan Donetsk ve Lugansk vilayetleri de Rusya’ya 
katılmak istediklerini bildirmişlerdir. Rusya bu konuda net bir tavır koymaktan kaçınarak 
sadece Ukrayna’yı bu illere yönelik askeri operasyon nedeniyle diplomatik düzeyde protesto 
etmiş ve beklemeye geçmiştir (Liaisan, 2014).Aktürk, Rusya’nın, eğer isterse, Kırım’ı ilhak 
ettiği gibi nispeten kolay bir şekilde Ukrayna’nın en doğusundaki Luhansk ve Donetsk illerini 
ve hatta biraz daha zor olmakla birlikte Kharkiv ve Zaporijiya illerini de işgal ve referandum 
yoluyla ilhak edebileceğini belirtmektedir. Ancak; istikrarsız ve bölünmüş bir Ukrayna Batı’yı 
soruna çok daha fazla müdahil edeceği için Rusya’nın bu noktada duracağı varsayılabilir 
(Başlamış, 2014). 

Rusya ile ilişkilerin bozulmuş olması, Ukrayna ekonomisini derinden etkilemiştir; 
çünkü Ukrayna ürünleri için Rus pazarı hayati önem taşımaktadır (Matsur, 2014). Rusya ile 
ilişkiler Ukrayna için hem siyasi hem de ekonomik bakımdan son derece önemlidir. Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanmasından sonra AB ve ABD tarafından Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık 
yardım yapılacağı vaadinde bulunulmuştur (Yuhas, 2014). Ancak Batı yardımları ile 
Ukrayna’nın ekonomisini ayakta tutup tutamayacağı soru işaretidir.Rusya ile yaşanmakta olan 
kriz bir şekilde sonlanmadan Ukrayna’nın ne ekonomik ne siyasi ne de sosyal bakımdan bir 
dengeye kavuşması zor görünmektedir. 
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Belarus Açısından Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar; 

 Belarus, eski SSCB ülkeleri arasında Rusya’ya her yönüyle en yakın olan ülke olup, 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından itibaren hem siyasi hem de ekonomik olarak Rusya’nın 
güdümünde politikalar yürütmüştür. Rusya’nın siyasi hegemonyasını kabul etmiş ve 
ekonomik olarak ödüllendirilmiştir. Son olarak 2014 yılında Rusya, Kazakistan ve Belarus 
arasında; kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını öngören; Avrasya 
Ekonomik Birliği Anlaşması’nı imzalayarak gelecek tercihini Rusya’dan yana belirlemiştir. 
Hatta zaman zaman Belarus’un Rusya’ya bağlanabileceği bile gündeme gelmekte ve bu 
duruma Belarus vatandaşları tarafından tepki verilmemektedir. Dolayısıyla Belarus’ta yaşayan 
Rus etnik kökenlilerin Rusya’ya bağlanma yönünde herhangi bir talepte bulunabilecekleri 
yakın dönemde beklenmemelidir. Fakat uzun vadede bu ülke ile Rusya arsasında da benzer 
sorunların ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. 

Baltık Ülkeleri: Estonya, Letonya, Litvanya Açısından Ortaya Çıkabilecek 
Sonuçlar; 

Rusya'nın, Baltık ülkeleriyle ilişkileri bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarından 
bu yana gergin durumdadır. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Rusya, başından beri Baltık 
ülkelerinin AB ve NATO üyeliğine karşı çıkmıştır. Baltık ülkeleri ise Rusya'yı hala bir tehdit 
olarak görmeye devam etmektedirler. Ayrıca, Baltık ülkeleri kendilerini Nazi Almanyası'ndan 
kurtaran Sovyet askerlerini "işgalci" olarak nitelendirmekte ve bu bağlamda Rusya'nın özür 
dilemesini ve tazminat ödemesini istemektedirler. Rusya ile Baltık ülkeleri arasındaki 
gerginliğin bir başka önemli nedeni de Baltık ülkelerinin Sovyetler Birliği döneminde 
ülkelerine yerleşen ve bugün azınlık konumunda olan Ruslara vatandaşlık hakkı tanınmasını 
zorlaştırmalarıdır(Kamalov, 2014). Rusya’nın savunma bütçesini her sene büyük oranda 
artırması; Baltık devletlerinin güvenliği için tehlike oluşturmaktadır. Bundan dolayı Gotland 
adasına askeri teçhizat ve ilave askeri güçler yerleştirilerek Baltık Denizi’nin güvenliğinin 
artırılması da siyasetçiler tarafından önerilmektedir. Stratejik öneme sahip olan adada 
Rusya’nın uçaksavar ve gemi savar füzeler yerleştirmesinden ve Kremlin’in tüm Baltık 
denizini kontrol altına alma tehlikesinden endişe etmektedirler (İsmayılov, 2014, 5). 

Baltık ülkelerinden Letonya’da nüfusun yüzde 26,2’si etnik Rus, yüzde 33,8’i ise 
Rusça konuşmakta olup, toplam nüfusu 2,1 milyon olan Letonya’da etnik olarak Letonyalı 
olanların oranı yüzde 61,1 dir. Estonya’nın toplam nüfusu 1,2 milyon olup, ülkedeki etnik 
Rusların nüfusu yüzde 24,8, Rusça konuşanların oranı ise nüfusun yüzde 29,6’sını 
oluşturmaktadır. Litvanya Baltık ülkeleri arasında Rus etkisinin en az olduğu ülke olup 3,5 
milyonluk nüfusunun sadece yüzde 5,8’i etnik Ruslardan oluşmaktadır (Aytekin, 2014). 

Avrupa’daki farklı azınlık çeşitlerinden biri de Baltık ülkelerinde bulunan Rus 
azınlıktır. 1991 yılında Estonya, Letonya ve Litvanya bağımsız hale geldikten sonra buralarda 
yaşayan Rus topluluklar önemli bir sorun haline gelmiştir. Rus azınlıklarla yaşanan sorunlar, 
1993 Kopenhag kriterleri doğrultusunda önemini arttırmaya devam etmiş ve bu üç ülkenin 
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1995 yılında AB’ye üyelik için başvurmasıyla, bu azınlıklar AB’yle ilişkilerde belirleyici rol 
oynamıştır. Bu noktada en çok problem yaşayan ülkeler Estonya ve Letonya olmuş, bu iki 
ülkede yaşayan Rus azınlığın vatandaş olmamaları ve toplumla bütünleşememeleri en büyük 
sorunlar olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında, dil politikalarındaki birtakım eksiklikler 
sorunun kültürel haklar boyutunu da ortaya çıkarmıştır. Zira bu azınlıkların ana dillerinin 
Rusça olması bu ülkelerde ayrımcı uygulamalara uğramalarına da neden olmuştur (Özkan, 
2006,104). 

Baltık ülkeleri Rusya’ya bağımlılıklarını azaltmak için AB ve NATO’ ya üye 
olmuşlardır (Mankof, 2014). Bu ülkelerin AB ve NATO gibi iki Batılı kuruluşa üye olmaları 
gelecek tercihlerini Rusya yerine Batıdan yana yaptıklarının en önemli göstergesidir. Artık 
Ekonomik ve güvenlik sorunlarına Batı ile birlikte çözüm arayacak olan bu ülkelere yönelik 
tehditlerin kimden gelirse gelsin bu uluslararası kuruluşlarda bir karşılık bulacağı 
beklenmelidir. Dolayısıyla Rusya’nın bu ülkelerde Ukrayna’da olduğu gibi kolay bir şekilde 
operasyon yapması beklenmemelidir. 

5. SONUÇ 
Soğuk Savaş’ın sona erip Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle NATO 

ve AB eskiden düşman olarak tanımladıkları eski Doğu Bloku ülkelerinden bazılarını etki 
alanlarına dâhil etmişlerdir. Bu gelişmeler Rusya’yı oldukça rahatsız etmiş, bu iki Batılı 
kuruluşun Rusya için siyasi, tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan son derece önemli bir ülke 
olan Ukrayna’yı da etki alanlarına çekme girişimlerine karşı Rusya’nın cevabı ise Kırım’ın 
ilhak edilmesi olmuştur. Son dönemde Rusya dış politikasında işbirliği ve uzlaşma yerine güç 
politikalarına dönüşün işaretlerini vermeye başlamıştır. 

 Ukrayna’nın gelecek tercihini Batı’dan yana yapması, AB ve NATO gibi iki Batılı 
kuruluşun Rusya’nın hemen sınırına kadar genişleyerek stratejik önemi bulunan ülkeleri de 
bünyesine dâhil etme iradelerini açıklamaları ve Kırım’ın Rusya açısından stratejik önemi 
nedeniyle Kırım Rusya’ya bağlanmış ve bu suretle hem Ukrayna cezalandırılmış hem de Rus 
deniz gücünün önemli bir kısmının yer aldığı,  jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda olan 
Kırım yarımadası Rusya’ya bağlanmıştır. Bu gelişme göstermiştir ki Rusya, kendi toprakları 
dışında yaşayan ve Putin tarafından 30 milyon olarak ifade edilen Rus etnik kökene mensup 
nüfusu dış politika aracı olarak kullanabilmektedir. Bu durum uluslararası sistemde birtakım 
değişikliklere yol açabileceği gibi Rusya ve Rusya’ya komşu diğer ülkeler açısından da çeşitli 
sonuçlar meydana getirecektir. En azından nüfusunun önemli bir bölümünü Rus etnik 
azınlığın oluşturduğu ve Rusya’ya kara sınırı bulunan bazı ülkelerde de, Ukrayna’dakine 
benzer krizlerin çıkma ihtimali bulunmaktadır. 

Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı uygulanmış olan ekonomik yaptırımlara 
tepki gösteren Rusya, Batının tutumunu şiddetle eleştirmektedir. Batının hoşlanmadığı 
politikaları sonucu Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların Rus ekonomisine ciddi 
zararlar vereceği ve siyasi yönden de Rusya’nın Batı ile ilişkilerinde ciddi sorunlara yol 
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açabileceği söylenebilir. Yaşanan bu kriz ile birlikte Batı ile Rusya arasında yeni bir Soğuk 
savaşın başlama ihtimali bulunmaktadır. Ekonomik krizin uzun vadede Rusya içinde de 
siyasal sorunlar yaratma ihtimali mevcuttur. 

Rusya Federasyonu’nun sınır komşularından Kazakistan, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Belarus ve Ukrayna’da önemli sayıda Rus etnik kökenli nüfus bulunmaktadır. Bu ülkelerde 
yaşamakta olan Rus nüfusun Kırım’daki gibi olası bir Rusya’ya bağlanma isteğinde bulunup 
bulunmayacakları konusunda şunlar söylenebilir: Belarus’un her konuda tamamen Rusya ile 
birlikte hareket ediyor olması, Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği gibi stratejik bir 
ortaklık kurarak Rusya ile ilişkilerini iyi seviyede sürdürmesi nedeniyle yakın gelecekte 
herhangi bir ayrılıkçı olayla karşılaşmalarının beklenmediği; Ukrayna’nın Donetsk ve 
Lugansk kentlerinde ise Rusya’ya bağlanma yönünde irade ve ortam oluştuğu; ancak 
Rusya’nın Batı’nın tepkisini daha fazla üzerine çekmemek için buralardaki duruma şimdilik 
sessiz kaldığı, belkide ileride Ukrayna’yı tekrar yanına çekebilmek için bu durumu ileride 
kullanabileceği, Ukrayna ile anlaşılamayarak restleşmenin üst seviyeleri çıkması halinde ise 
bu kentlerinde bir oldubittiyle Rusya’ya bağlanabileceği; Letonya, Litvanya ve Estonya’nın 
ise artık Rusya’nın kontrolünden tamamen çıkmış olmaları ve AB üyelikleri gibi nedenlerle 
etnik ayrılık istekleriyle karşılaşmalarının beklenmediği söylenebilir. 

Kırımın ilhak edilmesinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç Rusya’nın Rus etnik 
azınlıkların varlığını kullanarak çevresindeki ülkelerin iç işlerine kolayca karışmaya 
başlamasıdır. Rusya Sovyet döneminden miras olarak aldığı gücü, ekonomik ve siyasi olarak 
güçlendiğinde kullanmakta sakınca görmemektedir. Daha da önemlisi, bu duruma karşılık 
olarak Batı dünyasının sadece ekonomik yöntemler kullanarak Rusya’yı durdurmaya çalıştığı 
gerçeğidir. 
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ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASINDA BELGESEL VE KURMACA ANLATIM 
YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: KOLEKSİYONCU VE 11'E 10 

KALA FİLMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Barış Tolga EKİNCİ* 

ÖZET 

Sinema sanatının gelişimi iki ana kategoride ilerlemiştir: Belgesel ve kurmaca. Belgesel gerçekçilikle 
ilişkilendirilmiştir. Kurmacanın gelişimiyse roman ve tiyatroyla anılmıştır. Kurmacanın mimetik yapısı, diğer 
sanat dallarının etkisiyle gelişmiştir. Bu yönelim hayali öykülerin, abartılı oyunculukların ve diyalogların 
oluşmasına neden olmuştur. Günümüzde, belgeselin gerçekçilik savı ile kurmaca anlatım yöntemleri 
kaynaşmaktadır. Çalışmada, Koleksiyoncu (2003) belgeseli ve aynı filmin kurmaca sunumu olan 11’e 10 Kala 
(2009) filmleri karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Bu filmlerin kapsamlı çözümlemesi, Çağdaş Türk sinemasındaki 
belgesel ve kurmaca yapıların anlatım yöntemlerine ışık tutacaktır. Araştırma kapsamında, her iki türün 
benzerlikleri ve farkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Belgesel ve kurmaca karşılaştırılmasında, anlatım 
yöntemleri yol gösterici olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Belgesel, Kurmaca, Çağdaş Türk Sineması, Koleksiyoncu, 11’e 10 Kala 

 

AN EVALUATION OF THE NARRATIVE METHODS OF DOCUMENTARY AND 
FICTION IN MODERN TURKISH CINEMA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF 

THE FILMS COLLECTOR AND 10 TO 11 

ABSTRACT 

The development of the art of cinema has progressed in two main categories: Documentary and fiction. 
Documentary is associated with realism. The development of fiction, on the other hand, has been associated with 
novels and theater. The mimetic structure of fiction is enhanced by the influence of the other arts. This orientation 
has led to the formation of imaginary stories, exaggerated acting and dialogue. Today, fictional narrative methods 
and documentary realism are fused. In this study, the documentary Collector (2003) and the fictional version of it, 
10 to 11 (2009), are analyzed through a comparative analysis. The comprehensive analysis of these works will 
shed light on the methods of documentary and fictional narrative structures in contemporary Turkish cinema. The 
research demonstrates the similarities and differences between the two genres. Narrative methods have been 
guiding for the comparison of documentary and fiction. 

Key Words: Documentary, Fiction, Modern Turkish Cinema, Collector, 10 to 11 
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Giriş 

Sinemada temel film türleri kendine ait özelliklerle tanımlanmaktadır. Genel görüş; 
belgeseli kurmacadan, deneysel sinemayı ana akımdan ve canlandırmayı da canlı-aksiyon 
filmlerden ayırma eğilimindedir. Bu tanımlamalar yapılırken, filmlerin anlatım yöntemleri 
dikkate alınmıştır. Belgesel (documentary) olarak adlandırılan film türü çeşitli biçimlerde 
tanımlanmıştır. En yaygın tanımı, kurmaca olmayan (non-fiction) filmdir. Kurmaca bireysel 
insan varlıklarının eylemlerinin, düşüncelerinin ve davranışlarının öyküsünü sunan filmler 
olarak tanımlanabilir. Kurmacada en önemli unsur seyircilerin önünde cereyan eden öyküymüş 
gibi sunulabilir. Öykülemeci şema, genellikle, dengeli bir başlangıcı öngörür, daha sonra bir 
çatışkı ya da çatışkılar dizisine dönüşür ve en sonunda uyumlu bir duruma gelir (Pezzella, 2006: 
57).  Kurmaca birçok biçimde tanımlanmıştır: Öykülü film, kurmaca, hayale dayalı film gibi. 
Ancak, günümüzde kurmacanın tanımı da belgesel gibi çoğu durumda bulanıklaşmıştır.  

Çalışmada, Çağdaş Türk Sineması’ndaki belgesel ve kurmaca anlatım yöntemlerinin 
kaynaşması ele alınmıştır. Araştırmada aynı öykünün belgesel ve kurmaca sunumu incelenmiş 
ve Çağdaş Türk Sineması’nda oluşan belgesel eğilimler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu 
bağlamda, Pelin Esmer’in Koleksiyoncu (2003) belgeseli ve aynı filmin kurmaca sunumu olan 
11’e 10 Kala (2009) filmleri karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Filmlerin çözümlenmesinde 
anlatım yöntemleri referans alınmıştır. 

 

Belgesel ve Anlatım Yöntemleri 

Belgeselin tanımını, ilk olarak 1920’lerin ortalarında İngiliz John Grierson, kullanmıştır 
Aslında terim pek yeni değildir. Aynı dönemde; Fransızlar, Documentaire terimini gezi filmleri 
için kullanmaktadır. Ancak, Grierson 1926 Şubatında New York Sun’da yayınlandığı bir 
eleştirisinde bu terime o güne kadar alışageldiğinden farklı bir anlam katmıştır. Grierson 
belgesel için; “gerçeğin yaratıcı bir biçimde işlenmesi ya da gerçeğin yaratıcı bir biçimde 
yorumlanması” olarak ifade etmiştir (Adalı, 1986: 13). Dönem için Grierson’ın yaklaşımı, 
belgesel hakkında tartışmaların odak noktası olmuştur. Günümüzde, belgesel tanımı konusunda 
tartışmalar devam etmektedir. Tartışmaların odak noktası genellikle belgeselin yapım 
yöntemleri üzerine olmaktadır. Günümüzde belgeselin bir biçim mi? Bir anlam mı? Bir tür mü? 
Veya gerçekliğin filme alınması mı? Olduğu konusunda sınırlar çizilememiştir. Yönetmen Suha 
Arın’a göre belgesel; “belgelere dayanarak, etik ve estetik değerlerle, evrensel bir mesaj 
içerecek şekilde gerçeğin yeniden yorumlanmasıdır” (aktaran Demoğlu, 2010: 35).    

Geleneksel belgesellerin özelikleri ortaktır. Fakat onlar diğer film türlerinden özellikle 
kurmacadan ayrılmaktadır: Konu ve ideolojiler, amaçlar, bakış açıları veya yaklaşımlar, 
biçimler, üretim yöntemleri ve filmin içeriğinden kaynaklanan tepkilerle, izleyicilere 
sundukları deneyim türleri ve sonuçları gibi. İşledikleri konu itibariyle belgeseller bireylerin 
duygu, ilişki ve eylemlerini kapsayan genel insan durumlarından farklı konular üzerinde 
durmuştur; bu konular kurmacanın da içeriğidir (McLane, 2012: 1).  
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Günümüzde belgesel sinemada politik olayların yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel 
sorunlar da kayıt edebilir. Bunu yaparken belgeselciler, işledikleri konu hakkında ilgimizi ve 
belki gelecekteki eylemlerimizi arttırmak eğiliminde olabilir. Her ne olursa olsun, pek çok 
belgeselcinin amacı veya yaklaşımı, gerçekliği kamera ve mikrofon önünde kaydedip 
yorumlayarak bizleri konularına ilişkin olarak bir tutum sahibi olmaya veya harekete geçirmeye 
ikna etmektir.  

Belgesel yönetmeni Gesa Marten’a göre; “belgesel öykü anlatma sanatının en saf 
halidir. Belgesel karakterlerin ve olayların bir sunumudur. Örneğin, belgeselin kurgusunda 
belirli kural veya biçim yoktur. Her belgeselin kurgusu birbirinden farklıdır. Elinizdeki 
materyal kurgu yaklaşımınızı belirler” diye ifade etmektedir 
(http://www.avidblogs.com/berlinale-2015-gesa-marten-master-class-on-editing-
documentary-films/).  

Belgeselciler gözlemlediklerini yeniden düzenleyebilirler fakat hikâye yazarlarının 
yaptıkları gibi tamamen hayal ürününe dayanarak düzenlemezler. Belgeselciler kronolojik bir 
sıralamayı takip edebilirler ve filmlerinde insanlara yer verebilirler; fakat kurmacadaki gibi 
mekân (kapalı ya da açık alan) kiralamazlar veya geleneksel yapılardaki gibi karakterler inşa 
etmezler. Belgesel formları hikâye, roman ve diğer oyunlarla kıyaslandığında daha fonksiyonel, 
çeşitli ve esnektir (McLane, 2012: 3-4). Bu genellemelerin istisnaları olabilir, ama genellikle 
görüntülerin ve seslerin manipülasyonu geniş çaplı olarak sınırlandırılmıştır. 

 

Kurmaca ve Anlatım Yöntemleri 

Batı’da sanat üzerine düşünmenin tarihi, Antik Yunan’a kadar uzanır. İdealar kuramının 
tersine giden ve öykülemeden yana kesin tavır koyan Aristoteles, Platoncu öğretinin katılığına 
karşı mutlu bir ağırlık olarak kendini dayatmıştır. Aristoteles, yalnızca akıl ve duyguyla 
algılanabilen dünya arasındaki ayrılığı reddetmekle kalmamış, doğaya sanatsal olarak öyküyle 
zevk arasında bir ortaklık kurmuştur. Aristoteles’e göre; epos ve tragedya, komedya, 
dithrambik şiir, flüt sanatının büyük bir kısmı birer mimesistir1. Fakat taklit olan, mimesis olan 
yalnız bu adı geçen sanatlar değil, diğer tüm sanatlarda mimesise dayanır (aktaran Tunalı, 2012: 
98). “Mimesis Aristoteles için önemli ve temel bir faaliyettir; o kadar ki, insanın homo-sapiens 
olarak meydana getirdiği her şeyin; kültürün, bilginin, sanatın temelinde hep bu mimesis 
bulunur” (2012: 98).  

Mimesis bir taklit ya da bir kopya faaliyeti değildir. Nitekim bu görüşü Aristoteles 
Poetika da şöyle tanımlamıştır; 

“Hikâyenin gerek düzenlenmesinde gerekse dil yönünden işlenmesinde 
düzenleyen, her şeyi kontret olarak göz önüne koymalıdır. Eğer olayları, sanki 
gerçekten meydana gelirken onlarla beraber (onları bizzat görmüş) gibi mümkün 

                                                           
1Mimesis için: Taklit etme eylemi, taklit, mim. Tasvir, resim, portre. Bir şeyin benzerini yapma, benzetme 
kavramları da kullanılmaktadır. Aristoteles, sözcüğü birkaç anlamda kullanmıştır. Bir Fransızca çeviride (ki en 
önemlilerden biri: Dupont-Roc, Lallot çevirisi) taklit anlamında imitation yerine représentation (temsil) sözcüğü 
yeğlenmiş; ama çevirilerin çoğunluğu imitation (taklit) sözcüğünde karar kılınmıştır. Çalışmada bkz. Samih 
Rıfat’ın çevirdiği Aristoteles Poetika Şiir Sanatı Üstüne kitabında kullanılan “taklit” sözcüğü kullanılmıştır. 
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olduğu kadar açık bir şekilde gözünün önüne getirirse, o zaman en uygun şekli, 
kolayca bulur” (2012: 102).  

Bu bağlamda, kurmacanın mimesis ile olan ilişkisi bir yaratma faaliyeti olarak ele 
alınabilir. Örneğin, gerçek yaşamda hoşumuza gitmeyen bir olay, sinema perdesinde 
izlediğimizde hoşumuza gidebilir. Savaş, şiddet, cinsellik gibi negatif temalar gerçek 
hayatımızda hoş karşılanmayabilir. Gerçekte hoşumuza gitmeyen bir objenin bir mimesis 
objesi olunca hoşumuza gitmesi, Aristoteles estetiğinin en can alıcı noktasıdır (Tunalı, 
2012: 103).  

Kurmacanın mimetik gücü, kendi dilinin gerçekçi bir anlayışını doğrulama isteğiyle 
oluşmuştur. Pasolini’nin ortaya koyduğu gibi; “O halde sinema, gerçekliğin yazılı dilinden 
başka bir şey değildir… Bu onun ne öznel ne de sembolik olduğunu gösterir; dolayısıyla o 
gerçeklik üzerinden temsil eder” (aktaran Pezzella, 2006: 44).  

Bu görüşün bir benzeri, belgesel için de öne sürülebilir. Örneğin, bir tarihi mekânın 
belgesel tasvirini, yani gerçekliğin parçalarıyla uyumlu bir kopyasını üretmek istiyorsak, 
bu bir dereceye kadar yapılabilir. Kamerayı belli bir çerçeveye ayarlayarak tarihi bir 
mekânın ortasına yerleştirirsek, gerçek zamandaki nesnel durumunu çekebiliriz. Bu 
durumda saf nesnellik sadık bir yeniden üretim olması gerekirken tam tersi meydana gelmiş 
olur. İzleyici, çerçeveye girip çıkan insanların ve nesnelerin karmaşasını, sadece kısa 
ömürlü parçalardan oluşmuş eylemleri ve ulaşılamaz bir yaşama dönük jestleri izler. 
Mimesis ister gerçeğe, isterse de hayali olana yönelmiş olsun, bütün objeler mimetik veya 
poetik bir realite ortaya koyar (Tunalı, 2012: 102).  

Aristoteles sanatçının mimetik faaliyetinin karşısına, sanat eserini seyreden, sanat 
eserini algılayan, süjede meydana gelen bir başka faaliyet ortaya koymuştur. Bu süjede 
meydana gelen faaliyete Aristoteles katharsis2 adını vermiştir (Tunalı, 2012: 106). Bu bağlamda 
mimetik faaliyetler, izleyicilerde meydana gelen bir katharsis faaliyeti ile tamamlanmaktadır. 
Kurmacada, izleyiciler katharsis aşamasına yoğunlaşmaktadır. Sinema perdesindeki görüntü 
bedenden yoksundur, ışık ve gölgeden oluşmuş bir simülakrdan ibarettir, ama yine de seyirci 
kameranın az ya da çok geçmiş bir zamanda, gerçek yaşamdan çektiği bedenleri, jestleri ve 
nesneleri ayırt edecek hiçbir şey olmasa da, gerçekliğin bazı değerlerini ona atfetmeye ikna 
edilir (Pezzella, 2006: 39). Bazılarının, söylem, dramatik kuruluş diye adlandırdığı anlatı; söz 
konusu öykünün anlatış biçimiyle ilgilidir (Chion, 2003: 79). Anlatıda, öykülemedeki 
detayların nasıl biçimlendiğine, nasıl bir iletişim sağlandığına ve izleyicilere nasıl bir anlam 
ilettiğine vurgu yapılır (Hunt, 2012: 30).  

Anlatı (Narrative) teorisyeni Tzvetan Todorov senaryoyu tanımlarken, anlatıyı üç 
aşamaya ayırmıştır: denge durumu, bu dengenin bir olay nedeniyle bozulması ve dengenin 
yeniden sağlanmasına yönelik başarılı çaba. Todorov’a göre bir aşamadan diğerine geçiş, 
anlatının “dönüm noktası” olarak adlandırılmıştır. Bu dönüm noktalarında, önemli olaylar 
anlatı eyleminin yönünü değiştirir (aktaran Buckland, 2010: 39).  

Nijat Özön’e göre; “bu dengenin bozulması, yani bunalımların, çatışmanın ortaya 
çıkması anlatının olgusunu oluşturur. Kurmaca, bu çeşit olguların birbiri ardından sıralanışıyla 
                                                           
2   Arınma, boşalma, rahatlama gibi anlamları olan bu sözcük tüm estetik sanatların anahtarı olarak görülmektedir. 
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oluşmuştur” (2008: 122). Bob Foss’a göre; “sergileme çatışmalara ilişkin koşulların 
sunulmasıdır. Çatışmanın başlangıç noktası, dengenin bozulduğu, artı ve eksi güçlerin 
birbirilerine karşı tepki göstermeye başladığı, zincirleme tepkilerin oluşmasına yol açtığı 
noktadır” (2009: 154).  

Çatışma kavramı dramatik öyküyü oluşturan bir unsurdur. Öyküde, hakikat her zaman 
gerçek kahramanın (protagonist) yanındadır. Bunun bilincinde olan karşıt karakter (antagonist) 
hakikati çarpıtmaya çalışır. Çoğu zaman kahraman da karşıtı da aynı hakikatten endişe duyar. 
Öyküde, kahraman ile karşıt kişilik birbirlerine ne kadar denk olursa aralarındaki çatışma da o 
kadar büyük olur. Kahramanın kendi sıradan dünyasından en çok değer verdiği ve antagonistin 
kazanması durumunda kahramanın kaybedecek olduğu şeyler, erkenden ve açıkça sunulursa, 
kahraman açısından nelerin tehlikede olduğu ortaya çıkar. Öyküde çatışma yoksa bunun sebebi 
ya kahraman açısından tehlikede olan şeyler zayıf tanımlanmıştır. Ya da antagonist yeterince 
tehditkar değildir (Landau ve Frederick, 2011: 68-73).  

Bu bağlamda, belgeselin gerçekliği (gerçekçilik iddiası), kurmacanın da hayali olayları, 
ve kişileri içerdiği öne sürülebilir. Ancak belgesel ve kurmacayı ayıran sadece öykü ve 
gerçekçilik savı değildir. Günümüzde, belgesel ve kurmaca ayrımında etkili olan mimetik yapı 
ve gerçekçilik savı bulanıklaşmıştır. Çalışmada, Pelin Esmer’in Koleksiyoncu (2003) belgeseli 
ve 11’e 10 Kala (2009) filmleri; belgesel ve kurmaca yapıların kaynaşmasını incelemek 
açısından karşılaştırılarak analiz edilmiştir. 

 

Koleksiyoncu (2003) ve 11’e 10 Kala (2009) Filmlerinin Karşılaştırmalı Analizi 

Yöntem 

Filmlerin analizinde biçimsel bir çözümleme yöntemi uygulanmıştır. Görsel sanatlarda 
teknikten bağımsız bir içerik mümkün değildir, ancak teknik unsurlar içerikten ayrılabilir. 
Ryan’a göre; “biçim saf teknik ya da kendisine herhangi bir içerik verilmemiş tekniktir. Bir 
sanat eserinin bu uygulamalı boyutunun incelenmesi biçimsel eleştiriyi meydana getirir” (2012: 
14). Biçimsel analiz; görüntüleme, kurgu ve bir kompozisyonu yaratmak gibi araçları 
içermektedir. Michael Ryan ve Melissa Lenos “Film Çözümlemesine Giriş” kitabında bir filmin 
teknik çözümlemesini yedi başlığa ayırmıştır;  kompozisyon, kamera, kurgu, sanat yönetimi, 
anlatım, metaforlar ve karakterler ve film stili (2011: 49 -184). Kompozisyon, çerçevenin 
düzenlenmesinden mizansen ait unsurları içermektedir. Kamera kullanımı görüntüleme 
tekniklerinin tümüdür. Kurgu filmde kullanılan planların ve sekansların nasıl bağlandığıyla 
ilişkilidir. Sanat yönetimi, mekân seçimi ve set tasarımlarından aydınlatma gibi yaratım 
süreçleriyle ilişkilidir. Anlatım filmde yönetmenin kullandığı öyküleme yöntemleridir. 
Karakterler senaryo yazarları tarafından yaratılırlar ve oyuncular da onlara hayat verirler. 
Metaforlar çekim içindeki oyuncularla nesneleri ilişkilendirebilir. Film stili, bir filmin gerçekçi 
mi? Yoksa dışavurumcu mu olduğuyla alakalıdır (Ryan ve Lenos, 2014: 174 -184).  

Ryan ve Lenos film stilini belgesel ve kurmaca yapıları karşılaştırarak açıklamıştır. Bu 
sınıflandırma filmlerin anlatım yöntemlerini karşılaştırmak için en uygun yöntemlerden biri 
olarak ele alınmış ve Ryan ve Lenos’un teknik sınıflandırmaları referans alınmıştır. Bu 
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bağlamda Koleksiyoncu (2003) belgeseli ve 11’e 10 Kala (2009) filmleri başlıklar altında 
incelenerek analiz edilmiştir. 

Koleksiyoncu (2003)  

Filmin Konusu  

Koleksiyoncu’da gündelik yaşamda gördüğümüz her şeyin koleksiyonunu yapan ve 
kendi evinde koleksiyonlarının misafiri gibi yaşayan, tutkulu bir koleksiyoncunun yaşamı 
anlatılmaktadır. Film boyunca, İstanbul'un en kalabalık ve hareketli sokaklarında, binlerce 
insanın arasında, her gün yeni koleksiyon parçaları arayan Mithat Esmer’in yaşamı 
sunulmaktadır. Pelin Esmer, Koleksiyoncu'nun yönetmenliğini, yapımcılığını ve 
kameramanlığını üstlenmiştir. Belgeselin ana karakteri olan koleksiyoncu (Mithat Esmer), 
Pelin Esmer'in 70 yaşındaki gerçek amcasıdır. Yönetmen, yıllardır yaşamına tanıklık ettiği 
amcasının belgeselini filme alırken, filmin gerçekçiliğini bozmamak için kamerayı kendisi 
kullanmıştır (Kırel, 2009: 130).  

 

Filmin Künyesi 

Yönetmen: Pelin Esmer 

Senaryo: Pelin Esmer 

Yapımcı: Pelin Esmer 

Görüntü Yönetmeni: Pelin Esmer 

Yapım yılı: 2003 

Film: DV 

Süre: 47 dakika 

Tür: Belgesel  

Kompozisyon 

Bir görsel sanat dalı olan sinemada düşüncenin somutlaşma seyri görsel düzenlemeden 
başlar. Kompozisyon ilkeleri ve bunlarla ortaya konan yaratıcı hileler sürecin devamında, eş 
zamanlı olarak gelişir (Mükerrem, 2012: 14). Belgeselde görüntülerin kompozisyonu öykü 
anlatımı için önemli bir anlatım yöntemidir. Koleksiyoncu’da çerçevedeki alan dağılımı, 
oyuncu ve nesnelerin konumu özel anlamlar yaratmak amacıyla kullanılmamaktadır. Filmde 
sunulan kompozisyonlar plansız çekilmiş gibi oluşturulmuştur. Çerçeve içi kompozisyon 
unsurları bazı sahnelerde asimetik ve düzensizdir ve görüntüler sıkışık biçimde 
çerçevelenmiştir.  
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Kamera 

Filmin çoğu sahnesinde aktüel çekimler ağırlıktadır. Özellikle hareketli planlar Mithat 
Bey karakterinin mekânsal geçişlerinde bir araç vazifesi görmektedir. Ayrıca filmin bazı 
planları röportaj çekimlerini anımsatmaktadır. Filmin kamera hareketleri gerçekçilik savını 
desteklemektedir.  

Kurgu 

Filmin kurgusu Mithat Bey’in anlatımıyla parçalı bir yapıda ele alınmıştır. Filmin 
sahneleri mekânsal ve zamansal nedenlerle ilerlememektedir. Sahneler arasındaki bağlantı dış 
ses anlatımıyla inşa edilmiştir. Filmde kurmaca bir öykü sunulmadığından, planların ve 
sahnelerin kurgusunda devamlılık3 ilkelerine dikkat edilmemiştir. 

Sanat Yönetim 

Kurmacada setler tematik anlamlar yaratmak amacıyla inşa edilebilir. Ancak belgesel 
için genellikle set tasarımı tercih edilmez. Koleksiyoncu’da filme alınan mekânların seçiminde 
Mithat Bey karakterinin gündelik faaliyetleri etkili olmuştur. Filmde mekânlarla karakter 
arasında sıkı bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Aydınlatmanın mekânla birleşmesi ilkin, çağdaş 
sinemanın başlangıcı sayabileceğimiz Yeni Gerçekçilere kadar uzanmaktadır. Filmde mekânlar 
ana karakteri içinde barındıran bir yer değil, onlara ışık tutan bir anlam oluşturmaktadır. Ayrıca 
filmde özel bir aydınlatma tekniği kullanılmamış, doğal aydınlatma yöntemleri tercih 
edilmiştir. Filmin doğal aydınlatması anlatının son derece gerçekçi ve erdemli görünmesini 
sağlamaktadır. Bu bağlamda filmin mekânları ve set tasarımları Yeni Gerçekçiliğin ilk 
örneklerini anımsatmaktadır. Filmde belgesel anlatım yöntemlerine uygun olarak, dekor ve 
kostüm gibi öğeler de kullanılmamıştır.  

  Anlatım 

Dramatik kurallarla öykü anlatma, belgeselin çalışma alanı değildir; ama belgeselin bir 
öyküsü olmayacağı manasına gelmez. Belgeselin ön yapım ve yapım aşamasında tüm 
araştırmaların bir araya getirilip bir programa dönüştürülmek üzere biçimlendirilmesi gerekir. 
İlk aşamada bu bir senaryo taslağı halini alır (Worthington, 2011: 85). Koleksiyoncu gibi 
belgesellerde anlatı bir karakter üzerine inşa edilebilir. Bu tarz anlatılar, geleneksel 
belgesellerde uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Koleksiyoncu’nun anlatısında Mithat Bey 
karakterinin yaşamı Esmer’in gözünden4 anlatılmaktadır. Film içinde olaylar ve sunulanlar 
farklı bir açıdan koleksiyoncunun dünyasını sergilemektedir. Bu bağlamda filmde neden ve 
sonuçları aşan olaylar parçalı bir anlatımla sunulmaktadır. 

Metaforlar ve karakterler  

Belgeselde insan unsurunun önemli olması, oyunculuk sorununu beraberinde 
getirmiştir. Belgesellerde gerçek insanlar ekrana yansıtılabilir. Çünkü doğal oyunculukta her 
şey anlık olarak gelişir. Sorun, bunun nasıl gerçekleştirileceğinden kaynaklanır. Belgeseller için 
                                                           
3 Belgeselde devamlılık temel bir ilke değildir, ancak kurgulanan görüntülerin gerçekliği yansıtması gerekir. 
Çünkü izleyiciler görsel devamlılıktan çok, görsel gerçekliğe odaklanmıştır. 
4  Hem filmin yönetmeni Pelin Esmer hem de filmin karakteri Mithat Esmer için kullanılmıştır. 
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seçilen doğal oyunculardan, doğal tutumlarından daha fazlasını yapmaları beklenmez. 
Belgeselde profesyonel oyunculuk genelde tercih edilen bir uygulama değildir. İzleyiciler, 
gerçek kişilerin (oyuncuların), mimiklerini, diyaloglarını ve kamera önündeki performanslarını 
değerlendirir. Belgesel her ne kadar öykülediği kişileri gerçekten alsa da; bazı durumlarda 
oyuncuları, yönetmenin manipüle ettiği düşünülmektedir.  

Koleksiyoncu belgeselinin ana karakteri Mithat Bey’dir. Belgesel anlatıya uygun olarak 
Mithat Bey dışındaki karakterler filmde kısa süre olarak yer almaktadır. Koleksiyonculuk 
uğraşı ve koleksiyonu yapılan nesneler, Mithat Bey karakterinin oluşturduğu yapıyla metaforik 
bir bağ sağlamaktadır. Koleksiyonu yapılan nesnelerin tümü dikkatlice düzenlenmiştir. Ancak 
her birinin ayrı bir öyküsü vardır. Mithat Bey karakteri de filmin gerçek kişisi olarak, biricik 
koleksiyonları gibi sosyal hayattan uzak bir yaşam sürmektedir. Mithat Bey, uzun yıllardır özel 
gördüğü her şeyin koleksiyonunu yapmıştır: Hatta ses kayıtlarının bile. Ancak bu geniş 
koleksiyon büyüdükçe onun yalnızlığı da büyümüştür. Bu bağlamda koleksiyonlar ve 
Koleksiyoncu arasında organik bir bağ olduğu öne sürülebilir. 

Film stili 

Film eleştirmenlerine göre belgesel kurmacadan daha gerçekçidir. Bu bağlamda daha 
ahlaki ve estetik açıdan daha üstün olduğu söylenebilir. Koleksiyoncu, belgesel anlatım 
yöntemleri ve gerçekçilik savı ile ele alınmıştır. Filmde diyaloglar doğaçlama yöntemlerle inşa 
edilmiştir. Bazı planlarda ve sahnelerde ses bütünlüğü karışık ve iç içe geçmiştir (çoğu sahnede 
ortam sesi, diyaloglar ve gürültüler bulunmaktadır). Mithat Bey, kameraya yaşamını anlattığı 
sahnelerde karşılıklı söyleşme biçiminde diyaloglar bulunmaktadır. Kimi sahnelerde (lokanta 
ve piyangocu bayan gibi) diyaloglar, dış ses anlatımıyla bütünlük sağlamıştır. Filmin açılış 
sekansında ve sahneler arasında ana karakterin ruh haline uygun olarak gizemli bir fon müziği 
kullanılmıştır. Filmde gerçekçilik savı sanatsal hale gelirken, sanatsal olan da gerçeğe 
dönüşmüştür. 

Tablo 1 

Koleksiyoncu (2003) 
Oyuncular: Mithat Esmer (Gerçek kişi) 

Öyküleme: Gerçekçi öyküleme 
Görüntüleme: Aktüel çekimler ağırlıklı 

Kurgu: Gerçekçilik savıyla devamsız ve parçalı 
Ses: Dış ses5, söyleşme6 ve fon müziği 

 

 

                                                           
5 Dış ses kullanımına göre ayrılırlar. Birincisi; içinden konuşmaktır. Kadrajda konuşan kişinin görüntüsü vardır. 
Kişi bir şeyi düşünür ve dudakları kıpırdamadığı halde aklından geçenleri duyarız. İkincisi açıklamadır.  
Belgeselde konu edilen kişinin ya içinden ya da dışından konuşma olarak yer alabilir, ya da kendisini belki de 
bütün film boyunca hiç görmeyeceğimiz bir üçüncü kişinin sesi filmde olup bitenleri anlatabilir. Bu tip sesler iki 
kategoride kullanılmaktadır: birincisi dış ses (off voice) ve diğeri ise iç ses (voice over)’tir. 
6 Söyleşme, belgeselde karşılıklı konuşma şeklinde yapılan diyalogların tümüdür. Soru-cevap şeklinde olabildiği 
gibi, kişilerin kamera karşısında yaptığı diyalogları da kapsayabilir. 
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11’e 10 Kala (2009)  

Filmin Konusu 

11’e 10 Kala, Koleksiyoncu belgeselinin kurmaca sunumudur. Filmde, koleksiyonları 
ile tutkulu bir yaşam süren Mithat Bey’in öyküsü anlatılmaktadır. Mithat Bey, 
koleksiyonlarının devamlılığını bozmamak için birçok fedakârlıkta bulunmuştur. Ancak, 
Mithat Bey’in yaşadığı dairenin diğer sakinleri deprem endişesi ve daha değerli bir eve sahip 
olma isteğiyle binayı yıkıp yeniden inşa etmeyi arzulamaktadır. Böylece Mithat Bey'in 
koleksiyonları uğruna verdiği savaşların en zorlusu başlamış olur. Bina yıkılırsa Mithat Bey 
koleksiyonlarını da kaybedecektir. Öykünün kurmaca sunumunda eklenen Ali karakteriyle bu 
çatışma farklı bir boyut kazanır. Koleksiyonun devamlılığı için başlayan ilişkileri, birbirlerinin 
kaderlerini fark etmeden değiştirdikleri bir noktada son bulur 
(http://www.11e10kala.com/sinopsis.html, 08.01.2015). 

Filmin Künyesi 
Yönetmen: Pelin Esmer 

Senaryo: Pelin Esmer 

Yapımcı: Pelin Esmer, Tolga Esmer, Nida Karabol Akdeniz 

Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken 

Oyuncular: Mithat Esmer, Nejat İşler, Tayanç Ayaydın, Laçin Ceylan, Savaş Akova, 
Sinan Düğmeci, Tülin Özen, Aşkın Şenol, Selen Uçer, Emine Şans Umar, Füsun Demirel, 
Liezer Abrayaya, Okay Şenol, Koray Bülent Tarhan, Kutay Ülkü, Arzu Kaçmaz, Ceren Süer, 
Dilek Altuğ, Serkan Keskin, Nida Karabol Akdeniz, Ahmet Sarsılmaz, Gülden Avşaroğlu. 

 

Yapım yılı: 2009 

Film: HD CAM 

Süre: 110 dakika 

Tür: Kurmaca 

 
Kompozisyon 
Koleksiyoncu‘daki kompozisyonlarla karşılaştırıldığında, 11’e 10 Kala’daki mizansen 

unsurları daha sinematografiktir. Filmin birçok sahnesinde ön plan ve arka plan gibi görsel 
düzenlemeler yer almaktadır. Koleksiyoncu‘da karakterlerin azlığı nedeniyle çerçevelerin 
çoğunda kompozisyon seçimlerinde Mithat Bey’in konumu belirleyici olmuştur. 11’e 10 
Kala’da birçok yan karakter filme eklendiği için kompozisyon seçimlerinde sinematografik 
tercihler yapılabilmiştir. Örneğin, Mithat Bey ve Ali karakterinin diyalog sahnelerinde, Ali’nin 
gezindiği sahnelerde ve bina sakinlerinin planlarında oyuncuların çerçeve içindeki konumları 
kurmaca anlatım yöntemleriyle ele alınmıştır. 
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Kamera 
Koleksiyoncu‘nun sahnelerinde aktüel çekimler ağırlıktayken, 11’e 10 Kala’da sabit ve 

uzun planlar, kaydırmalı planlar, ikili planlar ve alt açı-üst açı planlar gibi görüntüleme 
teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca bazı sahnelerde farklı odak uzaklıklı lenslerle karakterlerin iç 
dünyaları vurgulanmıştır. Örneğin, Ali karakterinin kütüphaneye iş bulmak için gittiği sahnede 
farklı görüntüleme yöntemleri gözlemlenebilir. 

Kurgu 
Hem Koleksiyoncu’nun hem de 11’e 10 Kala’nın kurgusu parçalı ve kopuktur. Ancak, 

11’e 10 Kala’nın kurgusu Koleksiyoncu belgeseliyle karşılaştırıldığında farklı plan ölçeklerini 
içermesi bağlamında daha düzenlidir. Filmin bazı bölümlerinde planlar ve sahneler arasında 
görsel devamlılık, atlamalara neden olmaktadır. Filmin planlarının ve sahnelerinin 
düzenlenişinde dramatik etkiler ağırlıktayken, kurguda uzun planlar bağlanmıştır. 

Sanat Yönetim 
 Koleksiyoncu’da doğal aydınlatma ve gerçek mekânlar kullanılmışken, 11’e 10 Kala’da 
profesyonel oyuncular, kostümler, dekorlar ve psikolojik aydınlatma7 yöntemleri yer 
almaktadır. Filmi bazı sahnelerinde (Ali’nin alt kattaki evi gibi) doğal aydınlatma ilkelerinin 
ihlaliyle izleyicilerde belirli duygular uyandırılmaya çalışılmıştır. Film, kurmaca oyunculuk 
yöntemleriyle ele alındığı için, set tasarımları ve kostümler de bulunmaktadır (karakterlerin 
giysileri ve mekânların tasarımında). Örneğin, filmde karakterlerin giysileri, karakterlerin 
değişimlerini göstermektedir. Apartman görevlisi olarak çalışan Ali, filmin sonunda 
kütüphanede iş bulur ve takım elbise giyerken gösterilir. 

Anlatım 
Hem Koleksiyoncu, hem de 11’e 10 Kala filmleri Mithat Bey karakteri ve çarşı 

sahnesiyle başlamıştır (11’e 10 Kala’da sahafçı Sinan ile diyalog sahnesiyle başlamış ve çarşıya 
geçilmiştir. Koleksiyoncu’da ise uzun bir çarşı sahnesi yer almıştır). 11’e 10 Kala’da anlatı iki 
karakterin düzen ile mücadelesi üzerine inşa edilmiştir. Mithat Bey’in koleksiyonları korumak 
adına çevresiyle mücadele öyküsü (Koleksiyoncu’da böyle bir mücadele doğrudan 
işlenmemiştir) ve Ali karakterinin hayatta kalma çabası anlatılmaktadır. Filmin anlatısı iki 
karakterin amaçlarıyla dengelenmiştir. 

11’e 10 Kala’da anlatı, kurmaca anlatım yöntemleriyle zenginleştirilmiştir: apartman 
yöneticisi (Ruhi Bey), lokanta sahibi (Hülya Hanım), Sahafçı Sinan, Ömer gibi yan karakterler 
ve belediye çalışanları, öğrenci kız, hemşire, doktor gibi yardımcı karakterler anlatıya 

                                                           
7 Sinemada aydınlatma, tarihsel olarak birkaç dönemden geçmiştir. Aydınlatma sinemanın erken dönemlerinde 
işlevsel amaçlarla kullanılmıştır. Duyarlılığı düşük negatifler, güçlü objektiflerin yokluğu, sinemacıları dış 
mekânda çıplak güneş ışığı altında çekim yapmaya zorlamıştır. Sinemada ki farklı aydınlatma yaklaşımı 
gelişmiştir. Birincisi, “doğal aydınlatma” olarak bilinen aydınlatma türüdür. Bu yaklaşımda, güneş, ay ya da 
bilinen herhangi bir yapay ışık kaynağından saçılan ışığın yarattığına benzer bir aydınlatma yapılır. Belgeselde, 
doğal aydınlatma türü tercih edilir. Bu yolla, filmdeki zaman ve mekân gerçekte olduğu gibi yansıtılır. İkinci tür 
aydınlatma ise, “psikolojik aydınlatma” olarak tanımlanan; karakterin ruh halini yansıtmak için yapılan 
aydınlatmadır. 
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eklenmiştir. Koleksiyoncu’da dış ses anlatımı ve söyleşme diyaloglar kullanılmışken, 11’e 10 
Kala’da ses köprüleri8 ve müzik önemli anlatım yöntemleri olarak ele alınmıştır. 

 

Metaforlar ve karakterler  
Kurmacada oyuncu, yönetmenin hem sessel, hem görsel en önemli anlatım aracıdır. 

Öyküyü yorumlar, sergiler, konuşur, haykırır, şarkı söyler, çeşitli hareketler yapabilir veya 
hareketsiz kalabilir. Karakterleri oyuncular canlandırır, diyalogları oyuncular seslendirir 
(Özakman, 2009: 219). 11’e 10 Kala’da Mithat Esmer filmin başrol oyuncusu olarak kendini 
oynamıştır. Ayrıca filmde, Mithat Esmer’in dışında ana ve yan karakterler de yer almaktadır. 

Filmin yönetmeni Pelin Esmer, Mithat Alam Film Merkezi Söyleşi ve 
Panelinde;  

“Belgeselin hayal gücünü kullanmaya imkân sağlayan bir tür olduğunu 
düşünüyorum, çünkü bir şeyin olacağını hayal ediyorsunuz ve oluyorsa da 
çekiyorsunuz. Belgeselde birdenbire oluşacak durumlara daha çok açığım 
kurmacada ise açıkçası “bugün de başımıza ne gelirse” gibi bir yaklaşımda 
değilim. 11’e 10 Kala filminde oyunculuk anlamında ön prova yapmadım. Nejat 
İşler ile karakter hakkında konuştuk, bu konuşma öyle günlerce sürmedi ve 
karakter analizi biçiminde olmadı ama bir güven ilişkisi oluşturduk. Tabi ben 
kolay teslim olmuyorum, çünkü sahneyi canlandırırken oyuncunun benim 
yönlendirmelerime ihtiyacı var. Oyuncunun karakteri algıladığından emin 
olduktan sonra çekim sırasında bu adam ne yapar, ne eder, nerede nasıl bir tepki 
verir, ne içer, ne tür müzik dinler gibi daha genel şeyler konuşmayı daha doğru 
buldum. Ben her oyuncuyla ayrı bir yöntem geliştirmek gerektirdiğine 
inanıyorum. Mithat Bey’le çalışma yöntemimiz tabi ki çok farklıydı, ondan 
esinlenerek yazılmış bir karakter olmasına rağmen ondan o karakteri 
oynamasını istiyordum. Ona daha çok doğaçlama şansı vereceğimi 
düşünmüştüm, fakat daha çekimlerin çok başında diyalogları ezberlediği zaman 
daha rahat hissedeceğini anladım. O andan itibaren çok daha güvenli hissetti, 
karşısında da profesyonel bir oyuncu olduğundan dolayı hata yapma endişesini 
ortadan kaldırmak için benim hemen duruma adapte olmam gerekti. Başta 
düşündüğüm gibi doğaçlamada ısrar etseydim, olmazdı. Biraz duruma göre 
hareket etmek durumunda olduğumuzu düşünüyorum, ama sete hazırlıklı 
gitmekten yanayım. Aklımda planladıklarımı oyunculara doğru aktarabilmem 
gerek” diye belirtmiştir (http://www.mafm.boun.edu.tr/makale/135, 
14.11.2014). 

Her iki filmde de; manyetolu el feneri, piyango bileti, dergi ve gazete önemli öğeler 
olarak kullanılmıştır. Koleksiyoncu’da ana karakter Mithat Bey’dir. 11’e 10 Kala’da ana 
karakterler Mithat Bey (Mithat Esmer) ve apartman görevlisi Ali’dir (Nejat İşler). Filmde 
metaforlar karakterlerin alışkanlıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Mithat Bey klasik müzik 
dinlemekte ve koleksiyonculuk yapmaktadır. Ali’de arabesk müzik dinlemekte; sosyo-
                                                           
8 Ses köprüsü, bir sahneye ait sesin başka bir sahneye taşırılmasıdır. Sahneye ait görüntü bitip yeni sahnenin 
görüntüsü geldikten sonra eski sahnenin sesinin bir müddet daha devam etmesi şeklinde olabileceği gibi, yeni 
sahnenin görüntüsü gelmeden birkaç saniye önce sesinin duyulmaya başlanması şeklinde de olabilir. 
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ekonomik sorunlarla mücadele etmektedir (sınıf atlama gibi). Her iki karakterin de kendine ait 
sorunları, benzerlikleri ve zıtlıkları sosyal metaforlarla betimlenmiştir.  

Film stili 
 11’e 10 Kala filmi, Koleksiyoncu belgeselinin kurmaca sunumudur. Bu bağlamda 
belgesel bir anlatıdan, kurmaca öyküye dönüştürülen film gerçekçi izler taşımaktadır. 
Geleneksel anlatılarda yer alabilen dışavurumcu unsurlar, yüksek kontrastlı aydınlatmalar ve 
sembolik anlamlar filmde yer almamaktadır. Filmde kurmaca anlatım yöntemleri ve gerçek dışı 
unsurlar minimal düzeyde kullanılmaktadır. Bu bağlamda filmin stili gerçekçidir. Ana akım 
sinemada toplumsal sorunlar birkaç karakterin erdemli çabalarıyla ortadan kaldırılabilir. 11’e 
10 Kala’da, ise karakterlerin sorunları ve çevreleriyle çatışmaları mutlu bir son’a 
bağlanmamıştır. Filmin sonunda Mithat Bey’in durumu ve Ali’nin geleceği belirsiz 
bırakılmıştır. Filmde kendi yaşamını oynayan Mithat Bey gerçekliğin bir tarafında yer 
almaktadır. Mithat Bey karakteri, hayali bir öykü kahramanı değildir. Ancak filmde, 
Koleksiyoncu belgeselinde olduğu gibi kendi yaşamını dile getirmemektedir. O, kurmaca anlatı 
gereği öykünün parçalarından biridir. 

Tablo 2 

11’e 10 Kala (2009) 
 

Oyuncular: Mithat Esmer (Gerçek kişi) ve Ali karakteri (Nejat İşler) 

Öyküleme: Kurmaca öykü modeli 

Görüntüleme: Dramatik yapıya uygun planlar (uzun planlar gibi). 

Kurgu: Öyküyle uyumlu, ancak kopuk 

Ses: Diyalog ve iç/dış müzik9 

 
Sonuç 
Tanınmış belgesel uzmanı Bill Nichols, her filmin belgeseli çağrıştıran nitelikler 

taşıdığını öne sürmektedir (aktaran Clarke, 2012: 119). Carl Plantiga, “Rhetoric and 
Representation in Nonfiction Film” adlı kitabında kurmaca ve kurmaca olmayan filmler 
arasındaki ayrımın gerekliliğini savunmuştur. Sınıflandırmanın sadece teorik ve pratik kullanım 
değerine sahip olmadığını aynı zamanda da insanların etrafındaki dünyanın anlamını kavrama 
yönünün merkezi olduğunu ifade etmiştir. Plantinga, bazı filmlerin kurmaca ve kurmaca 
olmayan arasında mahsur kalmış gibi göründüğünü ifade etmiştir (Plantiga, 1997: 17).  

Çalışmada incelenen Koleksiyoncu ve 11’e 10 Kala filmleri aynı öykünün belgesel ve 
kurmaca anlatım yöntemleriyle nasıl sunulabileceği konusunda önemli bir örnektir. Pelin 
Esmer, 2003 yılında belgesel anlatım yöntemleriyle ele aldığı Koleksiyoncu filmini 2009 
yılında kurmaca anlatım yöntemleriyle tekrar ele almıştır. Esmer, filmlerinde öyküleme, 
görüntüleme gibi sinemasal öğeleri filmin derdini anlatacak kadar kullanmış ve belgesel ile 
kurmaca yapıları birlikte harmanlamıştır. Esmer, filmlerinde küçük ekiplerle ve sınırlı 
bütçelerle çalışmayı tercih etmiştir. Bu bağlamda, Esmer’in filmlerinde belgesel ve kurmaca 
anlatım yöntemlerinin içe içe geçtiği düşünülebilir.  
                                                           
9 Sahne içindeki bir ses, kaynağından (mekân içinde çalan müzik gibi) geliyorsa iç müzik (diegetic music), filme 
sonradan eklenmiş ve sahnedeki bir ses kaynağından gelmiyorsa, dış müzik (non-diegetic music) adı verilir. 
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Çağdaş Türk Sineması’nda teknik ve ekonomik sınırların, belgesel ve kurmaca yapıların 
kaynaşmasına zemin hazırladığı düşünülebilir. Örneğin, Çağdaş Türk Sinemasında; Orhan 
Eskiköy ve Özgür Doğan’ın İki Dil Bir Bavul (2008), Aslı Özge’nin Köprüdekiler (2009) 
filmleri belgesel tarzda çekilmiş kurmaca örneklerdir. Belgesel ve kurmacanın kaynaşmasında 
üretim yöntemlerinin anlatım yöntemlerini değiştirdiği iddia edilebilir. Kurmacada bu kaygılar 
belgesel yöntemlerle giderilmektedir. Belgeselde ise, yeni dil arayışları oluşmaktadır. Bu 
bağlamda, Koleksiyoncu ile 11’e 10 Kala filmlerinin karşılaştırılması Çağdaş Türk Sinemasında 
belgesel ve kurmaca yapıları barındıran filmleri analiz etmek için önem arz etmektedir. 
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BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA İNSAN-DOĞA 
DİYALEKTİĞİ 

 
Mustafa İLBOĞA*    Hasan Hüseyin AYGÜL** 

 
Özet 

 Yaşanılan yüzyılın en büyük sosyal sorunlarından birisi, insanların ve toplumların birbirlerine karşı 
geliştirdiği olumsuz zihinsel yönelimler ve yönelimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan birlikte yaşama 
kültürünün zarar görmüş olmasıdır. Yaşanılan diğer bir sorun ise insanın doğaya karşı yüzyıllardan beri 
geliştirdiği bilinç ve bu bilincin neden olduğu doğal tahribat ve insanın doğa ile olan birlikteliğinin zarar görmüş 
yapısıdır. 

 Doğaya ve birlikte yaşama kültürüne zarar veren her iki sorun, temelde birlikte yaşama kültürünün 
dejenere olmuş aktüel durumunu yansıtmaktadır. Yalnızca sosyal bir varlık olarak değil, aynı zamanda doğal ve 
doğaya ait bir varlık olarak insan, bütüncül bir bakış açısıyla birlikte, yaşama diyalektiğini zorunlu olarak doğa 
ile paralel başlangıçlara dayandırmak zorundadır. Sunulan bu bakış açısı çerçevesinde çalışmamızın amacı, 
insanın doğa ile olan ilişkisinin gerekçelendirilmiş yapısını, birlikte yaşama kültürü bağlamında alarak, doğayı 
dikkate alan bir ahlakı insan yaşamına hâkim kılacak yeni düşünsel başlangıçlar önermektir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Doğa, Kültür, Ahlak, Birlikte Yaşama.  

 

Abstract 

One of the biggest social problems of this century is the corruption of the culture of living together as a 
result of people’s and societies’ negative mental attitudes towards each other.  Another present problem stems 
from the consciousness of mankind towards nature over the centuries and its destruction on nature as a result of 
which the unity of mankind with nature has been damaged.  

These two problems that damage the culture of living together and nature reflect the actual situation of 
the degenerated culture of living together in principle. With a holistic understanding, mankind, not only as a 
natural social being but also as a being belongs to nature, has to base the dialectic of living necessarily on the 
beginnings that are parallel to nature. Within the framework of the presented point of view, the aim of the study 
is to propose new intellectual beginnings for a morality to be dominated in the human life that take the nature 
into consideration, by explaining the justified relation of mankind with nature in terms of the culture of living 
together.  

Key Words: Mankind, Nature, Culture, Morality, Living Together	  
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1.Giriş 
"Bireyleri bir arada tutan güç nedir?" sorusu her zaman önemini koruyan bir niteliğe 

sahip olmuştur. Geçmişten günümüze çeşitli disiplinlerdeki düşünürler bu soruya cevap 
aramışlar ve bu çerçevede çeşitli tezler ortaya koymuşlardır. Söz konusu durum modern 
toplumda milliyetçilik politikalarıyla yeni bir boyut kazanırken, bireyleri bir arada tutan 
güçler; dinsel, kültürel ve ideolojik birliktelikler olarak güçlü bir biçimde vurgulanmaya 
başlamıştır. Ancak bu yapaylık, çizilen yapay sınırlarla birlikte zamanla "çok kültürlülük" gibi 
bir tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bugün ise "kozmopolitanizm" yani “dünya 
vatandaşlığı” tartışmaları bir önceki yüzyılın belirleyici ideolojilerden olan milliyetçiliğin 
yerini almış durumdadır. ‘Öteki’ ile olan ilişkimizi sorgulayan “dünya vatandaşlığı” 
kavramının belirsiz sınırlılıkları ve göreceliliği, günümüz toplumlarındaki bireyler arasındaki 
hoşgörüsüzlüğü, hırsı, nefreti, çatışmayı vb. olumsuzlukları giderecek gibi görünmemektedir.  

Bu anlamda mevcut toplumsal yapılar arasında dinsel, kültürel ve ideolojik 
birliktelikler oluşturabilmek için ortaya atılan kavramlar söz konusu olumsuzlukları 
gidermede yetersiz kalmakta; kimi zaman birlikte yaşama kültürünün oluşmasının önündeki 
en büyük engellerden biri haline dönüşebilmekte ve sorunların ana kaynağı durumuna 
gelebilmektedir. Birlikte yaşama kültürünün oluşmasının imkânı üzerine düşünme ve bunun 
ilkelerinin hangi temellere dayandırılacağı sorusu, bu noktada üzerinde durulması gereken 
önemli bir konudur.  

İnsan-insan birlikteliği üzerine oluşturulan tezler, sunmuş olduğu tüm alternatif 
önerileriyle mevcut sorunların çözümünde kısır kalışının nedenlerini, kendi kurgusal 
temellerinde aramak mecburiyetindedir.  İnsanı merkeze alan düşünsel çabalar, neticede 
önerdiği çözümlerden daha fazla problem üretmeye, kaçınılmaz olarak gebe kalacaktır. 
Birlikte yaşama olgusu her ne kadar özne olarak insanı merkeze alsa da; bu konunun objesi 
olarak insan, doğayla sürekli olarak iletişim halindedir. İnsanın doğayla olan iletişiminin 
sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için birlikte yaşama kültürünün toplumsal temellere 
(insan-insan ilişkisi) oturtulmasından ziyade, insan-doğa temelli olarak yeniden inşa edilmesi 
bir gereklilik olarak öne sürülmektedir. Sözü edilen durum insan-insan ilişkisinin ikinci plana 
atılmasından ziyade, insan-doğa ilişkisinin öncelenmesi anlamını taşımaktadır. 

İnsan-doğa ilişkisinin öncelenmesinin gerekçesi ise kaynağını mevcut problemlerden 
almaktadır. Bu doğrultuda birlikte yaşama, her şeyden önce kendisiyle birlikte yaşanılacak 
“öteki”nden önce, birlikte yaşanılacak mekâna yapılacak vurguya dayanır. Bizler, öteki ile 
boş bir uzayda değil, aynı şartlarda belirli bir mekânda, bir doğa içerisinde, dolayısıyla 
yeryüzünde yaşarız. Buradan hareketle birlikte yaşama konusunda öncelenmesi gereken 
“temel”, doğanın kendisi olmaktadır. 

 Daha önceki tartışmalara ilaveten insan-insan eksenli düşünce çabalarına alternatif 
olarak, insan-doğa merkezli birlikte yaşama kültürünün yeniden inşası üzerine düşünmek, 
mevcut problemlere daha kalıcı çözümler sunma potansiyeline sahiptir. Çünkü birlikte 
yaşama kültürü ile ilgili sorunlar ne çok kültürlülük kavramıyla ne de kozmopolitanizm 
kavramıyla aşılamayacağı, aksine bu tür bakış açılarının gelecekte, doğanın taşıma kapasitesi 
nedeniyle, birlikte yaşama kültürünün iflası ile sonuçlanabileceği öngörülmektedir. Buna 
karşın birlikte yaşama kültürünün teorik arka planının daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemin 
üzerinde yürütülmesi için bireyin tekrar doğaya dönmesi, insan-doğa diyalektiğinin tekrar 
sağlanıp, doğanın araçsallaştırılmasının ötesinde kutsanmasının ve saygınlaştırılmasının 
gerekliliği söz konusudur. Bu nedenle doğa, kendisi de bir doğa varlığı olan insan için iyi bir 
başlangıç noktasıdır. 

Bu çalışmayla biz, insanı merkeze alan bilincin ortaya çıkardığı doğa sorunlarının ve 
bu zihniyetin birlikte yaşama kültürüne verdiği olumsuz sonuçların kaynağına işaret edeceğiz. 
Bu çerçevede felsefi bir temelden hareketle, genelde insan-doğa ilişkisine, özelde ise insanın 
doğaya ait bir varlık olduğu düşüncesine vurgu yapılacaktır. Zira bu temel sahip olduğu güçlü 
statik yapısı nedeniyle daha kalıcı, sorunlara olan yaklaşımında daha tutarlı ve daha az çelişki 
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doğurabilecek kabiliyettedir. Bu nedenle birlikte yaşama kültürünün oluşumunun önündeki 
engeller her şeyden önce insan-doğa diyalektiğinin yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 
Söz konusu bakış açısının geçerliliği ise insanın doğayla ilişkisinin ahlaki bir boyut 
kazanması ve bunun yansımalarının da insan-insan ilişkilerine aktarılmasıyla mümkündür. 
Dolayısıyla tartışma yalnızca birlikte yaşama kültürü sınırları içerisinde değil, aynı zamanda 
ahlaki bir zemine oturmak zorundadır.  

 
2.Doğa Algısının Tarihsel Dönüşümü   
Doğa ile insanın zorunlu birlikteliği varoluşsal bir gerekliliktir. Keza, bilinen evrende 

insanoğlunun yaşamını sürdürebileceği başka bir “mekân” bulunmamaktadır. Öte yandan 
doğanın böyle bir zorunluluğu da yoktur. Çünkü doğa tek başına kendi yaşamsal döngüsünü 
gerçekleştirebilmektedir. Öyle ki, 14 milyar yaşındaki dünyada, insanoğlunun geçmişinin 
henüz çok yeni oluşu, doğanın bize değil bizim doğaya olan ihtiyacımızın en açık 
göstergesidir. Bu doğrultuda, en basit ifadeyle, insan bir “doğa” içerisinde doğar, orada 
beslenir ve büyür, orada birliktelikler oluşturur ve yine orada kültürünü ve medeniyetini inşa 
eder.                    

Yukarıda ifade edilen zorunlu gerekçeler sebebiyle insanoğlu, meydana getirdiği tüm 
tarihsel ve toplumsal birikimini tarihsel bir çizgi içerisinde günümüze taşımıştır. Bu birikim 
ve aktarımların tamamı ise, yine zorunlu olarak, “doğa” denilen mekân içerisinde 
gerçekleşmiştir. Bu anlamda doğa, hem uygarlıkların üzerinde yükseldiği fiziksel bir yapı, 
hem de toplumların kendilerini gerçekleştirdiği, ruhsal olarak beslendiği ve imkânlarından 
yararlandığı bütünün kendisidir. Ancak insanoğlunun doğa üzerindeki tasarrufu tarihsel 
dönemlere göre farklıklar göstermiştir.  

Tarihin ilk dönemlerinde insanın doğa üzerindeki tasarrufu iki yönlüdür. Bir yönüyle 
içselleştirilen1 bir doğa algısı söz konusudur. Yani doğa, insan için bir yaşam kaynağıdır. Bu 
çerçevede insan, kendini diğer yaşam formlarıyla birlikte daha büyük bir bütünün parçası 
olarak görür. Öte yandan dışsallaştırılan bir doğa algısı da vardır.  Bu noktada doğa sadece 
içerisinde yaşanılan bir nesneler bütünü değildir, aynı zamanda bir “anlam”a da sahip olan, 
inancın eşlik ettiği, korkuyla karışık saygı duyulan ve kutsallık atfedilen özel bir konuma 
yükseltilir.  

Tarihi süreç içerisinde içselleştirilen ve dışsallaştırılan doğa algıları zamanla dönüşüme 
uğramıştır. Bu dönüşümün ilk somut örneklerini ilkçağ felsefesinde görmek mümkündür. 
İlkçağ felsefelerinde ortaya konulan görüş, daha önceki dönemde olduğu gibi doğayı 
önceleyen, yani doğayı merkeze alan bir algı biçimidir. Buna göre ilkçağ felsefesinde doğa 
özellikle anlaşılmaya çalışılan bir bütündür. Saygı duyulan, kutsallaştırılan ve inanç merkezli 
olarak yaklaşılan doğanın ne’liği konusu, felsefi bir çabayla bütünleşerek doğanın en temel 
ilkelerini anlama çabasına dönüşmüştür. Bir bakıma insanoğlunun doğayı keşfetme dürtüsü, 
evrenin en temel ilkelerini bulma dürtüsüne evrilmiştir. Bu anlamda ilkçağ felsefelerini, 
içselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış doğa algılarının bir sentezi olarak yorumlamak ve herkes 
için geçerli “nesnel doğa algısına dönüşüm”ü gerçekleştirme çabası olarak görmek 
mümkündür.  

Felsefi alandaki düşünsel geleneğin toplumsal realiteye yansımasıyla insan, doğa ile 
bütünleşmiş ve doğanın bir parçası olarak mevcudiyetini sürdürme amacını gütmüştür. 
İnsanın inanca yer açan ruhsal dünyasında doğanın aldığı özel konum, içsel bir bağlılığın 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Burada kullanılan “içselleşme” ve “dışsallaşma” kavramları, Peter Berger’den esinlenerek aktarılmıştır. Ona 
göre  “her insan topluluğu bir dünya-kurma girişimidir.” (Peter L. Berger, Kutsal Şemsiye: Dinin Sosyolojik 
Teorisinin Ana Unsurları, Çev. Ali Coşkun, Rağbet Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2005, s.37.) Bu bakımdan 
“gerçeklik, soysal olarak inşa edilmiştir...” (Peter L. Berger ve Thomas Luckmann, Gerçekliğin Sosyal İnşası: 
Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.3.) Sosyal 
gerçekliği oluşturan diyalektik süreç ise üç adımdan oluşmaktadır: Dışsallaşma, nesnelleşme ve içselleşme. 
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yanında doğaya karşı duyulan saygının da oluşmasına ve onunla var olduğu kabul edilen ortak 
bir zemine de neden olmuştur. Fiziksel olarak zaten doğanın bir parçası olan insan, kendisini 
ruhsal olarak da doğaya ait görmüştür. Bu sebepten dolayı inançla karışık bir halde toplumsal 
vicdanda anlam bulan doğa, toplum tarafından sahip olunmak istenilen bir meta olarak değil, 
ait olunan bütün olarak anlamlandırılmıştır.2 

Gelinen noktada doğa, artık yalnızca inancın konusu değil, aynı zamanda felsefi bir 
bilginin de konusu olmuştur. Fakat toplumların sahip oldukları inançlarının değişmesi, 
zamanla farklı dinlerin ortaya çıkması, teknolojinin ilerlemesi ve felsefi bilginin gelişmesiyle, 
doğayı algılayış biçimi de farklılaşmıştır. İnanç temelleri kaybolmayan doğa algısı, Ortaçağ 
boyunca da devam etmiş olmasına rağmen sonraki yüzyıllardaki dönüşümün, düşünsel 
temelleri kurulmuştur. Aynı anda inancı da kapsayan doğayı bilimsel algılayış biçimi 
Aristoteles ve Kilise ekseninde dayanağını bulmuştur.3 Bilimsel birikimin sonucunda ortaya 
çıkan, felsefeden ve inançtan soyutlanan yeni bilimsel alanlarla birlikte ise doğa, bir inceleme 
nesnesi olarak ele alınmaya başlanmıştır. Doğa üzerine artan ve gittikçe biriken bilgi, doğaya 
olan felsefi bakış açısını teknik bir bakış açısına dönüştürerek, doğaya olan hâkimiyet 
duygusunu ve bunun mümkün olup olmayacağı sorusunu zihinlerde uyandırmıştır. Bu 
noktadan sonra ise dönüşüm artık kaçınılmaz hale gelmiştir.  

On yedinci yüzyılda, modern bilimin gelişmeye başlamasıyla birlikte insan, kendi 
gücünün ve yapabileceklerinin sınırlarını görmüştür. Modern bilimin babası olarak kabul 
edilen Francis Bacon’ın bilimsel yöntem anlayışı -tümevarım metodu- geleneksel düşünce 
yapısının yavaş yavaş yıkılmasını sağlamıştır. Bu süreç beraberinde bilimin doğayı ele alış 
biçiminin değişmesine, amaçların farklılaşmasına ve var olan olgunun (doğanın) yeni bir 
zihinsel tutumla ele alınmasına neden olmuştur. Doğanın bir olgu olarak ele alınıp 
incelenebileceği, üzerinde deney ve gözleme dayalı olarak ampirik çalışmalar yapılabileceği 
görüşü, bu dönemin en yaygın kabulüdür.4 Örneğin Bacon’a göre, “insan, Doğa’nın 
yardımcısı ve yorumlayıcısıdır. İnsan ancak doğanın üzerinde çalışarak ve doğayı 
gözlemleyerek onun düzenini kavradığı ölçüde eylemde bulunabilir ve olup biteni anlayabilir. 
Bunun dışında ne bilgisi, ne de gücü vardır.”5 Yine ona göre “bugün doğaya yalnız düşüncede 
hükmediyoruz ve onun boyunduruğu altındayız; oysa buluşlarımızda kendimizi doğanın 
ellerine bırakırsak ona uygulamada da hükmedebiliriz.”6  Söz konusu ifade bile algı 
farklılaşmasının başlangıç noktası olarak kabul edilebilir.  

On yedinci yüzyılda inançtan arındırılmış bir inceleme nesnesi olarak ele alınan doğa, 
anlaşılmaya çalışılan bir konu olmanın ötesinde, pragmatik “anlam”lara da sahip olmaya 
başlamıştır. Aynı dönemde Descartes “tümdengelim” metodunu savunmuştur. Teknik 
anlamda parçaların bütünden daha önemli ve birincil olduğu kaygısının yanında, felsefi 
anlamda da bireyin, dolayısıyla da insanın önemli ve birincil konumda olması düşüncesi 
giderek yaygınlık kazanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da bizler, doğa ile “…bir arada nasıl 
ortaklaşa ve işbirliği içerisinde yaşanılacağını unutmuşuz.”7 Bütünün kendisinin parçalara 
ayrılarak incelenme fikrinin yanında, Descartes ile birlikte aklın yüceleştirilmesi ve insanın 
merkezi bir konuma çekilmesi daha sonraki dönemlerde yeni bir yöntem anlayışına zemin 
hazırlamıştır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Eser Coşkun, Düş Zamanı- En Eski Doğa ve Evren Anlayışı, Pera Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.32. 
3 Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, Çev. M. Armağan, İnsan Yayınları, İstanbul, 1992, s.53. 
4 Capra, a.g.e., s.56-57. 
5 Francis Bacon, Novum Organum, Aktaran: George Thomson, İnsanın Özü, Çev. Celal Üster, Payel Yayınevi, 5. 
Baskı, İstanbul,  1998, s.94. 
6 Francis Bacon, In Praise of Human Knowledge, Aktaran: Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer, 
Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, Çev. Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan, Kabalcı 
Yayınevi, İstanbul, 2010, s.20. 
7 Capra, a.g.e., s.38.  
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Newton’un yaklaşımı ise Descartes ve Bacon’un yöntemlerini bir araya getirmiş, önce 
bilime ve sonrasında teknolojiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Akla ve araştırmaya 
dayalı bilimsel yöntemlerin Newton mekaniğinde bir senteze ulaşması, bilimsel ve düşünsel 
anlamda paradigma değişmesine neden olmuştur. İlkçağ felsefesi ile başlayan organik dünya 
algısı, yerini mekanik bir dünya algısına bırakmıştır. Gözlem ve deneyle başlayıp 
matematiksel bir yapıya dönüşen bu yöntem değişikliği, doğayı kullanma ve ona hükmetme 
mantığının gelişmesine de ortam hazırlamıştır.8 

Son tahlilde, modern bilim farklı bir boyut kazanmış ve bilimsel gelişmeler 
hızlanmıştır. Düşünsel temelleri oluşan bugünün modern dünyasının ortaya çıkması için 
teknolojik gelişmelerin meydana gelmesi ve makinenin gücünün bu düşünsel arka plana 
hizmet etmesi yeterli olmuştur. İnsan ve doğa arasındaki diyalektiğin bozulma sürecinin 
düşünsel temelleri atıldıktan sonra, doğa söz konusu edildiğinde, temel amaçlarda sapmalar da 
meydana gelmiştir.   

On sekizinci yüzyıla gelindiğinde var olan durum, aklın öncülüğünde, bilim ve 
teknolojinin ışığında tarihe yön vermiştir. Aydınlanma çağı olarak nitelendirilen bu yüzyıl, 
geleneksel kabullerin bir kenara bırakılarak, aklın temel kriter olarak kabulüne neden olmuş, 
bilimsel anlamda ise ampirizmin yüceleştirilerek, deneye ve gözleme önem verilmesiyle 
sonuçlanmıştır. Bizi en doğru geleceğe götürecek olan “akıl”, teknolojinin aracılığıyla 
insanlığa pek çok yeni icatlar sunmuştur. İnsan yaşamını kolaylaştıran teknolojik gelişmeler 
toplumların da alışılagelen düzenini ve bilincini değiştirmiştir. Fakat tüm bu ilerlemelerin 
üzerinde yükseldiği olgusal bir gerçeklik olarak doğa, insanın yeryüzündeki ilerlemesiyle aynı 
paralelde ilerlemeyerek, hızla tüketilmiştir. 

Batı’da ortaya çıkan söz konusu değişmeler, “modernleşme” olarak ifade edilen bir 
süreçle birlikte, dünyanın dört bir tarafına yayılan toplumsal bir gerçekliği de meydana 
getirmiştir.9 Modernleşme sürecinin girdabına takılan birçok millet, kaçınılmaz bir son olarak 
gördükleri bu süreci taklit etmeye başlamışlardır. Fiziksel bilimlerde gerçekleşen devrimler, 
sanayileşmeyi meydana getirmiş, bu süreç ise işbölümü ve uzmanlaşmayı ortaya çıkarmıştır. 
İnsanları yerlerinden eden demografik bir altüst oluş; insanların, atalarının topraklarını, 
onların bilgi ve deneyimlerini bir kenara iterek, kentlere göç etmesine neden olmuştur. 
Kentlerin cazibesine kapılan birçok kişi, makinelerin dişlileri arasında sıkışıp kalmış, kendi 
doğasına yabancılaşan ve yoksullaşan insan; çarpık yapılaşma, sömürü ve güvensizlik içinde 
kaybolmuştur. Çok parçalı ulus-devletlerin yıllarca süren savaşlar sonucunda çizilen yapay 
sınırları, toplumların birlikte yaşama kültürüne geçici bir kalkan vazifesi görmüştür. Gelişmiş 
bir pazar ekonomisi sistemiyle birbirine bağlanan ve fırsat eşitliği ilkesine göre düzenlenen 
toplumsal yapı da, “toplumsal sözleşmenin” temelini oluşturmuştur. Kitle iletişim araçları ise 
böylesine karmaşık ve girift yapı içinde, insanlar ve toplumlar arasındaki bağlantıyı 
sağlamlaştıran mekanizmalar olarak öne çıkmıştır. İnsanoğlunun bilim ve teknolojik alandaki 
ilerlemesi hiç hız kesmeden, “tarihin çizgisel ilerleyişi” anlayışı çerçevesinde devam etmiştir. 
Ancak birçok kimse, II. Dünya Savaşı’na kadar bu sürecin yıkıcı bir güce dönüşebildiğini fark 
edememiştir.10  

Doğa da bu süreç içerisinde hiç görülmediği kadar insan tarafından sömürülmüş ve 
tahrip edilmiştir. İnsanın doğaya karşı hissettiği bugünkü aktüel farkındalık, gerçekte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Bkz. Capra, a.g.e., s.46, 54, 64, 66. Newton mekaniğinin etkileri ve gelişimi için bkz. Sabri Şatır, Başlangıçta 
Bilgisizlik ve Korku Vardı, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.328 vd. 
9 Modernizmin bir olgu olarak dünya ölçeğinde kabul edilebilir bir gerçek olmasında sömürgecilik faaliyetlerinin 
etkisi olmuştur. “Sömürgeciliğin başat öğelerinden biri de, dünyanın birleşme sürecini başlatmış olmasıdır.” 
Bkz. Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Kadar 13-20. Yüzyıl, Çev. Muna 
Cedden, İmge Kitabevi, Ankara, 2002, s.573. 
10 Max Horkheimer’a göre “doğadaki ve toplumdaki anlam içermeyen gerçekliğin aynası olarak bilim, tatminsiz 
kitleleri ve düşünen bireyi, tehlikeli ve ümitsiz bir duruma terk etmiştir…” Max Horkheimer, Geleneksel ve 
Eleştirel Kuram, Çev. Mustafa Tüzel, Yapı Kredi Yayınları,  İstanbul, 2005, s.291.  
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yaşanmış tecrübelerin ve ödenen bedellerin üzerinde yükselmiştir. Sözünü ettiğimiz algı 
farklılığı, bilim ve tekniğin tarihsel süreci ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. Öyle ki, söz 
konusu ilerleme, doğa üzerinde acımasız insani tasarrufu beraberinde getirmiştir. Tekniğin 
gittikçe ilerleyerek müthiş bir güce dönüşmesi,11 tekniğe dayalı bilginin, insanın hizmetine 
girmesiyle adeta insanlık, teknolojinin kölesi durumuna düşmüştür. Doğa hakkında edinilen 
bilginin doğaya hükmetme aracına dönüşmesi, teknik vasıtasıyla realiteye kavuşurken, doğa 
da buna paralel olarak tekniğin kaba gücüne maruz kalmıştır. Gelişen modern bilimle doğa, 
azami derecede faydalanılması gereken bir unsur haline gelmiştir. Başka bir deyişle doğa, 
teknik eliyle sömürünün bir nesnesine dönüşmüştür. Adorno ve Horkheimer’a göre 
“insanların doğadan öğrenmek istediği şey doğaya ve insanlara tümüyle egemen olmak üzere 
doğayı kullanabilmektir.”12  

Bu noktada, modern ile modern öncesi zamanlar arasında en temel ayrım, toplumun 
kendisini ve doğayı algılama biçiminde saklıdır. Yani kendisini doğaya ait hissetme ve doğa 
ile bütünleşme arzusu, daha sonraki zamanlarda doğaya hükmetme ve onu dönüştürme 
arzusuna evrilmiştir. Söz konusu algı farklılığı sonucunda insan-doğa diyalektiği, doğa 
aleyhine bozulmuştur.  

Modern ile modern öncesi dönemler arasında, doğadan yararlanma ve doğayı kullanma 
biçimi noktasında da çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu değişim süreci modern 
iktisadi anlayışa bağlı olarak gelişmiştir. Çağdaş iktisadi sistem; üretim, bölüşüm ve tüketim 
ilişkilerine dayanmaktadır. Esas olan üretkenlik, verimlilik ve kârdır. Bu nedenle modern 
dönemde iktisadi eylem de farklılaşmış, “çalışma erdemi”, “sonsuz sermaye biriktirme hırsı”, 
“tasarruf bilinci” gibi kapitalist düzenin temelini oluşturan unsurlar kapitalist “ruh”un ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Birçok düşünür bu süreçte “homo economicus” 
kavramsallaştırmasını kullanmıştır. Söz konusu bakış açısı, modern insanı her koşulda 
maksimum fayda elde etmeye çalışan, hesapçı ve rasyonel bir birey olarak tanımlamaktadır.13 

 Yukarıda kısaca özetlenen iktisadi gelişmeler, doğanın da metalaşmasına, yani bir 
tüketim nesnesi olarak görülmesine neden olmuştur. Teknoloji vasıtasıyla doğaya hükmetme 
ve onu insani çıkarlar doğrultusunda sömürme süreci, modern ekonomik, siyasi, toplumsal ve 
örgütlenme biçimini kökten değiştirmiştir. Bir zamanlar insan “günü idame ettirmek” için 
çalışır ve kazanır, ona göre iktisadi tutum ve davranışlar sergilerdi. Yani “geçim 
düşüncesinden” öteye gitmeyen bir iktisadi anlayış söz konusuydu. Sınırlı bir üretim ve buna 
bağlı olarak sınırlı bir tüketim vardı. Öte yandan modern öncesi dönemdeki herhangi bir insan 
için örneğin toprak, ata yadigârı denilip, dört bir tarafını çevirdiği, kutsalla karışık bir saygıyla 
yaklaştığı bir anlama sahipti. Oysa söz konusu “mülkiyet anlayışı”, modern zamanla birlikte, 
kâr ve verimlilik unsurları bakımından değerlendirilen ve artık toprağı ilkel ve geleneksel 
anlamlarından soyutlayarak metalaştırılan bir bakış açısına dönüştü.     

Algının merkezi dönüşümünün doğadan insana kayması, doğadan yararlanma ve 
doğayı kullanma biçimindeki farklılıklar büyük bir değişimi beraberinde getirmiştir. 
Dönüşümün konusu burada yalnızca doğa için değil, aynı zamanda insan için de söz konusu 
olmuştur. İnsanı merkeze alan felsefelerin oluşturduğu modern toplum, ilkel başlangıçlarıyla 
kıyaslandığında trajik bir yapıya bürünmüştür. Çünkü bir zamanlar “her şeyin ölçüsü 
Tanrı’dır” anlayışı ötelenerek; “her şeyin ölçüsü insandır” anlayışına dönüşmüştür. Doğa da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Anthony Giddens’a göre modernizm durdurulamaz ve karşı konulamaz bir güçtür. Hintçe “juggernaut-
dünyanın efendisi” sözcüğünden yararlanarak böyle bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Bkz. Anthony Giddens, 
Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2010, s.53. 
12 Theodor W. Adorno ve Max Horkheimer, a.g.e., s.20. 
13 Bkz. Werner Sombart,  Burjuva: Modern Ekonomi Dönemine Ait İnsanın Ahlaki ve Entelektüel Tarihine Katkı, 
Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2008. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, 
Çev. Zeynep Gürata, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1999. 
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bu süreç içerisinde kutsal konumundan arındırılmış, kadim zamanlardan beridir insanlık için 
taşımış olduğu korkuyla karışık saygıyı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu 
noktadan itibaren doğa yerine merkeze konulan insan, çıkarları doğrultusunda doğaya 
müdahale etmenin yollarını aramıştır. Bu noktada “aklın” yüce bir güç olduğuna dair 
sarsılmaz inanca sarılan insanoğlu, doğayı bir tüketim nesnesi olarak görmüştür. Öyle ki, 
bilimsel ve teknik ilerlemeye paralel olarak her türlü doğa olayının üstesinden gelinebileceği 
öngörüsü, yer yer insanlığın bilinen evreni de keşfetme noktasında bir başlangıç noktası 
olmuş; dünya dışında var olabileceği düşünülen yaşam formlarını araştırma dürtüsünü bile 
uyandırmıştır.   

Doğaya yapılan müdahaleler, doğanın bir tüketim nesnesi olarak görülmesi, daha 
sonraki dönemlerde bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Doğanın tahribatı, kirliliği 
ve tüketilmesi neticesinde doğa artık tehlike sinyalleri de vermeye başlamıştır. Burada 
öncelenen insani çıkarlar doğaya olan ihtiyacı da açık olarak hissettirmiştir. Bozulmuş bir 
doğal yapı içerisinde sürdürülebilirliğin imkânsızlığının açık hale gelmesinden sonra doğa, 
modern insanın gözünde yeniden konumlandırılma ihtiyacını belirginleştirilmiştir. 

Teknolojinin aldığı modern oluşum karşısında doğanın yeri, insan zihninde bir karara 
bağlanma noktasına ulaşmıştır. Doğanın bir meta olarak kullanılmasının devam mı edeceği 
yoksa ona kutsalla karışık bir duyguyla mı yaklaşılacağı sorusu cevabını beklemektedir. Fakat 
insanlık tecrübesinin bu soruya ulaşmasının uzun bir zaman aldığı da bir gerçektir. Doğanın 
öncelendiği ve kutsandığı bir yapıdan hareketle başlayan insan etkinliği, ulaştığı son yapıda 
trajik bir biçimde yeniden başlangıçtaki düşünsel algılarına ve önceliklerine dönmek 
durumunda kalmaktadır. 

 
 3.Sömürülen Doğanın Eleştirisi 
İnsan-doğa diyalektiğinin, doğa aleyhine bozulması beraberinde birçok modern 

problemi ortaya çıkarmıştır. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde doğaya egemen olma 
arzusu, yaşanan insani acı tecrübelerle küresel bir boyuta ulaşmıştır. Günümüzde yaşanan 
küresel ısınma, iklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının azalması, biyolojik çeşitliliğin 
giderek tükenmesi, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının sınırlarının gün geçtikçe 
daralması ve biyogüvenlik konularında yaşanan en güncel sıkıntıların tamamı söz konusu 
durumun en somut göstergeleridir. 

İnsanoğlu kendi amaçları doğrultusunda kendisine teknolojik bir dünya yaratmış ve 
yaratmış olduğu bu dünyaya giderek yabancılaşmıştır.14 Başka bir açıdan bakıldığında insan, 
doğanın imkânlarından yararlanarak kendisine yeni bir dünya kurmuştur. Bu dünya, birlikte 
yaşama kültürünü göz ardı eden bir yaşam biçimidir. Diğerini yok sayan insan, bu algı 
çerçevesinde doğayı da ötekileştirmiştir. Yüzyılları alan bu dönüşüm karşısında sürekli 
edilgin konumda olan doğa, sözünü ettiğimiz “gelişmişlik”ten olumsuz olarak etkilenmiştir.  

Özellikle II. Dünya Savaşı’nın yıkıcılığı karşısında çaresiz kalan insanoğlu, bilim ve 
aklın yol göstericiliğine şüpheyle yaklaşmıştır. Bilim çevrelerinde konuyla ilgili olarak 
Marksist literatürün dışında, ancak yine de söz konusu literatürün argümanlarını da kullanarak 
eleştirel bir tavırla başta kapitalizm olmak üzere, bu siyasi, sosyoekonomik yapı üzerinde 
çeşitli çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışmaların büyük bir kısmı Viyana Okulu ve 
Frankfurt Okulu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.  

Frankfurt Okulu temsilcilerine göre aklın araçsallaştırılması veya bilimin insanlığın 
zararına da olabilecek şekilde kullanılıyor olması, amaç ve araç arasındaki nedensel ilişkilerin 
bozulmasından ve yer değiştirmesinden kaynaklanmıştır. Aracın amaç karşısında öncelenmesi 
sorunu başlı başına, doğa üzerindeki sömürüyü meşrulaştırmıştır. Bu meşrulaştırma sebebiyle 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Adorno ve Horkheimer’a göre “İnsanlar erklerinin artmasının bedelini, bu erki uyguladıkları nesnelere 
yabancılaşmakla öderler.” Bkz. Adorno ve Horkheimer, a.g.e., s.26. 
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doğanın sürekli olarak sömürüye maruz kaldığı, geriletildiği, kirletildiği, daraltıldığı, yok 
edilmeye çalışıldığı ve tükenmeye mahkûm bir noktaya geldiği iddia edilmiştir. Söz konusu 
durum karşısında kaybeden yalnızca doğa olmamıştır. Doğanın zarar görüşüyle birlikte insan 
doğası da dejenere olmuş, oluşturulan yapay düzenlemelerle bozulan insani ilişkiler birlikte 
yaşama kültürüne zarar vermiştir. Örneğin “doğa üzerindeki egemenlik, insan üzerindeki 
egemenliği getirir” diyen M. Horkheimer “Akıl Tutulması” adlı eserinde, “doğaya egemen 
olmak için geliştirdiğimiz araçlar arttığı ölçüde, bir sağ kalma koşulu olarak bu araçlara 
hizmet etme zorunluluğumuz da artmaktadır” demektedir. Yine ona göre, “doğa, akıl 
tarafından konulmuş bir amacı ve dolayısıyla hiçbir sınırı olmayan mutlak sömürünün 
nesnesidir.” Bu nedenle “doğaya yardım etmenin tek yolu, onun görünüşteki karşıtını, 
bağımsız düşünceyi zincirlerinden kurtarmaktır.”15  

Horkheimer’ın eleştirisi modern dünyanın gelmiş olduğu noktada, “aklın 
araçsallaştırılmasının” sonuçlarına dairdir. Bu aynı zamanda Marksist literatürde üzerinde 
sıklıkla durulan kapitalist sömürü düzenin de bir çıkmazı olarak değinilmektedir. Karl Marx 
doğanın, toplumsal ve ekonomik önemini tüm yazılarında vurgulamış olmasına rağmen, 
doğrudan bu konuyla ilgili belli başlı konulara değinmemiştir. Bir örnek vermek gerekirse, 
ona göre “kapitalist tarımdaki her türlü ilerleme yalnızca emekten değil aynı zamanda 
topraktan çalma tekniğindeki ilerlemelerden ibarettir.”16 Yine Marx’a göre “doğa insanın 
inorganik bedenidir, bizzat insan bedeninin kendisinden başkası doğal(dır). ‘İnsan doğada 
yaşar’ sözünün anlamı şudur: doğa insanın, eğer ölmek istemiyorsa, sürekli ilişki halinde 
olması gereken bedenidir. İnsanın fiziksel ve ruhsal hayatını doğayla bağlantılı olması basit 
olarak şu demektir: doğa, insan doğanın bir parçası olduğu için kendi kendisiyle 
bağlantılıdır.”17  F. Engels’in bu konudaki tespitleri de yeni ekolojik paradigmaya katkı sağlar 
niteliktedir. Ona göre “hayvan, kendi dışındaki doğayı yalnızca kullanmakla yetinir ve 
yalnızca kendi varlığı aracılığıyla onda değişiklikler yaratır. Oysa insan, doğayı değiştirmekle, 
onu kendi amaçlarına hizmet eder duruma getirir, onun efendisi olur.”18  

Doğada var olan dengenin insan tarafından göz ardı edilmesi, doğayı kendi amaçları 
doğrultusunda araçsallaştırması, efendilikten köleliğe doğru bir dönüşümü de beraberinde 
getirmiştir. İnsanoğlu doğa üzerinde bir hâkimiyet kurma mücadelesine girişirken, kendi 
geliştirdiği teknolojinin kölesi durumuna düşmüştür.19 Üstelik bütün bunları doğanın yok 
olma tehlikesini göze alarak yapmıştır.  

Benzer düşünceleri Heidegger’de de bulmak mümkündür. Ona göre, “amaçların 
izlendiği ve araçların kullanıldığı her yerde, araçsallığın hüküm sürdüğü her yerde, 
nedensellik hâkimdir.”20 Bu nedensellik ilişkisinin doğa aleyhine geliştiğini belirtebiliriz. 
Heideggerci anlamda, insan, doğanın mevcut yapısından “sorumlu”dur. Zira durumun 
bugünkü hale gelmesinde insan, nedenler zincirinin gelip son noktaya dayanmasında itkin bir 
neden olmuştur.21 Yaşamın her anında doğal olanı ve doğayı kullanan insan, onu 
araçsallaştırmış olmanın tinsel sınırına ulaştığında, her şeyin insan ürünü olduğu yanılgısına 
kapılmıştır. Oysa bu yaratımda doğa her zaman bu üretimin temelinde yer almış, fakat 
gereken ve hak ettiği önemi hiçbir zaman görememiştir.22  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, Metin Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 2005, s.120, 122, 
144. 
16 Karl Marx, Das Capital, Aktaran: Capra,  a.g.e., s.233. 
17 Karl Marx, Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları, Aktaran: Capra, a.g.e., s.233. 
18 F. Engels, Maymundan İnsana Geçişte Emeğin Rolü, Aktaran: George Thomson, a.g.e., s.21.   
19 Adorno ve Horkheimer’a göre” doğanın dayatmasını onu alt ederek kırmayı amaçlayan ger girişim onun 
hükmü altına daha çok girerek tahakkümüne maruz kalır.” Bkz. Adorno ve Horkheimer, a.g.e., s.31. 
20 Martin Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, Çev. Doğan Özlem, Paradigma Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 
1998, s.46. 
21 Bkz. Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s.46-50. 
22 Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, s.71. 
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Doğanın insan eliyle tahrip edilme süreci, bilim ve aklın, teknolojinin dahası modern 
etiketini alan birçok şeyin sorgulanmasına neden olmuştur. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında 
itibaren bu sorgulamanın yönü büyük ölçüde çevre problemlerine yönelmiştir. Çevre 
konusunda uluslararası adımların bu tarihlerden itibaren atılmaya başlaması tesadüf değildir.  

Alain Touraine “Modernliğin Eleştirisi” adlı eserinde şunları belirtmektedir: 
“İlerlemeye güvenimiz kalmadı; zenginleşmenin kendisiyle birlikte demokratikleşme ve 
mutluğu getireceğine artık inanmıyoruz. Aklın özgürleştirici imgesinin ardından, karar 
gücünü tepede yoğunlaştıran bir akılcılaştırmaya ilişkin kaygı verici izle geldi. Gitgide, 
büyümenin doğanın temel dengelerini yıkmasından, dünya düzeyinde eşitsizlikleri 
artırmasından, herkese yıpratıcı bir değişiklik yarışını dayatmasından korkuyoruz. Bu 
endişelerin ardında daha derin bir kuşku beliriyor: Acaba insanlık doğayla olan ittifakını 
yıkmakla, kendisini geleneksel baskılardan kurtulmuş ve yazgısının efendisi zannettiği bir 
anda yabanıllaşmakla mı meşgul?”23 

Görüldüğü üzere doğa üzerinde hâkimiyet kurma mücadelesi bir yanda doğayı 
tüketirken diğer yandan da mevcut toplumsal eşitsizliklerin çözümünde herhangi bir pozitif 
gelişmeyi beraberinde getirmemiştir. Bilim ve aklın, teknolojik gelişmelerin insanlığı 
mutluluğa eriştirmeyeceği çok açıktır.  “Bilim, insana, ancak onu dünyanın nesnel yasalarına 
tabi kıldığı için güç verir. Bu tutum, özellikle, her şeyden önce akılcılaştırma biçiminde 
tanımlanan bir gelişmede temel rol oynamış ülkeler ve toplumsal kategorilerde karşımıza 
çıkıyor. Son olarak da, bazıları, özellikle toplumsal düzene inanıyor, yani kazanılan çıkarlara 
ya da ayrıcalıkların savunulmasına değil de ortak iyiliğin araştırılmasına inanıyor ve çoğu 
zaman toplumu, doğal kümelerinkini andıran yasalarını keşfetmenin ve o yasalara uymanın 
gerektiği, doğal, mekanik ya da organik bir sistem olarak algılıyor. Bunların tümü ele 
alındığında, aralarında, karşıtlıktan çok ortak noktalar olduğu görülür. Hepsi, aynı zamanda da 
doğal olan toplumsal bir düzeni yeniden kurmaya ve insanları, akla boyun eğdirme yoluyla 
dünyayla uyumlu kılmaya çabalar.… Ancak bu yanıtların hiçbiri, aynı zamanda hem bir 
özgürleşme/kurtuluş, hem de bir tehdit olarak yaşadığımız insanla doğanın ayrışmasını 
ortadan kaldırmayı başaramaz. Kolektif gücümüz öylesine arttı ki, artık doğayla uyumlu 
yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyoruz; beslenmemizden oyunlarımıza, makinalarımız da 
dâhil olmak üzere, neredeyse her şey bilim ve tekniğin bir ürünü ve neredeyse hiç kimse, yeni 
hayırlarını/nimetlerini beklediğimiz bilimsel keşif yarışını durdurmak istemiyor. Aynı 
zamanda iktidarın her yerde olduğunu ve toplumun hukuku ve ahlakı temel alan kurumlardan 
çok ekonomik rekabetin gerekleri, planlamacıların programları ya da reklam kampanyaları 
tarafından yönetildiğini hissediyoruz.”24  

 
4.İnsan-Doğa Diyalektiğinin Bozulmasının Reel Sonuçları 
İnsan-doğa diyalektiğinin bozulması, başlıca iki temel problematik alan yaratmıştır: 

Doğal dengenin alt üst oluşa yönelmesi ve insani ilişkilerin bozulmaya uğraması. Bunlardan 
ilki doğanın insan tarafından sömürülmesi sonucunda ortaya çıkan çevre sorunlarının insanı 
tehdit eden bir düzeye ulaşması ve bu durumun küresel ölçekte hissediliyor olmasıdır. İkincisi 
ise insanoğlunun doğal kaynaklar üzerinden yürütmüş olduğu iktidar mücadelelerinin, insan 
üzerinde de sömürü düzenini oluşturmasıdır.  

Bu noktada ortaya iki tür sömürü biçimi çıkmaktadır. Bunlardan ilki ‘insanın doğayı 
sömürmesi’dir. Doğanın sömürülmesi sonucunda ortaya çıkan çevre sorunlarının küresel bir 
boyut kazanmasından sonra, birçok ülkenin de taraf olduğu çeşitli anlaşmalar imzalanmıştır. 
Modern dünyanın işleyişi dikkate alınarak hazırlanan söz konusu yapay yasa ve 
düzenlemelerle, doğanın yaşamış olduğu tahribat belirli ölçülerde giderilmeye çalışılmıştır. 
Ozon tabakasını incelten maddelere dair Montreal Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan, YKY Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2000, s.407. 
24 Touraine, a.g.e., s.408. 
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Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine yönelik Kyoto 
Protokolü bu çabalar arasında zikredilebilir.  

Söz konusu sözleşmeler; sanayileşmenin, kentleşmenin ve aşırı nüfus artışının 
beraberinde getirdiği bozulmanın sonuçlarına dair çözümleri içermektedir. İnsanın doğaya 
verdiği zararların önüne geçebilmek için sera gazı, karbondioksit ve eşdeğer gazların 
salınımının azaltılması; yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi; çevre dostu 
teknolojilerin yaygınlaştırılması; sürdürülebilir orman ve tarım yönetimleri gibi çeşitli 
hususlarda tedbirler alınması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra gerek ulusal, 
gerekse yerel düzeyde; hava kirliliğinin azaltılması; su kaynaklarının temizlenmesi; toprak 
kirliliğinin önüne geçilmesi; öte yandan çevre düzenlemeleri, orman alanlarının genişletilmesi 
gibi çabalar da bulunmaktadır. Ancak görüldüğü üzere alınan tüm tedbirler doğanın daha fazla 
tahrip olmamasına yönelik geliştirilen mekanik önlemlerdir. Çünkü günümüzde çevre 
sorunları, ekonomik büyümenin istenmeyen sonuçlarından biri haline gelmiştir. Bu durum da 
bütün bu çabaların merkezine insanı yeniden konumlandırmıştır. Yani araç yine amacın önüne 
geçmektedir.  

Öyle anlaşılıyor ki, modernizmin “bolluk ve bereket” algısı, doğanın tahrip edilmesi ve 
tüketilmesi noktasına ulaştığında, doğanın kazanımlarını koruma ve yaratılan hasarı onarma 
çabasına dönüşmüştür. Ancak tüm yaşanılanlara rağmen, modernizmin kıt kaynaklar üzerinde 
hâkimiyet kurma ve dönüştürme arzusu, günümüzde sadece törpülenmiştir. Ortaya çıkan 
durum bize şunu göstermiştir; bir zamanlar doğanın gücü karşısında çaresiz kalarak, doğaya 
kendisini bile kurban eden insanoğlu, doğaya egemen olduğu zamandan bu yana onu 
kullanarak, bir bakıma eski bir hesabın görülmesi gibi, kendi eliyle doğayı tüketme 
noktasından hareket etmiştir. Kendi bindiği dalı kestiğini fark edince de, onu koruma ve 
onarmaya çalışmıştır. Oysa insanoğlunun kendi eliyle bozduğu, kirlettiği ve yok ettiği doğayı, 
yine kendi eliyle ve teknik bir çerçevede onarmaya çalışması çelişkili gibi görünmektedir. 
Sorunun çözümüne yönelik olarak herhangi bir felsefi altyapı oluşturulmamış, yalnızca 
toplum nezdinde kamuoyu oluşturulması planlanmıştır. Dolayısıyla ahlaki bir boyut üzerine, 
söz konusu anlaşmaların, protokollerin vb. inşa edilmemiş olması, önemli bir eksiklik noktası 
olarak öne çıkmaktadır.  

Bu başlık altında dile getirdiğimiz ikinci tür sömürü ise ‘insanın insanı sömürmesi’dir. 
İnsanın sömürülmesi sonucunda ortaya çıkan toplumsal eşitsizlikler; ayrımcılığı, yoksulluğu 
ve güvensizliği de ortaya çıkarmıştır. Modern zamanın kimliğe vurgu yapan ideolojik örgüsü 
ise etnik çatışmaları, geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin adeta alın yazısı haline 
getirmiştir. Zengin ülkeler tarafından da desteklenen (silah ve lojistik yardım gibi) bu tür 
çatışmaların, savaşların getirmiş olduğu çevresel tahribat ise oldukça büyüktür. Doğanın karşı 
karşıya kaldığı en ciddi tehlike ise ülkelerin sahip olduğu nükleer, kimyasal ve biyolojik 
silahlardır. Öyle ki, söz konusu silahların varlığı, doğanın ve insanoğlunun neslini tehlikeye 
sokmaktadır.  Her iki sömürü düzeni de, öncelikle insan-doğa, sonrasında ise insan-insan 
ilişkilerini büyük ölçüde tahrip etmiş, birlikte yaşama kültürünü zedelemiştir. İnsanoğlunun 
söz konusu problemleri çözme gayreti ise yine aynı şekilde evrensel yasa ve düzenlemelerle 
giderilmeye çalışılmıştır. Bunun en somut örneği; Birleşmiş Milletler gibi kurum ve 
kuruluşların varlığı ile Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi gibi yasa ve düzenlemelerdir.  

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi bir bakıma insan-insan merkezli birlikte yaşama 
kültürünün anayasal metni gibidir. Bu metinle birlikte insanın insanı sömürüsünün somut bir 
kurumu olan kölelik yasaklanmış (4. Madde); herkese yargı yolu açılmış; (8. Madde); inanç 
ve düşünce farklılıklarına saygı duyulması gerektiği kanunlaştırılmış ve insanlara bu 
düşüncelerini ifade edebilme olanağı tanınmış (18. Madde); sosyal güvenlik teminat altına 
alınmış; bireylerin özgürce bir araya gelmeleri teşvik edilmiş; yasal olmayan tüm otoritelere 
ve halkın bu otoriteler tarafından temsil edilmesine yasaklar konulmuştur (20-22. Maddeler). 
Yine bildirgede ekonomik anlamda da eşitsizliklerin önüne geçilmesi planlanmış; ekonomik 
sömürüye karşı bir tavır takınılmıştır. Birlikte yaşamanın zarar görebileceği durumlarda, 



	  

	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 51  Eylül – Ekim 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org	  
	  

74 

özellikle insan iradesinin dışında gelişen aksaklıklar konusunda da devletler yükümlülük 
altına sokularak bir takım önlemler alınmaya zorlanmıştır.  

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 28. maddesi olan “herkesin bu bildirgede 
öngörülen hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı 
vardır” ifadesi, insan-insan merkezli birlikte yaşama kültürünün temel ilkesi gibi durmaktadır.  
Bütün bunların yanında 29. maddeden itibaren bireyler, birlikte yaşamın bir gereği olarak 
uymak zorunda olduğu en genel ilkelerle toplum içerisinde konumlandırılmıştır. Tüm sahip 
olduğu haklara rağmen bireyin birlikte yaşama alanlarına zarar verecek fiillerden uzak 
durması bir gereklilik olarak, beyannamede yer almıştır. Öngörülen tüm haklara rağmen 
gözetilen kaygının toplumsal huzur ve güvenlik olduğu görülmektedir. Ancak, dünya üzerinde 
hala yaşanmaya devam eden çatışmalar dikkate alındığında, mikro ölçekte etnik, dinsel, 
mezhepsel vb. çatışmaların; makro ölçekte ise medeniyetler arasındaki hoşgörüsüzlüğün 
gölgesinde söz konusu güvencelerin realitedeki gerçekliği tartışmalı konumundan 
kurtulamamaktadır.  

Görüldüğü üzere temelde insanın doğa ile olan birlikteliğinin zarar görmüş yapısına 
işaret eden düşünürler, aynı zamanda insanın “öteki” ile olan ilişkilerinin de olumsuz bir 
zemine inşa edildiğini fark etmişlerdir. Bu durum da pek çok sosyal ve kültürel sorunu ortaya 
çıkarmıştır.25 Sonuç oldukça açıktır, doğayı etkilemeye ve dönüştürmeye başladığımızda 
kendimizi de dönüştürmüşüzdür.26 Ancak bu dönüşüm insanoğlunun hayal ettiği bir “düzen 
ve ilerleme”yi beraberinde getirmemiştir. Tam tersine tükenme aşamasına gelen bir doğayı ve 
menfaatleri için sürekli çatışan insanı ortaya çıkarmıştır.  

Kısacası küresel politikaların insan merkezli oluşturulması en temel eleştiri 
konumuzdur. Öte yandan idealist, ütopik ya da realist olarak ifade edilen bir çok ekolojik 
paradigma (örneğin derin ekoloji, toplumsal ekoloji, mistik ekoloji, eko-feminizm ve eko-
sosyalizm gibi) sadece akademik camia içinde sınırlı kalan tartışmalarıyla mevcut sorunların 
çözümüne derman olacak gibi görünmemektedir. Yani bir bakıma çevrenin korunmasına 
yönelik üretilen düşünsel çabalar da pratikten yoksundur. Dolayısıyla ideolojiler ve ideolojik 
kaygıların ön plana çıkmasından dolayı; insanın doğa ile olan birlikteliği kadar insanın insanla 
olan mevcut birlikteliğinin de idealize edilen birlikte yaşama kültürüne zarar verdiği açıktır. 
Bu doğrultuda insan-doğa ilişkisi merkezinde küresel politikaların geliştirilmesi ve mevcut 
paradigmaların uygulanabilirliği noktasında gerekli tartışmaların yapılması bir ihtiyaç halini 
almaktadır.  

 
5.İnsan-Doğa Temelli Birlikte Yaşama Kültürünün Yeniden İnşasının İmkânı 
Şüphe yok ki, doğanın kendine özgü bir koruma ve denge mekanizması vardır. Ancak 

bu çok uzun yıllara mal olmaktadır ki, doğanın kendisini onarma hızı, kirlenme hızına 
yetişememektedir. Bu nedenle doğanın bir meta veya bir nesne olarak görülmesinin önüne 
geçilmesi için insanoğlunun atması gereken çok ciddi adımlar bulunmaktadır. Doğayla iç içe 
yaşadığımızın farkına vararak, doğayı kendisiyle yaşanılacak bir bütün olarak görmek ve 
benmerkezci bakışları bir kenara bırakarak, birlikte yaşam için gerekli düzenlemeleri 
oluşturmak gerekmektedir.27 Bu nedenle günümüzün birçok düşünürü, “ekolojik toplum” 
kavramı üzerinde durmaktadır.  Bu noktada vurgulanan, farklı kültürlerin birlikte yaşama 
formülleri kadar, insanın doğa ile birlikte yaşama formülleri üzerinde de durulması 
gerekliliğidir.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Selim Kılıç, “Modern Topluma Ekolojik Bir Yaklaşım”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, (12) 2006/2, s. 115. 
26 Kemal Görmez, Çevre Sorunları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007,  s. 31. 
27 Kılıç, a.g.e., s. 119. 
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Kadim zamanların doğa algısının yeniden inşası günümüz koşullarında ne kadar 
geçerli olabilir, bilinmez. Ancak insanoğlunun birlikte yaşama kültürünü hem insan-doğa, 
hem de insan-insan diyalektiğinde yeniden kurgulaması gerekmektedir. Gelinen noktadan 
bakıldığında bunun bir ihtiyaç değil, zorunluluk olduğunu söylemek makul bir öngörüdür.  

Genel geçer bir tespitle, korku sebebiyle kutsallaştırılan arkaik toplumlardaki doğaya 
bakış açısının, günümüzdeki doğaya duyulan hayranlıkla birleşmesi gerekliliği belirtilebilir. 
Eski çağlardaki insanların doğa karşısındaki korkuları nasıl din ve toplum kuralları haline 
geldiyse, modern zamanlarda da aynı duyguların birer toplumsal kabule dönüşen sonuçlarının 
olması beklenebilir.28 Ancak söz konusu durumun çözümü bu kadar basit de değildir. Çünkü 
birçok düşünürün belirttiği doğanın nesne konumundan kurtularak, özne durumuna getirilmesi 
gerekliliğinin hangi noktalar üzerinden oluşturulabileceği konusu oldukça muğlâktır.29  

Şurası açıktır ki, doğa ve insan arasındaki ayrım, sürdürülebilir görünmemektedir. Bir 
zamanlar doğa, insanlar tarafından, zenginliği paylaşılacak, bitmek tükenmek bilmeyen bir 
kaynak olarak algılandı ve algılanmaya da devam edilmektedir. Ancak şu durumda artan 
riskler de insanlar tarafından aynı iştahla ve istekle paylaşılabilmelidir. Yukarıda da 
görüldüğü üzere mevcut yasa ve düzenlemeler, problemlerin çözümü noktasında kısır 
kalmaktadır. Hatta mevcut problemlerin çözümü yerine, yeni problematik alanların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır.  

Yazının başından beridir belirtilmiş olan birlikte yaşama kültürünün yeniden 
oluşturulması gerekliliği ve bu zorunluluğun insan-doğa diyalektiği noktasında kurgulanması 
söylemi bu noktada önem kazanmaktadır. İnsan-doğa ilişkisinin kültürel bir olgu olarak 
değerlendirilmesi ve sosyolojik yapılara örnek alınması, doğanın sahip olduğu “mekân” 
işlevine yapılan bir vurgudur. Birlikte yaşama imkânı sunan bir mekân olarak doğa, zorunlu 
olarak insan-insan ilişkisinin ontik zeminini oluşturmaktadır. Bu da doğayı hem kutsallaştıran, 
hem de metalaştıran bir bakış açısını ortaya çıkarmaktadır.  

Fritjof Capra’nın Carolyn Merchant’dan aktardığı şu ifadeler, doğaya karşı hangi 
duygularımızı kaybettiğimizi açıkça ortaya koymaktadır: “Canlı bir organizma ve besleyip 
büyüten tarzındaki yeryüzü imgesi (eskiden) insanların eylemlerini sınırlayan kültürel bir 
kısıtlama olarak iş görmüştü. Bir insan, nasıl seve seve annesini katletmez, altın çıkarmak için 
onun bağırsaklarını deşmez ya da onun bedenini kötürüm etmezse… Canlı ve duygulu bir 
halde tasavvur edilen yeryüzüne karşıda tahrip edici eylemler icra etmek insanın ahlaki 
davranışının bir ihlali olarak görülürdü.”30   Bu noktada insan-doğa diyalektiğinin yönü ve 
derecesini belirleyebilecek yeni bir “ahlaka” ihtiyaç vardır. İnanç ile ahlakın bir sentezi 
olması gereken bu ahlaki yapı, ilk ve ortaçağlar boyunca hüküm süren paradigmaları da göz 
önüne alarak “ekolojik davranışa yol açan bir değer sistemi”31 olarak modern çağda yeniden 
güncellenmelidir. Ahlakın sonuçlarının en iyi gözlemlendiği alan şüphesiz sosyal yaşamdır. 
Fakat ahlakın en önemli etkisi, bireysel sınırlar içerisinde cereyan eder. Ahlak duygusunun 
etkin olabilmesi için öncelikle vicdanlarda hüküm sürmesi ve benimsenmesi beklenir. Ahlakın 
sosyal dinamiklerinin oluşabilmesi ise ikinci önemli safhadır. Yani içselleştirme ve 
nesnelleştirme süreci ahlakın temelini oluşturmaktadır.  

Bireysel vicdanlarda oluşan dejenerasyonun toplumsal yapıdaki etkisi çoğu zaman 
yıkıcı boyutlara ulaşabilme potansiyelini taşımaktadır. Zira ağaca, yeşile ve dolayısıyla 
doğaya karşı hassasiyetin dikkate alınmadığı bir ahlaki yapıda, doğal düzenin devamı göz ardı 
edilebilir. Çünkü bu durumda doğaya karşı girişilen yıkım vicdanlarda herhangi bir 
rahatsızlığa sebep olmayacaktır. Doğaya karşı girişilen yıkım süreci de, böyle bir ahlaki 
yapının hüküm sürdüğü toplumlarda çoğu zaman önlenemez boyutlara ulaşacak ve yıkımın 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Kılıç, a.g.e., s.111. 
29 Hasan Yaylı ve Vasfiye Çelik, “Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Radikal Bir Öneri: Derin Ekoloji”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26/2011, ss.373-376. 
30 Carolyn Merchant, The Dead of Natura, Aktaran: Capra, a.g.e., s.62. 
31 Capra, a.g.e., s.61. 
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dinamikleri çıkarlar ve temel insani önlenemez dürtüler ekseninde vahşice gerçekleşecektir. 
Böyle bir hal içerisinde ihtiyaç duyulan şey, doğayı da dikkate alan bir ahlaki bakış açısını 
oluşturabilmektir. 

İnsana göre düzenlenmiş ahlaki yapıların en büyük eksikliği, daha yaşanılır bir dünya 
özlemlerinin yine insan için istenen bir amaç olarak kesinleşmiş bulunmasıdır. Her şeyin 
yolunda gittiği bir doğal işleyiş, yine insani bir takım istekler doğrultusunda 
kurgulanmaktadır. Öyle ki, derin ekoloji tartışmalarının dışında, doğanın yalnızca kendisinden 
dolayı değerli olduğu unutulmuş vaziyettedir.32 Doğanın kendisinin değere kaynaklık etmesi, 
“yaratılan” konumuna indirgendiğinde nispeten insani merkezden tanrısal bir zemine 
çekilmektedir. Fakat bu durumda küresel bir kabule nasıl ulaşılacağı da ayrı bir problem 
olarak belirmektedir. 

Bütün dinlerin ve inanç sistemlerinin üzerinde uzlaşabileceği evrensel bir doğa hakları 
beyannamesi de şimdilik bir hayalden öteye gitme imkânına sahip görünmemektedir. Her 
zaman tartışmalı bir konumda olan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nden sonra evrensel 
bir doğa bildirgesinin ortaya konulması ise toplumların ve bireylerin çıkarlarına takılmaktadır. 
Ahlakın, yalnızca insan için istenen bir şey olduğu düşünüldüğünde, doğa adına evrensel bir 
çaba olarak görülebilecek çeşitli uluslararası ölçekteki çevre sözleşmelerinin, protokollerin, 
yasaların vb. en büyük eksikliğinin ahlaki duygu yoksunluğu olduğu da açıktır. Bu tehlikeli 
durum içerisinde doğa temelli bir ahlak, Heidegger’in deyişiyle “çare” olarak durmaktadır. 
“Tehlikenin olduğu yerde çare de büyümektedir” diyen Friedrich Hölderlin’in bu 
cesaretlendirici cümlesi, doğanın içinde bulunduğu çıkmaz içerisinde yeni bir ivmeye 
dönüşme gücüne sahiptir. Doğanın krizi ve içinde bulunduğu çıkmazın yeni başlangıçlara 
insanı sevk etmesi umulmaktadır.33 

 
Sonuç 
Bir zamanlar milliyetçilik politikaları farklı olan her şeyin altını çizerek “biz” ve 

“öteki” ayrımını ortaya çıkarmıştı. 1960’lı yıllardan bu yana postmodernizm tartışmaları 
içinde sıklıkla vurgulanan “çok kültürlülük” kavramı ise mikro milliyetçiliklerin ortaya 
çıkmasına neden oldu ve toplumsal yaşantıda yabancılaşma gibi yeni bir toplumsal sorun 
olarak kimlik bunalımını ortaya çıkardı. Bugün “kozmopolitanizm” kavramıyla aşılmak 
istenen söz konusu durum, hem milliyetçilik politikaları ile ötekileştirilen bireyleri veya 
grupları, hem de “çok kültürlülük” tartışmaları içinde marjinalleştirilen bireyleri veya grupları 
yeniden kazanılmasıdır. Bireyleri dinsel, etnik veya ideolojik farklılıklarıyla değil, evrensel 
değerlere sahip olmalarıyla daha iyi bir düzenin oluşturabileceğini düşünen kimi 
akademisyenler, tarihin acılarını göz ardı etmektedirler. Bu öyle bir tarihtir ki, bugünkü 
gelinen noktada doğanın ve dolayısıyla insanoğlunun yok olma tehlikesi ülkelerin en önemli 
problemleri arasında yer almaktadır. Doğayı sömüren, kirleten, yok olma tehdidi ile karşı 
karşıya kalmasına neden olan insanın, tekrar doğayla barışması, doğayla kucaklaşması bir 
bakıma doğayı tekrar kutsallaştırması gerekliliği, günümüzde daha da önem kazanmıştır. 
İnsan-doğa diyalektiği üzerine inşa edilecek bir dünyanın, birlikte yaşama kültürü üzerine bu 
bakımdan katkısı da büyük olacaktır. Gittikçe azalan yer altı kaynakları, kirlenen, bozulan 
doğa bireysel çıkarları ilerleyen yıllarda daha da ön plana çıkartacak, birlikte yaşama kültürü 
üzerine söylenen her şeyi, bu uğurda yapılan her çabayı boşa çıkaracaktır.  

Zamanımızın düzenine karşı eleştirel bir bakış açısına sahip olmak, mutlak anlamda 
kapitalizmin sorgulanması olmayabilir. Ancak kapitalizmin de yaratmış olduğu, pragmatizmi, 
bireyciliği, hazcılığı vb. şeyleri de göz ardı edemeyiz. Bu yüzden günümüzde Samuel 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Josephy R. Des Jardins, Çevre Etiği, Çev. Ruşen Keleş, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, s. 405. 
33 “Was das Gefahr  ist, wachts das Rettende auch-Tehlikenin olduğu yerde, Koruyucu güç de serpilip gelişir.” 
Bkz. Martin Heidegger, Teknik ve Dönüş, Çev. Necati Aça, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998, s.36, 44, 52. 
Ayrıca Bkz. Heidegger, Tekniğe İlişkin Soruşturma, a.g.e., s.73, 80.  
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Huntington’ın  “medeniyetler çatışması” veya Francis Fukuyama’nın “tarihin sonu” tezlerini 
haklı çıkartabilecek kanıtların, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkmaması için bugün hiçbir 
geçerli kanıtımız bulunmamaktadır. Doğanın başkaldırısı üzerine temellenen bir algıdan 
ziyade, insan-doğa diyalektiğinin tekrar sağlanıp, doğaya ve dolayısıyla doğanın bir parçası 
olan insana gereken değerin verilip, sosyal adaletin, eşitliğin ve özgürlüğün adına yapılan her 
şeyin yeniden anlamlı kılınabilmesi, her şeyden önce doğayla birlikte yaşama kültürünün 
oluşmasıyla mümkün olabilecektir. 

Francis Bacon “Denemeler” adlı eserinde şöyle der: “…zaman zorunlu olarak her şeyi 
kötüye dönüştürür, insan bilgeliği ile kavrayışı da iyiye yönelmişse, ne olacak bu gidişin 
sonu? …Yeni olan her şey beklenmeden gelir, kiminin yararına, kiminin de zararına işler.”34 
Bir zamanlar doğaya egemen olma hırsı, insanlığa vaat edilmiş en büyük umuttu, bugün 
zaman aleyhimize işleyerek, insanlığın zararına işleyen bir süreci ortaya çıkardı. Doğruyu, 
iyiyi, güzeli bulma insanoğlunun hep istediği ancak bir türlü elde edemediği gerçeklerdir. 
Şimdi tekrar doğayla iç içe olan bir insanın kendi özüne dönme ve kendi doğasını keşfetme 
zamanıdır. Yoksa yeryüzünde uğruna ölebileceğimiz ne bir din, ne bir ideoloji, ne de bir 
millet kalabilecektir. 
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TÜRKİYE’DE ZARARLI YAZILIMLARLA MÜCADELENİN UYGULAMA VE 
HUKUKİ BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
İlker KARA* 

Öz 
Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle özellikle internetin sağladığı faydaları ve zararlarını 
farklı bakış açılarıyla ele almak gerekmektedir. Bilişim teknolojilerindeki buluşlar 
kullanıcıların hayatında pek çok şeyi kolaylaştırmıştır. Teknolojide yaşanan bu olumlu 
gelişmeler kötü niyetli insanlar içinde yeni fırsatlar doğurmuştur. Önceleri bir kazanç kapısı 
olarak görülmeyen kötü amaçlı yazılımlar, günden güne çok büyük bir ticarî sektör haline 
gelmiştir. Bu çalışmada; ülkemizde kötü amaçlı zararlı yazılımların yol açabileceği 
zararlarının önlenmesi amacıyla yapılan mücadele noktasını, bu zararlı yazılımların hukuki 
boyutu ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş ve öneriler sunmaktadır.  
Anahtar Sözcükler: Bilgi güvenliği, siber güvenlik, tehdit analizi, zararlı yazılım 

 
ANALYZING THE LEGAL and PRACTICE ELEMENTS OF STRUGGLING WITH 

MALWARES IN TURKEY 
Abstract 

In parallel with developing computer technologies, the advantages and disadvantages of 
internet, especially, must be handled with a different point of view. Inventions in the field of 
computer technologies have simplified many things of internet users about life. Such positive 
developments in technology caused new opportunities for bad people, too. Malwares which 
were not accepted as an income source previously have become a growing business sector day 
by day. This study presents the methods of struggle to avoid any damages caused by 
malwares. It also presents offers and opinions about necessary precautions and handles the 
connection between malwares and law. 

Key Word: Information security, cyber security, threat analysis, malicious software. 
 

1. Giriş 
Bilişim suçu veya bilgisayar suçu terimi bir bilgisayar ve bilgisayar ağı kullanılarak 

işlenen herhangi bir suçu ifade etmek için kullanılır (Moore, Richard, 2005, Kara, 2015). 
Bilgisayar, bir suçun işlenmesinde kullanılmış olabileceği gibi bir suçun hedefi de olabilir 
(David Mann And Mike Sutton, 2011, Kara, 2014). Bilişim sektörü büyüdükçe, bilişim suçları 
büyümeye devam etmekte, içinde bulunduğumuz dönemde ise zirve yapmış durumdadır 
(Timisi, 2003). İnternet'in herkes için güvenli ve dürüst bir yer olduğu düşünülmekte fakat 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Dr, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye, Adli Bilişim Uzmanı. 
Adres: Kızılırmak Mah. Anadolu Bulvarı 2185.Sk. No:14 06510 Söğütözü- Çankaya/ANKARA  
Tel: 0312 286 93 00 Faks: 0312 286 92 06 Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Teknikokullar 06560 
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internet suçlularının ve bilgisayar korsanlarının sorun çıkarmaya hazırlandığını bilincinde 
olunmalıdır (Erbay, 1998). 

Zararlı yazılımlar günümüz siber dünyasının en büyük tehditlerinden biridir. [Provos ve 
Holz, 2007]. Kötü amaçlı yazılım; bilgisayarlara zarar vermek üzere tasarlanmış olan her türlü 
yazılımlardır. Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayardan hassas bilgileri çalabilir, bilgisayarı adım 
adım yavaşlatabilir ya da e-posta hesaplarından sahte e-postalar bile gönderebilir. Günümüzde 
internet kullanan hemen herkes; virüs, solucan, truva atı, adware gibi pek çok zararlı 
yazılımın (malware) etkilerine maruz kalmaktadır [Sehgal, 2012]. Virüsler, solucan, adware 
vb. zararlı yazılımlar; reklam, sanal suçlar, bazen sadece ego tatmini gibi çeşitli çıkarlar için 
bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonu vb. sisteminize zarar vermek için tasarlanırlar. Son 
zamanlarda, zararlı yazılımlar öyle bir duruma gelmiştir ki artık herhangi bir anti virüs 
programı kurulu olmayan bilgisayarlar internete bağlandıkları anda virüs bulaşmaktadır. Hatta 
anti virüs programı görünümünde sahte yazılımlar dahi türemiş durumadır. Çoğu zaman bu 
zararlı yazılımların hepsine virüs olarak nitelendirilmekte olsa da, aslında birbirlerinden 
farklıdırlar ve kimi zaman yazılımın türüne göre özel önlem veya işlem yapmak gereklidir. 

Bir virüs (ing:spyware), bilgisayara girip dosya ya da verilere zarar verip, tahrif edebilir. 
Virüsler bilgisayarda verileri bozabilir hatta silebilirler. Ayrıca kendilerini çoğaltabilirler 
(gerçek virüsler gibi). Bilgisayar virüsleri pek çok zararlı yazılımdan çok daha tehlikelidir 
çünkü doğrudan dosyalara ve verilere zarar verirler.  

Virüsler genel olarak imaj, ses, video dosya ekleri ile bilgisayara bulaşırlar	   [Zhuge ve 
diğerleri 2007]. Ayrıca internetten indirilen programların da içine gizlenmiş olabilirler. 
Virüsler kullanıcı tarafından izin vermedikçe yayılamazlar. Kullanılan programları, indirilen 
programları, mailler kontrol edilerek virüslerden korunulabilir. Bu nedenle orijinal anti virüs 
programı kullanılması, virüslerden korunmada etkili bir yöntemdir.  

Davranışları ve bulaştıkları konuma göre çeşitli virüsler vardır [Sehgal, 2012], bu 
virüsler kısaca: 

•   Dosya virüsü: Bu tür virüsler .exe, .com, .bat gibi program dosyalarına bulaşırlar. Bu 
virüs hafızaya yerleştiği anda, o an hafızada yüklü olan tüm programlara yayılmaya 
çalışır. 

•   Macro virüsü: Word, excel, powerpoint ve diğer veri dosyalarına bulaşırlar ve 
bulaştıkları dosyanın onarımı çok güçtür. 

 
•   MBR (Master boot redord) virüsü: MBR virüsü bilgisayar hafızasına yerleşir ve 

kendini bir depolama aygıtının bölümleme tablolarının ya da işletim sistemi yükleme 
programlarının bulunduğu ilk sektörüne (Master boot redord) kopyalar. MBR virüsü 
normal dosyalar yerine depolama aygıtının belli bir bölümüne bulaşır. En kolay 
kaldırma yöntemi MBR alanının temizlenmesidir. 

 
•   Boot sektör virüsü: Boot sektör virüsü, hard disklerin boot sektörüne yerleşir. Ayrıca 

yapısı itibariyle bilgisayar hafızasına da yerleşebilir. Bilgisayar açılır açılmaz boot 
sektöründeki virüs hafızaya yerleşir. Bu tarz virüsleri temizlemesi oldukça zordur. 
 

•   Multipartite (çok bölümlü ) virüs: Boot ve dosya/ program virüslerinin melezi olarak 
tanımlanabilir. Program dosyalarına bulaşır ve program açıldığında boot kayıtlarına 
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yerleşir. Bilgisayarın bir dahaki açılışında hafızaya yerleşir ve oradan diskteki diğer 
programlara da yayılır. 
 

•   Polimorfik virüs: Bu virüs tipi kodunu farklı biçimlerde şifreleyebilir, böylece her 
bulaşmada kendini farklı gösterebilir. Bu tarz virüsleri tespit etmesi oldukça güçtür. 

 
•   Gizlilik virüsü: Bu tarz virüsler tespit edilmemek için çeşitli yöntemler kullanır. Disk 

kafasını başka bir sektörü okuması için yönlendirebilir ya da dizin listesinde gösterilen 
dosya boyutunda oynama yapabilir. Örneğin Whale adlı bir virüs, bulaştığı dosyaya 
9216 byte ekler ancak dizinde gösterilen dosya boyutundan 9216 çıkartır. 

Truva atı (Trojan): Truva atı bir virüs değildir. Gerçek bir uygulama gibi gözüken 
zararlı bir program türüdür. Trojan kendini çoğaltmaz ama virüs kadar yıkıcı olabilir. Truva 
atı bilgisayarda güvenlik açığı oluşturur ki bu da zararlı programların, kişilerin sistemine 
girmesi için bir yol açar. Bu şekilde kullanıcıların kişisel bilgileri çalınabilir. Tarihteki Truva 
savaşındaki olduğu gibi zararsız zannedilen Truva atı, sisteme girer ve Grek askerlerinin 
ordunun girmesi için kale kapılarını içeriden açması gibi zararlı yazılımların, hackerların 
sisteme girmesi için bir güvenlik açığı oluştururlar. Virüslerde olduğu gibi farklı amaçlara 
hizmet eden Trojan türleri de bulunmaktadır: 

•   Uzaktan kontrol yapan Truva atları: En yaygın trojan türlerinden biridir. Kötü 
niyetli kişilerin asıl kullanıcı bilgisayarın başındayken sistemde kullanıcıdan çok daha 
fazlasını yapabilmelerine olanak sağlar. Bu tarz bir trojan kullanan biri bilgisayardaki 
her veriye ulaşabilir. 

•   Şifre gönderen Truva atları: Bu trojanlar sistemde, tarayıcı hafızasında kayıtlı olan 
şifreleri, kullanıcı fark etmeden belli bir adrese mail atar. Web sayfalarında, 
uygulamalarda girilen tüm kullanıcı adı ve şifreleri alabilir. 

•   Keylogger: Bu Truva atı tipi yapı olarak oldukça basittir. Klavyede basılan her tuşun 
kaydını tutar ve belli aralıklarla belli bir mail adresine gönderir. Saldırgan bu kayıtları 
inceleyip sık tekrar eden girdileri tespit ederek kullanıcı adı ve şifrelerine ulaşır. 

•   Yıkıcı tip: Bu tür Truva atının tek işlevi dosyalara zarar vermek ve silmektir. 
Otomatik olarak sistem dosyalarını silebilir. Saldırgan tarafından aktifleştirilebilir ya 
da belli bir gün saatte çalışacak şekilde ayarlanabilir. 

•   DOS (Denial Of Services) Saldırısı Truva atı: Dos saldırısı yapmakta kullanılan bu 
Truva Atı oldukça yaygındır. Ddos saldırısı, bir sisteme mümkün olduğu kadar çok 
kullanıcı ile aynı anda saldırılması ile gerçekleştirilir. Yaratılan aşırı trafik nedeniyle 
(çoğu zaman kurbanın bant genişliğinden daha fazla) sistemin internete erişimi durur. 
Çoğu büyük web sitesi bu şekilde çökertilmiştir. Saldırgan binlerce kullanıcının 
bilgisayarına bu Truva atlarından yerleştirir ve saldırı anında kullanıcıların makineleri 
kullanır. 

•   E-posta bombası: Dos Truva atının bir varyasyonu olan bu trojan türü mümkün 
olduğu kadar çok makineye bulaşır ve mail adreslerine rastgele konu, içeriklerle aynı 
anda çok sayıda saldırı gerçekleştirir. 

•   Proxy/Wingate Truva atı: Pek çok trojan kurbanın bilgisayarını bir proxy / wingate 
sunucusuna dönüştürür ki bu da bilgisayara tüm dünyanın ya da sadece saldırganın 
erişimine açık bir hale getirir. 
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•   FTP Truva atı: En basit Truva atı olan bu tür artık demode olmuştur çünkü 
yapabildiği tek şey FTP transferi için kullanılan Port 21'i açıp herkesin ya da sadece 
saldırganın, kullanıcı bilgisayarına ulaşmasına olanak sağlamaktır. Daha yeni 
sürümleri parola korumalıdır yani bir tek saldırgan bilgisayara bağlanabilir. 

•   Solucan (Worm): Solucanlar yerel sürücüde ya da ağda kendini tekrar tekrar 
kopyalayan bir programdır. Tek amacı sürekli kendini kopyalamaktır. Herhangi bir 
dosya ya da veriye zarar vermez ancak sürekli kopyalama yaparak sistemi meşgul eder 
ve performansı etkiler. Virüslerin aksine bir programa bulaşmaya ihtiyacı yoktur. 
İşletim sistemlerindeki açıklardan yararlanarak yayılırlar. 

•   Adware: Genel olarak Adware, herhangi bir program çalışırken reklam açan 
yazılımdır. Adware internette gezerken otomatik olarak bilgisayarlara inebilir ve pop-
up pencereleri ile görüntülenebilir. Kullanıcıları oldukça rahatsız eden Adware tipi 
uygulamalar çoğunlukla şirketlerce reklam amaçlı olarak kullanılırlar. 

•   Casus Yazılım (Spyware): Casus yazılım, kullanıcının izniyle veya izni dışında 
bilgisayara yüklenen ve kullanıcı, (örneğin webde gezdiği sayfalar, vb.) ya da 
bilgisayar hakkında bilgi toplayıp bunları uzaktaki bir kullanıcıya gönderen bir 
program türüdür. Ayrıca bilgisayara zararlı yazılımlar indirip yükleyebilir. Adware 
gibi çalışır ama çoğunlukla kullanıcı başka bir program yüklerken onun bilgisi dışında, 
gizli bir biçimde yüklenir. 

•   Spam: Aynı mesajdan çok sayıda göndererek bir mail adresini, forumu vb. boğmaya 
spam yapmak adı verilmektedir. Spamların çoğu reklam amaçlıdır ve kullanıcıların 
isteği dışında posta adreslerine gönderilmektedir. 

•   Tracking Cookie: Cookie yani çerezler internette gezinilen siteler vb. ile ilgili veri 
barındıran basit metin dosyalarıdır ve bilgisayarda çerez (ing:cookies) klasöründe 
bulunurlar. Pek çok site de ziyaretçileri hakkında bilgi almak için çerezleri kullanırlar. 
Örneğin bir sitedeki ankette  her kullanıcının bir oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Bu 
web sitesi çerez bilgilerini kontrol ederek kişinin ikinci defa oy kullanmasına engel 
olabilir. Ancak çerezleri kötü niyetli kişiler de kullanabilir. Tracking cookie adı 
verilen bu çerez türü bulaştığı bilgisayarda internette yapılan tüm işlemlerin, gezilen 
sayfaların kaydını tutar. Hackerlar bu şekilde kredi kartı ve banka hesap bilgilerine 
ulaşabilirler. 

 
2. Kötü amaçlı yazılımlar nasıl yayılır? 

Kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarına bir dizi farklı yolla yerleşebilir. Aşağıda, bazı sık 
rastlanan örnekler verilmiştir: 

v   Fark edilmeyecek şekilde kötü amaçlı yazılım içeren ücretsiz bir yazılımı İnternet'ten 
indirme yoluyla, 

v   Fark edilmeyecek şekilde kötü amaçlı yazılımla bir arada sunulan yasal bir yazılımı 
indirme yoluyla, 

v   Kötü amaçlı yazılım bulaşmış bir web sitesini ziyaret etme yoluyla, 
v   Kötü amaçlı bir yazılımı indirme işlemini başlatmak üzere tasarlanmış sahte bir hata 

mesajını veya pop-up pencereyi tıklama yoluyla, 
v   Kötü amaçlı yazılım içeren bir e-posta ekini açma yoluyla. 
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Kötü amaçlı yazılımların yayılabileceği yollar çok çeşitlidir. Ancak bu durum, 
kullanıcıların kötü amaçlı yazılımları durdurmak konusunda çaresiz olunduğu anlamına 
gelmemektedir. 

3. Kötü amaçlı yazılımlar nasıl önlenir? 

Kullanıcıların zararlı yazılımlardan korunmanın en basit ve en etkili yolu güncel bir anti 
virüs programı kullanmaktır. Olası bir kötü amaçlı yazılıma maruz kalma ihtimaline karşı 
düzenli veri yedekleme yapılmalıdır. Sadece Cryptolocker’a (şifreli dosyalar) karşı değil her 
türlü saldırıya karşı alınabilecek en iyi önlem verilerin yedeklemesinin yapmasıdır [Provos ve 
Holz, 2007]. Anti-virüs, Anti-Spyware ve Anti-Malware programları3 zero day olmayan 
zararlı yazılım varyasyonlarını listelerine eklemişlerdir ve tespit edebilmektedirler. Bu tür 
yazılımlar zararlı yazılımları Signature’ları (imzaları) üzerinden tespit ettiği için yeni bir 
zararlı yazılım varyasyonu ortaya çıktığında (zero day) tespit edilene kadar etkisiz 
kalabilmektedirler. En basit korunma yolu yöntem statik bazı değerleri kontrol etmektir. 

ü   Bilgisayarın ve yazılımların daima güncel olması, 

ü   Mümkün oldukça yönetici ayrıcalıkları olmayan bir hesap kullanılması, 
ü   Bağlantıları tıklamadan veya bir şeyler indirmeden önce güvenli olduğunun bilinmesi, 

ü   Bilinmeyen e-posta eklerini veya resimleri açılmaması, 
ü   Yazılım indirmenizi isteyen pop-up pencerelere güvenilmemesi, 

ü   Dosya paylaşımların sınırlandırılması, 
ü   Anti-virüs yazılımları kullanılması gereklidir. 

4. Zararlı Yazılım Analizini Engelleme Yöntemleri 
Zararlı yazılımlar üretilirken analiz işlemini gerçekleştirilememesi için çeşitli yollara 

başvurmaktadırlar. Bu analiz engelleme yöntemlerinden bazıları şunlardır;  
v   Gizleme, Anti Disasemble, 

v   Şifreleme, Encoding Paketleme,  
v   Anti-VM, Anti-Sandbox, Görünmezlik,  

v   Hem yetkili hem yetkisiz moda çalışma, 
yöntemleri ile zararlı yazılımlar kullanıcılar tarafından analizi engellenmeye 

çalışılmaktadır ( http://dionaea.carnivore.it/, Erişim Tarihi:10.05.2015) 
5.  Kötü Amaçlı Yazılımların Adli İncelemeleri: 

Kötü amaçlı yazılımların adli incelemeleri için 2008 yıllında, Mallicious Code (ing:kötü 
amaçlı kod) araştırma ve inceleme programı ile bu alanda kullanılmaya 
başlanmıştır(http://www.syngress.com/digital-forensic/Malware-Forensic/.Erişim Tarihi 
:22.05.2015). Symantec firmasının internet güvenliği tehdit raporunda 2011 yılında 286 
milyondan fazla zararlı yazlım tespit edildiği açıklanmıştır. 
(http://www.symantec.com/connect/2011_Internet_Security_Threat_Report_Identifies_Risks
_For_SMBs. Erişim Tarihi: 22.05.2015). Diğer anti-virüs satıcı firmalar F-Secure	   (ing: 
İnternet Güvenliği Programı), cep telefonu ve SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition, ing: Kapsamlı ve Entegre bir Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistem) gibi 
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programların 2011 yıllında geliştirilmeye başlanmışlardır (http://www.f-
secure.com/en_EMEA-Lab/new-info/threat-summaries/2011/2011_1.html, Erişim Tarihi: 
22.05.2015). 

6. Zararlı Yazılım Analiz Aşamaları 

Zararlı yazılımlarla mücadelede ilk adım incelenen materyalde hangi tür zararlı 
yazılımın olduğunun tespitidir (http://www.virtualbox.org/, (Erişim Tarihi: 05.05.2015). Bu 
adım zararlı yazılımla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Adli bilişim uzmanlarının nasıl bir 
zararlı yazılımla karşı karşıya olduğunun bilinmesi gereklidir. Türü tespit edilen zararlı 
yazılımın cihaz üzerinde etkili olduğu bölgeler karantina altına alınarak diğer sektörlere 
dağılması önlenir. Daha sonraki adımda; anti virüs programlarının yetersiz olması, zararlı 
yazılımın hangi güvenlik zafiyetlerini kullanıldığını öğrenmek, hedef bilgisayara neler 
yaptırdığını tespit etme, hedef bilgisayarda hangi dizinler altında eyleme geçtiğini saptama 
işlemleri adli bilişim alanındaki davaların çözümlenmesi için yapılmaktadır. Genel çerçevede 
ise zararlı yazılım analiz işlemleri dinamik ve statik olarak ikiye ayrılır. İster dinamik ister 
statik analizi olsun ilk adım her zaman zararlı yazılımın tespitidir. 

6.1. Zararlı Yazılımın Tespit Aşaması 

Güncel bir anti virüs programı ile periyodik olarak yapılan taramalar sonucunda zararlı 
yazılımın tespiti canlı sistemler için kolay olacaktır. Bu yöntem ile tespit edilemezse; zararlı 
yazılımın bulaştığı sistemin imajı (kopyası) alınarak uluslararası adli bilişim standartlarına 
uygun bir analiz programı ile alınan imaj içerisindeki tüm dosyaların özet (hash) değerleri 
hesaplatılır [Song ve diğerleri 2012], elde edilen hash list dosyası,“www.virustotal.com” 
sitesine yüklenerek sitede mevcut olan tüm anti virüs programı tarafından hash analizi 
karşılaştırması yapılarak tespit edilir.  
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Şekil 1:“Hata! Köprü başvurusu geçerli değil.”  karşılaştırması. 

Adli incelemelerde iki farklı analiz yöntemi mevcuttur. Bunlar; 
6.1.1. Dinamik Analiz 

Zararlı yazılım, kullanılan mevcut anti virüs programı ile tespit edilememiş ise 
incelenen adli kopya içerisindeki tüm dosyaların MD5 hash değeri (özet doğrulama değeri)  
“www.virustotal.com” sitesine yüklenerek zararlı yazılım tespit edilir. Tespit edilen zararlı 
yazılım hakkında yine “www.virustotal.com” üzerinden ön bilgi elde etmek mümkündür.  
Tespit edilen zararlı yazılımın türüne göre dinamik analiz yöntemini kullanılır. Dinamik 
analiz yöntemi, statik analiz yöntemine göre daha hızlı ve kolaydır. Dinamik analiz yöntemi; 
“davranış analizi” ve “hafıza dökümü analizi” olarak ikiye ayrılır.  

Davranış analizinde; tespiti yapılan zararlı yazılım, kullandığımız fiziksel bilgisayarın 
güvenliği için sanal bir işletim sistemi içerisinde çalıştırılıp, zararlı yazılımın davranışları 
incelenir. Davranış analizinde, sanal işletim sisteminin öncelikle temiz (zararlı yazılımın 
bulaşmadan önceki) görüntüsü alınır. Zararlı yazılım sanal sisteme bulaştırılır ve tekrar 
görüntüsü alınır. Bu iki sistem görüntüsü karşılaştırılarak zararlı yazılımın davranışları, 
oluşturduğu hareketler ve değişiklikler tespit edilir. Davranış analiz yöntemi için kullanılan 
programların seçimi son derece önemlidir. Zararlı yazılımın işletim sistemi üzerinde yaptığı 
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işlemlerin tümünü görmemizi sağlayacak araçların seçimi analiz sürecinin eksiksiz olmasını 
sağlayacaktır. Proccess Monitor, Proccess Hacker, Proccess Explorer, CaptureBAT, Regshot, 
WireShark, Network Monitor, FakeNet, Honeyd, netcat programları davranış analizinde 
kullanılan temel programlardandır. 

 
 

 
 

 
 

 
Şekil 2: Temel araçlar kısa yol ekran görüntüsü. 

6.1.2.  Statik Analiz 

Statik analizin temel hedefi, zararlı yazılım hareketlerinin incelenmesinden ziyade, 
zararlı yazılım hakkında tüm bilgiye sahip olmaktır. Statik analiz süreci; programlama, 
shellcode (kabuk kod) ve “assembly” dili bilmeyi gerektirir.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 3: Statik analiz işlem süreci. 

 

Dinamik analizde olduğu gibi statik analizde de ilk iş zararlı yazılımın tespit edilerek  
“www.virüstotal.com” da zararlı yazılım hakkında ön bilgiye sahip olmaktır. Tespit edilen 
zararlı yazılımın, başlık bilgisi, imza bilgisi ve paketleyici bilgileri statik analizi 
oluşturmaktadır. 

Statik analiz; “imza arama” ve “kod analizi” olarak ikiye ayrılır. Statik analiz dinamik 
analizden daha çok bilgi vermesine karşın çok daha zor bir analiz yöntemidir. Statik analizde 
zararlı yazılımın içinde mevcut string (ing: kelime katarı) ifadelerin anlamlandırılması ile 

Kod 
Bloğu Adresler arası 

karşılaştırma 
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genel bilgiler elde edilir. Her zaman zararlı yazılımların string ifadelerine erişilebilmek 
mümkün olmayabilir. Bazı zararlı yazılımlar oluşturulma zamanında paketlendiği için 
öncelikle paketlemenin hangi program ile yapıldığı tespit edilir. Daha sonraki adımda “son 
imza” ve “kod analizi” işlemlerine geçilir. Statik analizde, string ifadelerin anlamlandırılması 
kadar karakter dizilerinin analizi de önemlidir. Statik analiz için ASCII (ing: American 
Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart 
Kodlama Sistemi) karakter dizinini kodlamayı iyi bilmek faydalıdır. Statik analizde, Bintex, 
CFF Explorer programları en çok kullanılan programlardandır.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4: Spesifik karıştırma çözme yöntemleri. 
 

7. Ülkemizde Kötü Amaçlı Yazılımlarla Mücadelenin Hukuki Boyutu 
Türkiye'de bu tür suçlar ile mücadele 2007 yılında çıkartılan 5651 sayılı "İnternet 

ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele 
edilmesi hakkında kanun" uyarınca yapılmakta, bu yolla erişimin engellenmesi, izlenmesi 
sağlanarak içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcıların yükümlülükleri 
düzenlenmektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 243-244-245'inci maddelerinde zararlı 
yazılım suçları ile ilgili yaptırımlar bulunmaktadır.  

 

Karşılaştırma, 
Çözme İşlemleri 
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Şekil 5: Türkiye’de sanal ortamda işlenen suçların 2013-2014 yılları arasındaki değişim grafiği1. 

 
 

12013-2014 yılları arası istatistikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 
Ankara 

Şekil 5’de Türkiye’de son iki yılda sanal ortamda işlenen suçların değerleri verilmiştir. 
İstatistiklerde “Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanma” en çok işlenen suç olmuştur. 
2013 yılında 2014 yılına sanal ortamda işlenen suçların toplam sayısında % 38,3 gibi çok 
yüksek boyutta artışı dikkat çekicidir. Burada “Bilişim ve Banka Sistemleri Aracılığı ile 
Nitelikli Dolandırıcılık” suçu % 43,6 ile en çok artan suç olmuştur  

TCK’nın 243, 244 ve 245. maddeleriyle bilişim sistemlerine hukuk dışı girme ve orada 
kalma (m. 243/1), sistemin içeriğine veya sistemdeki verilere sisteme girilmesinden dolayı 
zarar verme (m. 243/3), bilişim sistemine veya burada bulunan verilere zarar verme (m. 244/1, 
2), bilişim sistemi marifetiyle haksız yarar sağlama (m. 244/4), haksız olarak elde edilen 
başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suretiyle yarar sağlama (m. 245/1) 
ve başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, 
satma, devretme, satın alma ya da kabul etme (m. 245/2) ve sahte olarak üretilen veya 
üzerinde sahtecilik yapılan banka veya kredi kartıyla haksız menfaat elde etme (m. 245/3) 
suçları düzenlenmiştir.  

TCK 243. maddesi hükmüyle bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka 
aykırı olarak girerek orada kalmaya devam etmeyi fiili suç olarak tanımlamıştır. Burada suçun 
oluşabilmesi için bilişim sisteme hukuka aykırı olarak girip orada kalmaya devam etmek 
gerekli görülmüştür. Yani suçun tamamlanması için bilişim sistemine girmeyi yeterli 
saymamış hukuka aykırı olarak girilen bilişim sisteminde kalmadığı sürece suç meydana 
gelmeyeceği gibi bir yoruma ulaşmak mümkündür. Bu tanıma göre; bu fiili gerçekleştiren fail 
cezalandırılmayacaktır. 

Ayrıca hukuka aykırı olarak bilişim sistemlerine girmek ve suçun işlenmiş sayılması 
için; girilen sistemde en az ne kadar süreyle kalınması gerektiğine ilişkin bir tanımlama 
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bulunmamaktadır. Bu durum suçun işlenmiş halimi ya da teşebbüs hali mi olduğu uygulama 
ve değerlendirme yönünden tartışmaya açıktır (Kara, 2015:1-7). 

Bu anlam kargaşasını son verebilmek için bilişim sistemine yetkisiz girişin dahi suç 
olarak tanımlaması gerekmektedir. Böylece suç işleme düşüncesine önlenmesi bakımından 
çok önemlidir.   

8.Sonuç ve Değerlendirme:  

Bilişim suçları günümüzde oldukça önemli bir suç haline gelmiştir. Bilişim suçları 
herkesin kullandığı telefon, bilgisayar, internet gibi teknolojileri kullanarak haksız bir şekilde 
kazanç elde etmek veya karşı tarafa zarar vermek olarak tanımlanmaktadır. Bu suç şekli 
özellikle, internetin akıl almaz bir şekilde yaygınlaştığı son zamanlarda kendisini iyice 
hissettirmeye başlamıştır. Bu yüzden, Türkiye dâhil olmak üzere pek çok ülke bu konu ile 
ilgili yasal düzenlemeler çalışmaları devam etmektedir. 

Teknolojik suç işlemeyi amaçlayan kişiler genelde maddî kazanç ya da en azından 
kişisel tatmin için bu işlemi gerçekleştirdiklerinden ve genelde bilgisayar yazılımı konusunda 
oldukça bilgili olduklarından teknolojik önlemleri kırabilmektedir. Sanal ortamda işlen suçları 
sanal ortamda işlendiğinden genelde kişiler suç işlediklerini farketmez ya da kabullenmek 
istemezler. 

Güvenlik açıkları, gelişen teknolojiyle birlikte tüm kamu kurumları ve özel şirketler 
tarafından çok ciddi para, zaman, kritik bilgi ve itibar gibi maddi ve manevi kayıplara sebep 
olmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte siber saldırıların artması, kurumların ve şahısların 
daha güvenli sistemler kullanmasını zorunlu hale getirmektedir.  

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta yapılan bu hukuksal düzenlemelerin 
sadece teorikte düzenleme olarak kalmaması, başarılı bir şekilde uygulanması gereğidir. Bu 
şekilde her türlü suçta olduğu gibi bilişim suçlarında da azalma sağlanacaktır.  

Değişen ve gelişen yenidünya düzeninde hukuksal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 
noktasında önerilebilecek diğer bir husus ise; uluslararası boyutta hukuksal gelişmelerin ve 
düzenlemelerin Türk Hukukunda takibinin iyi yapılması gerekliliğidir. Özellikle Avrupa 
Konseyi Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinde de yer alan (Bu sözleşme, Türkiye’nin 
de yer aldığı taraf devletlerinin imzasıyla onaylanmıştır. Onay sonucu taraf devletler en kısa 
sürede iç hukukuna entegre çalışmalarını yapması gerekmektedir. Bilişim Suçlarının caydırıcı 
olması için ceza hukuki bağlamında da gerekli düzenlemeler ve detaylı suç kavramları ortaya 
konulmalıdır. 
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DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM AÇISINDAN HUKUK 
SİSTEMLERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM 

 

Ümmühan KAYGISIZ* 

Öz 
İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biri onun düşünebilen bir varlık olmasıdır. 
Düşünce özgürlüğü toplumdaki algılamanın aksine sadece bir iç dünya özgürlüğü değildir. 
Düşüncenin bir anlam ifade edebilmesi ve işlemsel olabilmesi için dışsallaşması yani 
başkalarına aktarılması gerekir. Düşüncenin en önemli özelliği geçişli ve iletişimsel olmasıdır. 
En yalın şekilde, insanın serbest fikirler edinebilmesi ve bu fikirleri meşru yollarla dışa 
vurabilme olanağı ve hürriyeti olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü, çağdaş anayasal 
demokrasilerin olmazsa olmaz bir şartı ve bir insanlık hakkıdır. Düşünce özgürlüğü ülkeler 
açısından birey ve toplumun gelişimi için oldukça önem arz etmektedir.  
Bu bağlamda çalışmada düşünce hürriyetinin farklı hukuk sistemlerinde kavramsal bir 
çerçeve çizilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Düşünce, Düşünce Özgürlüğü, Uluslararası Belgeler, Hukuk,  İslam 
Hukuku. 

 

A CONCEPTUAL APPROACH ON LAW SYSTEMS IN TERM OF IMPORTANCE 
TOWARDS TO FREEDOM OF THOUGHT 

Abstract 

One of the distinctive features of human live is an asset that can consider it. Freedom of 
thought is not only an inner world of freedom in contrast to the perception in the community. 
To express one's thoughts and meanings to be operational externalization that must be 
transferred to others. Thought is the most important feature is that it pass and communicative. 
The most simple way, people can obtain free ideas and the ideas of freedom of thought and 
freedom is defined as the ability to hit the outside by legitimate means, a condition sine qua 
non of modern constitutional democracy and a human right. Countries in terms of freedom of 
thought exhibits great importance for the development of the individual and society. 
In this context, the idea of freedom in the study are drawn from different legal systems 
conceptual framework. 
 
Key Words: Thought, Freedom of thought, International Documents, Law, Islamic Law.  
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1.GİRİŞ 
Düşünmek ve düşünce üretmek insanın özünü oluşturan, insanı insan kılan bir faaliyettir. 
Aristoteles’e göre insanı diğer mahluklardan ayıran özelliği onun düşünce ve düşüncenin 
ifadesi olan dil gücüne sahip olmasıdır. (Kuzu, 2001:261)  
Demokrasi kuramcılarından Montesquiu’ya göre düşünce özgürlüğü en önemli özgürlüktür. 
Görüşleri hala içinde bulunduğumuz yüzyılda geçerli olan Montesquieu’ya göre ‘’insan, 
dinamik yaratıcı ve erdemli bir varlıktır. Fakat bu nitelikler ancak özgür bir ortamda işlerlik 
kazanır ve gelişir. Özgür olmayan bir ortam kuşku ve korku da belirsizlik, güvensizlik ve 
uyuşukluk getirir” (Kavra, 1989: 83).  
Düşüncenin özgürce ifade edilebildiği ortamlarda demokratik kurumlar varlıklarını 
sürdürmekte ve gelişme olanağı bulabilmektedirler.  
Özgür insan, özgürce  düşünebilen ve kanaatlerini özgürce ifade edebilen insandır. Devletlerin 
amacı insanların özgürlüğünü sağlamaktır. Devlet bunu sağladığı oranda meşrudur. Düşünme, 
konuşma, basın en büyük özgürlüklerdir. Bunun ön koşulu da doğru, çarpıtılmamış bilgiye 
erişim hakkıdır. Bilgi edinme özgürlüğü adını verebileceğimiz bu hakkın yetersiz olduğu 
ülkelerde kamuoyunun sağlıklı oluşmadığı, demokrasi dışı rejimlerin kitle iletişim araçları 
kullanarak gerçeğe aykırı durumları kendi halklarına benimsettikleri görülmektedir. İşte bu 
nedenle, hür demokraside düşünce özgürlüğü kavramının temel öncülü, vatandaşların bilgiye-
özellikle devlet organlarınca üretilen bilgiye erişim hakkıdır (Çelik ve Tonta, 1996:2). 
Günümüzün çağdaş toplumları bilgi edinme özgürlüklerini (ya da haklarını) geniş ölçüde 
basın-yayın araçları yoluyla kullanmaktadırlar. Onun için basın – yayın  özgürlüğünün 
desteklenmesi kamu yararınadır. Kitle iletişim araçları her türlü haberi öğrenebilme ve 
yayabilme hakkı, 10-Aralık-1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (md.19), 1950 
tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (md10) ve 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi ile, 
ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bir hak olarak tanınmıştır. 
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü çok önemli bir insan hakkıdır. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihatları 9. maddede saklı değerlerin önemini anlatan güçlü ifadeler 
taşımaktadır. Bu hakkın temelinde yatan prensiplerin ve ideallerin gereğince anlaşılması son 
derece önemlidir; düşünce, vicdan ve din özgürlüğü bilhassa, demokratik tartışmanın ve 
çoğulculuk kavramının muhafaza edilip geliştirilmesine yardımcı olur nitelikte anlaşılmalıdır 
(Murdoch, 2007:56). 

2.DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI 

Düşünce özgürlüğü, insanın serbestçe düşünce ve bilgilere ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve 
kanaatlerden dolayı kınanmaması ve bunları tek başına ya da başkalarıyla birlikte çeşitli 
yollarla serbestçe açıklayabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi 
anlamına gelmektedir (Rivero,1980:130-131).  

Diğer bir tanımla düşünce özgürlüğü,  insanın karşılaştığı bütün sorunlara vermek istediği 
yanıtları kendi kendine seçebilmesi ya da şahsen hazırlayabilmesi, bireysel ve sosyal 
davranışlarını da bu yanıtlara uydurabilmesi olanağıdır (Teziç, 1990:33) 

Descartes’ın “düşünüyorum o halde varım cogitosu” düşünmeyi varoluşun ayırt edici özelliği 
olarak sunduğunda bunun daha ötesinde ifade özgürlüğünün de önemi vurgulanmış oluyordu. 
Düşünce özgülüğü, toplumda yaygın olan yanlış algılamanın aksine, sadece bir ‘’iç alem 
özgürlüğü‘’ değildir. Salt düşünce, kişinin içsel yaşamı ile ilgili bir olgudur. Düşüncenin bir 
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anlam ifade edebilmesi ve işlevsel olabilmesi için dışsallaşması, yani başkalarına iletilmesi 
gerekir, kaldı ki, düşüncenin en önemli özelliği, geçişli ve doğal olarak iletişimsel oluşudur 
(Kabaoğlu, 1996:175). Bu nedenle düşünce özgürlüğü, kişinin iç dünyasına hapsedilmiş 
düşünceler  için değil, açıklanabilen düşünceler için söz konusudur.  

Düşüncenin açığa vurulması ve nasıl açıklanacağı konusu geçmişte olduğu gibi, bugünde 
hukukun düzenlemek durumunda olduğu başlıca konulardan biridir. Anayasacılık 
düşüncesinin gelişimiyle birlikte devletin müdahale alanı dışında tutulmaya çalışılan düşünce 
özgürlüğü, anayasalarda ve hak bildirilerinde yer almaya başlamıştır (Erdem, 1998:9). 

3 Eylül 1791 tarihli Fransız ‘’İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, “Hiç kimse, dini de olsa 
fikirleri yüzünden, ifadeleri, kanunla kurulan kamu düzenini ihlal etmediği sürece 
kınanamaz” demek suretiyle, düşüncenin başkalarına özgürce açıklanması ve aktarılmasının, 
insanların en değerli haklarından biri olduğunu belirtmiştir (Ünal, 2001:229).    

İlk yazılı anayasa olan ABD Federal Anayasasının 1776 yılında gerçekleştirilen ve  ‘’Haklar 
Bildirisi’’ olarak bilinen ilk on değişiklik maddesinden birincisi, düşünce özgürlüğü kısıtlayan 
yasa çıkarılamayacağını belirterek, bu özgürlüğü güvence altına almıştır.  

AİHS düşünce özgürlüğü ilkesine 9. maddede şu şekilde yer vermiştir: 

“1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme 
özgürlüğü ile açık ve ya özel biçimde ibadet, öğretim, uygulama ve tören yapmak suretiyle tek 
başına veya toplu olarak dinini ve inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.” 

“2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, demokratik bir toplumda ancak kamu 
güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması için gerekli olan tedbirlerle ve kanunla sınırlanabilir” 
(http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/temelbelge/AIHS_Tr_A6format.pdf,10.05.2015).  

 10. Maddede herkese ifade özgürlüğünü tanıdıktan sonra bunun kapsamını belirtir: “Bu hak, 
kanaat özgürlüğü ve resmi makamlarca karışılmaksızın ve ülke sınırlarına bakılmaksızın 
haber veya fikirleri almak ya da iletmek özgürlüğünü içerir.” Avrupa hukukunda düşünce 
özgürlüğü, kanaat özgürlüğünden açıklama özgürlüğüne uzanan geniş bir uygulama alanını 
kapsamına alır (Kabaoğlu, 1993:47).  

Avrupa İnsan Hakları Komisyon ve Mahkemesi’nin düşünce özgürlüğüne ilişkin içtihatları 
oldukça zengindir. Mahkeme düşünceyi açıklama özgürlüğünü, demokratik toplumların 
ilerlemesi ve her ferdin gelişimi için temel koşullardan birini oluşturduğu şeklinde 
nitelendirmiştir.1 Bundan başka, Mahkeme, Association Ekin davasında, Sözleşmenin 10. 
Maddesiyle tanınan hakların “sınır tanımayan” bir değere sahip olduğunu teyit etmiştir.2  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bkz. 7.12.1976 tarihli Handyside( İngiltere) Kararı  Série A, n° 24, paragraf 49. 

2 Bkz.  17.7.2001 tarihli Association Ekin Kararı, paragraf 62. 
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1961 Anayasası “Düşünce ve İnanç Hak ve Hürriyetleri” başlığı altında; vicdan ve din 
özgürlüğüne 19. Maddede yer verirken düşünce özgürlüğünü de 20. Maddede düzenlemiştir. 
1961 Anayasası düşünce özgürlüğünü tek bir madde içinde hükme bağlamıştır.  

1982 Anayasasında ise farklı bir yaklaşımla düşünce özgürlüğü 25. ve kanaat özgürlüğü de 
26. Madde olarak düzenlenmiştir. Madde 25’de “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine 
sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz” denilmektedir.  

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin Madde 26’da “Herkes, düşünce ve 
kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve 
yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya 
fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema 
veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir” 
denmektedir (https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf, 11.05.2015).  

(Değişik: 3/10/2001-4709/9 md.) “Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, 
kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak 
usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve 
aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama 
görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir”(Mülga: 
3/10/2001-4709/9 md.). 

“Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, 
bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin 
sınırlanması sayılmaz. (Ek fıkra: 3/10/2001-4709/9 md.) Düşünceyi açıklama ve yayma 
hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunla düzenlenir” denmek 
suretiyle düşünce özgürlüğüne ilişkin hükümler düzenlenmiştir (Pacacı, 1997-98:133-136). 

Anayasa’nın 25. maddesinde, düşünce özgürlüğünü kanaat özgürlüğüyle birlikte ve ifade 
özgürlüğünden ayrı olarak düzenlemektedir. Bu maddeye göre, düşünce ve kanaat özgürlüğü 
kişiye, düşüncelerini ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaması, düşünce ve kanaatleri 
nedeniyle kınanamaması ve suçlanamaması şeklinde iki güvence sağlamaktadır. Bu 
güvencelerden ilki ifade özgürlüğünün negatif yönü olarak tanımlanabilir (Duymaz, 
2013:1368) (Teziç, 1990:35).  

Düşüncenin serbestçe oluşumu, iletişim süreci içinde gerçekleşir. Düşünce özgürlüğü, bir 
yandan “düşünceleri serbestçe açıklamak ve yaymak özgürlüğünü”, diğer yandan açıklanan 
“düşüncelerden haberdar olmayı ve bilgi edinmeyi” şart koşar (Gören, 2013:32). Haber alma 
ve öğrenme özgürlüğü, kanaat özgürlüğü ve açıklama özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün üç 
kurucu öğesidir (Erdem, 1998:8). 

Düşünce özgürlüğünün, ulusal sınırlar içinde birey ve toplumun gelişimi açısında taşıdığı 
önemin ötesinde, ulusal sınırları aşan bir düzlemde yarattığı olumlu sonuçlar bunun hukuk 
tarafından sağlam güvencelere bağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Hukukun amacı da, toplum 
içinde yaşayan bireyin özgürlüklerini sürekli genişletmek için, bir yandan düzen içerisinde 
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toplumun varlığını devam ettirmesini sağlamak diğer yandan da bireyin özgürlüklerini 
gereksiz sınırlamalardan ve müdahalelerden korumaktır. 

3.ULUSLARARASI BELGELERDE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ  

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, ifade özgürlüğünü, insanın sahip olduğu “en değerli 
haklardan biri” olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla düşünce ve fikirlerin serbestçe dolaşımının 
önemine iki yüzyılı aşan bir süre önce yapılan bu istisnai vurgu, günümüzde de birçok açıdan 
geçerliliğini korumaktadır.  

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 19. Maddesi, düşünce özgülüğünü temel  bir 
insan hakkı olarak bütün yönleriyle düzenlemiştir: ‘’herkessin Fikir ve anlatım özgürlüğüne 
hakkı vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu 
olmaksızın haber ve fikirleri her yoldan aramak, elde etmek ve yaymak hakkını içerir’’. 
Bildiri’de düzenlenen 30. Madde, “bu Bildiri’nin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye 
ya da kişiye, yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şeklinde 
yorumlanamaz’’. Demek suretiyle, ‘’özgürlüğü yok etme özgürlüğü’’ nün kabul edilemez 
olduğunun bildirmiştir. Ayrıca, Bildiri, bu genel kayıt dışında, 29. Maddede, özgürlüklerin 
kullanımında özel kayıtlar getirmiştir. 

Gerçekten Bildiri’de, hak ve özgürlüklerin kullanımının, başkalarının özgürlükleri ve 
demokratik bir toplumda ahlak, kamu düzeni ve genel refahı haklı gereklerini yerine getirmek 
amacıyla sınırlanabileceği bildirilmiştir.1950 yılında imzalayıp 1953 yılında yürürlüğe giren 
Avrupa İnsan Haklarına Sözleşmesi (AİHS) 10. Madde;   

Herkes düşünceyi açıklama hakkına sahiptir. Bu hak düşünce hürriyetini ve resmi 
makamların müdahalesi ve memleket sınırları söz konusu olmaksızın, haber veya fikir almak 
veya vermek özgürlüğünü içerir. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon 
izletmelerini bir izin rejimine tabi kılmalarına engel değildir. 
 
Bu hürriyetlerin kullanılması, ulusal güvenliği, toprak bütünlüğü, kamu güvenliği, düzenin 
korunması, suçu önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın ve başkalarının şöhret ya da haklarının 
korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliğinde olarak, gizli haberlerin 
açýklanmasının engellenmesi ya da yargı erkinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması 
bakımından, kanunla belirli işlemlere, koşullara, sınırlamalara ya da yaptırımlara bağlı 
tutulabilir  (Tezcan, 2002:7).  
 
Yukarıda görüldüğü gibi, “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir’’ (m.9/1) 
diyerek, düşünce özgürlüğü ilkesine yer verilmiştir ‘’herkes düşüncelerini açıklama ve 
anlatım özgürlüğüne sahiptir’’ (m.10/1) demek suretiyle de, bu özgürlüğü güvence altına 
almıştır. Sözleşmenin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında ise, düşünce özgürlüğünün sınırları 
çizilmiştir. Ayrıca sözleşmenin 17. Maddesinde,  özgürlüğü yok etme özgürlüğünün de kabul 
edilemeyeceği  bildirilmiştir. 

Bu iki temel belgedeki düşünce özgürlüğüne ilişkin düzenlemelere paralel hükümler, daha 
ayrıntılı bir biçimde, Birleşmiş Milletler, çerçevesinde 1966 yılında hazırlanıp, 1976 tarihinde 
yürürlüğe giren “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Milletler Arası Andlaşma”nın 19. Maddesi 
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ile  “Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’’nin 13. Maddesinde düzenlenmiştir. (Kuzu, 
1995:727,729,745) 

1966 tarihli Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 18. maddesinde düşünce 
özgürlüğü şu şekilde yer almaktadır: 1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına 
sahiptir. Bu hak, kendi tercihiyle bir dini kabul etme veya bir inanca sahip olma özgürlüğü 
ile, tek başına veya başkalarıyla birlikte toplu bir biçimde, aleni veya özel olarak, dinini veya 
inancını ibadet, uygulama, öğretim şeklinde açığa vurma özgürlüğünü de içerir. 

2. Hiç kimse, kendi tercihi olan bir dini kabul etme veya inanca sahip olma özgürlüğünü 
zayıflatacak bir zorlamaya tabi tutulamaz. 

3. Bir kimsenin dinini veya inancını açığa vurma özgürlüğü ancak kamu güvenliği, kamu 
düzeni, sağlık veya ahlak veya başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, hukuken 
öngörülen ve demokratik bir toplumda gerekli olan sınırlamalara tabi tutulabilir. 

4. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, anne-babalar ile mümkünse vasilerin kendi inançlarına 
uygun biçimde çocuklarına din ve ahlak eğitimi verilmesini isteme özgürlüğüne saygı 
göstermeyi taahhüt ederler (Murdoch, 2007:8-9). 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme, Amerikan Sözleşmesi, San José Paktı) 
Madde 13/1 şu şekilde kaleme alınmıştır : “ Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı 
vardır. Bu hak, sınırlar dikkate alınmaksızın, sözlü, yazılı ya da basılı olarak yahut sanatsal 
formda ya da bir kimsenin kendi seçeceği herhangi bir başka yolla, her türlü bilginin ve 
düşüncenin araştırılması, alınması ve yayılması özgürlüğünü de içerir” (Gemalmaz, 
2011:729-761). Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesi, düşünce ve ifade 
özgürlüğü başlığı altında tek bir düzenleme öngörmektedir. Düşünce özgürlüğünden ne 
anlaşılması gerektiği konusunda sessiz kalan bu madde, içerik bakımından yalnızca ifade 
özgürlüğünü düzenlemektedir. Yukarıda adı geçen belgelerdeki düzenlemeler göz önüne 
alındığında, bu maddedeki düşünce özgürlüğünün esasen düşünce ve kanaat sahibi olma 
hakkını içerdiği düşünülebilir. 

 

Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğünün bir unsuru olmaktan ziyade, din ve vicdan 
özgürlüğünün tamamlayıcısı niteliğindedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 
Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (EİHB), Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
(MSHS) ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (ABTHŞ) düşünce özgürlüğünü bu yönde 
düzenlemiş, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü adı altında, din değiştirme, ibadet etme ve 
inanç açıklama özgürlüklerine yer vermiştir (Duymaz, 2013:1368). 

4.İSLAMDA DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM 

Düşünme, insanı diğer varlıklardan ayıran ve onu "eşref-i mahlukât" yapan en önemli 
özelliktir. Dolayısıyla düşünce özgürlüğünün, insanın önde gelen temel haklarından birisi 
olduğu evrensel bir gerçeklik olarak kabul görmüştür (Güneş, 2005:3).  
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Yeryüzünde insan hakları  konusundaki  ilk yazılı belgelerden birisi de Hz. Muhammed'in 
başkanlığında 4 büyük grubu temsil eden yetkililerin 622'de imzaladıkları Medine 
Sözlesmesi'dir. Anlaşmanın amacı, kişilerin barış içinde özgürce yaşayabilecekleri bir ortam 
hazırlamaktır. Bu anlaşmaya göre inancı ne olursa olsun Medine’deki tüm guruplar barış 
içinde özgürce yaşayabileceklerdi. 

 Kur’an’ın sunduğu hakikatleri ve getirdiği prensipleri anlamak, ancak fikir ve düşünce 
hürriyetinin olduğu bir ortamda gerçekleşebilir. İnsanın fıtrı yapısında hitap eden Kur’an, bir 
şeye inanması için insanı zorlamaz ve ona dayatmada bulunmaz, öncelikle kişiyi dünya ve 
ahrette mutlu edecek bir takım olgular arz eder, daha sonra bunların üzerinde düşünüp öylece 
karar vermesini ister. 

Kuran’daki akla hitap eden, düşünmeye çağıran ayet-i kerimelerden bazıları meal olarak 
şöyledir. Hadid Suresi 17. Ayet, "Düşünesiniz diye gerçekten, size ayetleri açıkladık" 
(Yıldırım, 2010:538) Al’i İmran Suresi 190, Ayet, Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler 
vardır" (Yıldırım, 2010:55). 

Kur’an, insanları bir olan Allah’a, Peygamber’e, gönderdiği Kitab’a inanmaya, İslam dinin 
kabul etmeye çağırırken, her şeyden önce onların akıllarına hitap eder. İnsanın düşünmesine 
ve aklının uyanmasını sağlayabilmesi, Yüce Yaratıcı’yı tanıyıp inanması ve hak ile batılı 
birbirinden ayırabilmesi için onu göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıklar ve kendi 
yaratılışı konusunda düşünmeye çağırır.3 

Kur’an, insanlardan ayetleri düşünüp tefekkür etmesini istediği gibi, okunan ayetleri de 
düşünmelerini ve böylece gerçeği bulmalarını istemektedir (bkz. İsra 17, 41, Sad 38, 29). 

Allah (c.c.) Kuran-ı Kerim´de (bkz. Bakara, 2/44, Zümer, 39/9, Al-i Imran, 3/190): “Hiç 
düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz? Ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünüp öğüt alırlar, 
akıl sahipleri ve düşünenler için yerde ve gökte birçok ibretler vardır”(Yıldırım, 2010:6-458-
74). İslam, okumayı, yazmayı vahyin başlangıcı kılan ve kutsal kitabinin ilk ayetini "oku" 
diye başlatan bir dindir. Kur'an düşünmeye ve düşünceye de büyük önem verir. Kur'an'da 
doğrudan mü'minleri düşünmeye çağıran "200" civarında ayet vardır. Kur'an'da "72" yerde 
"Düşünme" kelimesiyle mü'minler düşünme egzersizine tabi kılınmaktadır. Kur'an'ın "29" 
yerinde "Tefekkür edesiniz, taakul edesiniz, tezekkür edesiniz" ifadeleri yer almaktadır. Yine 
"142 yerde "Düşünmez misiniz? düşünmüyorlar mı? düşünen bir kavim için" ifadeleri yer 
almaktadır. Bu ifadelerde dikkati çeken nokta soru biçiminde insanlara yaklaşılmış olmasıdır. 
Bu da düşünmeyi sağlamak içindir ( http://www.enfal.de/dusun.htm,11.05.2015).  

Bütün bunlar, düşünmenin, insanın yerine getirmesi gereken dini bir görev olduğuna işaret 
etmektedir, çünkü insanın kesin kanaat getireceği aklı bir delili olmadan imanı geçersizdir. 
İslamda insan düşünen, akleden bir varlık olarak yaratılmış ve ayrıcalıklı sayılmıştır. Akıl 
Allah’ın insanı diğer varlıklarından ayırdığı ve üstün kıldığı yegane niteliktir (Güneş, 2005:4-
5). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Bkz.Bakara2,Yunus10,101,nahl(16),12,Mü’minun23,86Casiye 45, 5Rum 30, 8, Tarık 86, 5-7, Caşiye 88, 17-20 
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Gerek Hz. Peygamber’in, gerekse de dört Halife ve diğer Müslüman idarecilerin 
uygulamalarında, düşüncenin açıklanmasına bir sınır getirilmediği, tam bir ifade Özgürlüğün 
tanındığı görülmektedir. Hz. Peygamber ve halifeler, eleştirilmekten rahatsız olmadıkları gibi, 
varsa yanlış uygulamaları, bunların açık yüreklilikle dile getirilmesini istemişler ve bu konuda 
müsamaha göstermişlerdir. Toplantılarda insanların, devlet reislerinden hesap sorabilmeleri, 
bu konuda insanlara tanınan fikir açıklama hürriyetinin çerçevesini anlamamızı 
kolaylaştırmaktadır (Yavuz, 2000:50-51).4 

Hz. Ömer’in halifelik döneminde fikir ve ifade özgürlüğü öylesine geniş ve yaygındı ki, 
alelade bir vatandaş ister yolda, ister de bir toplantıda, halife‘ ye sorular sorabilir, söylediği 
sözler veya yaptığı icraatı eleştirebilir ve her konuda kendisinden hesap sorabilirdi. Hz. Ömer 
ifade Özgürlüğünün bu ruhu ve geleneği canlı tutmak ve yerleştirmek amacıyla şikayetçilerin 
sözlerini son derece ciddiyet ve dikkatle dinlerdi ve sözlerini bitirmelerine izin verirdi. Bir 
toplantıda, birinin Hz. Ömer’e “eğer sen yanlış yolda yürürsen kılıçla senin yola getiririz’’ 
demesi üzerine Hz. Ömer bu tavrı yadırgamamış, aksine yanlış yaptığında toplumda kendisini 
doğru yola getirecek kişilerin bulunmasından dolayı Allah’a şükretmiştir.5 

Bütün bu örnekler gösteriyor ki,  Kur’an’ın insanlara tanıdığı düşünce ve inanç hürriyeti 
sadece teoride kalmamış, aynı zamanda inananlar tarafından pratik hayatta uygulanmıştır. 
Kur’an, hürriyette giden bütün yolları açmıştır, diktatörlüğü, zulmü, baskıyı, şiddetle 
yasaklamıştır. İslam anlayışına göre, zulüm ve baskıyı ortadan kaldırmanın yolu, başkalarının 
hürriyetine saygı göstermekten geçer. Bu nedenle İslam Nisa(4), 58’de olduğu gibi, insan hak 
ve hürriyetlerini bütün şartlar altında savunmuştur ve herkese adaletle davranılmasını 
istemiştir (Yıldırım, 2010:86).  

Kur’an, Munafıkun 63, 8’de insanın onurlu özgür bir varlık olduğunu beyan etmiş (Yıldırım, 
2010:554)  ve yeryüzünde hürriyetleri ellerinden alınan ezilenleri, hürriyetlerine kavuşturmak 
için mücadele etmeye teşvik etmiştir (Yıldırım, 2010:86).   

Kur'ân, İslâm dinini kabul edenler için özgür bir inanç, fikir, düşünce ve ifâde hürriyeti ortamı 
oluştururken, müslüman olmayanlara da tam bir fikir, düşünce ve inandıkları gibi yaşama 
serbestisi vermiştir. 

İslamda kuşkusuz insanın kölelikten kurtarılıp özgürleştirilmesi öncelikle düşünsel daha 
sonrada pratik alandaki hürriyetle mümkün olabilir. Bu neden İslam’da düşünce ve 
düşündüğü gibi yaşama  hakkı önünde herhangi bir engel kabul edilmemiştir. Kur ‘an-ı Kerim 
İslam’ın zorla dayatmayla veya baskıyla değil, özgürce,  düşünülerek istenerek benimsenip 
kabul edilmesini arzu etmiştir İslam’da düşünce, inanç, fikir ve inandığı şekilde yaşama 
hürriyeti konularında zorlamalara ve baskılara yer yoktur.  

Kısacası, Kur’an ve onun tebliğcisi Hz. Muhammed (SAV) düşünceyi ifade alanındaki 
hürriyete, başkasının hakkına tecavüz edilmediği sürece herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Krş. İbn Kesir, Fsiru’l Kur’ani’l-Azim, I, 736. 

5Bknz, İbnu’l-Esir, Ebu’l-Hasan izzuddin Ali b. Muhammed el-Cezeri, Usdu’l- Ğabe, Fi Ma’rifeti’s- Sahabe 
Beyrut, 1997,III, 318-342. 
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Her şeyden önce insanın sahip olduğu hürriyet, başkasının hürriyet sınırının başladığı yerde 
bitmektedir. 

5.DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANMASI SORUNU 

Düşünce özgürlüğünün sınırlanması sorununun demokratik ülkelerde ele alınışı ilk kez II. 
Dünya Savaşı sonrası, genel bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır. Bunu temel nedeni,  liberal 
demokrasi kuramının kendi varlığına kastetmiş tüm ideolojilere karşı açık oluşuna bağlı 
olarak, iki dünya savaşı arasında,  Almanya ve İtalya’da totaliter devlet anlayışının yerleşmesi 
doğrultusundaki yaygın kanaattir. Yaşanın acı deneyim, demokratik değerlerin totaliter 
ideolojilere karşı üstünlüğünün zaman içinde kendiliğinden gerçekleşeceği şeklindeki inancı 
sarsmış ve böylece, demokratik ülkeler bu konuda koruma tedbirleri almaya başlamışlardır 
(Turhan, 1988:89-90).  

Düşünce özgürlüğünün, çağdaş demokrasilerde taşıdığı önem ve gördüğü işlevler, bu 
özgürlüğün her türlü düzenlemeden ve sınırlamadan ayrı tutulmasını gerektirmemektedir. 
Tıpkı diğer özgürlükler gibi düşünce özgürlüğünün de, var olabilmesi, birey açısından pratik 
bir değer ifade edebilmesi içim, bunun sınırlarının belirtilmesi,  kullanılma yöntemlerinin 
gösterilmesi, kısaca, düzenlenmesi gerekir. 

Düşünce özgürlüğünün düzenlenmesi, bir yandan bu özgürlüğün kötüye kullanımını önlemek, 
diğer yandan da herkesin yararlanmasını sağlamak amacına yöneliktir. 

Öte yandan düşünce özgürlüğü ile diğer özgürlüklerin birlikteliğini sağlamak, aralarında 
çıkabilecek çatışmaları “uzlaştırılması’’ için de sınırlandırılması kaçınılmazdır (Kabaoğlu, 
1996:54).  

Düşünce özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesine yönelik bir düzenleme, bu özgürlüğün 
önemine koşut bir duyarlılıkla yapılmalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki,  temel insan 
haklarından biri olan ve bu nedenle kişinin doğuştan sahip olduğu bir hak olan düşünce 
özgürlüğünün, düzenleme yapılmadan önce var olduğu, anayasal ya da yasal düzenlemelerin 
bu özgürlüğü belirleyici bir niteliğe sahip olmayacağı gerçeği de unutulmamalıdır. 

6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Düşünce özgürlüğü, insan onuru ve insanın maddi ve manevi varlığını geliştirme temel 
hakkına dayanmakta, özgür bir birey olmanın ve özgür bir topluma sahip olmanın en önemli 
öğelerinden birini oluşturmaktadır.  

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü önem taşıyan bir insan hakkıdır. 1789 İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildirisi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Milletler Arası Andlaşma, Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerde ve 
İslam hukukunda  düşünce özgürlüğü önemle düzenlenmiştir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihatları, AİHS 9. Maddenin özünde bulunan değerlerin önemini güçlü bir 
şekilde dile getirmektedir. Bu bağlamda düşünce, vicdan ve din özgürlüğü çoğulculuk 
nosyonu ve demokratik tartışmanın sürdürülmesi ve geliştirilmesine yardım eden kavramlar 
olarak görülmek zorundadır. 
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Öte taraftan “Herkes, istediği gibi düşünme ve düşündüğünü açıklama hakkına sahiptir” diyen 
İslam hukuk sistemi ise Kuran-ı Kerim vasıtasıyla bir çok hadis ve ayette düşünme ve 
düşünce özgürlüğüne verdiği önemi göstermiştir. 

Düşünce özgürlüğü, uluslararası hukuk belgelerinde ve ulusal anayasalarda kişisel ve siyasal 
haklar kategorisinde (bireyi devlete karşı koruyan haklar/olumsuz haklar) kategorisinde yer 
almaktadır. Düşünce özgürlüğünün gerçekleşmesi için sadece müdahalelerden korunması 
yetmemekte, aynı zamanda devletin bazı olumlu edimlerde bulunması da gerekmektedir. Bu 
nedenle, düşünce özgürlüğü hem pozitif hem de negatif özelliklere sahip olmaktadır. 

Düşünceyi açıklama özgürlüğü, düzenlemeye olanak tanımayan bir özgürlüktür. Var 
olabilmesi, kullanılması, birey açısından pratik bir değer ifade edebilmesi için 
düzenlenmesine ihtiyaç yoktur. Doğal kişiye bağlı, devredilmez, vazgeçilmez, kişinin manevi 
gelişiminin temel koşulu olan bu özgürlük, devletten ve siyasal toplumdan önce de var olan 
sosyolojik bir olgudur, devletle birlikte de anayasal garanti altına alınmıştır (Can, 2002:514).   

Düşünce özgürlüğünün oluşabilmesi için, haber alma hakkı, kanaat özgürlüğü, vicdan 
özgürlüğü, düşünceyi açığa vurma özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, düşünceyi yayma özgürlüğü 
gibi bileşenlerin de olması gerekmektedir.  

 Birey ve toplumu maddi refaha ve manevi huzura kavuşturan “gelişme” adını verdiğimiz 
tarihsel sürecin kurucu öğesi insanların birbirlerini anlayabilme özgürlüğüdür. Her türlü 
gelişimin itici gücü olarak kabul edilen ve insanlar arasında diyaloğu sağlayan düşünce 
özgürlüğü, bir ‘’iç alem özgürlüğü’’ değildir. Düşüncenin işlevselliği, onun dışa 
yansıtılmasını gerektirir. Aksine dışsallaşmayan bir düşüncenin, insana ve topluma 
sağlayacağı hiçbir yarardan söz edilemez. Bu bağlamda, düşünce özgürlüğü, ‘’düşünce 
özgürlüğü’’ ve ‘’düşünceyi açıklama özgürlüğü‘’ diye ikiye ayırarak birincisinin sınırsız,  
ikincisinin ise sınırlı olduğunu ileri sürmek özgürlük karşıt bir eğilimi simgelemektedir 
(Erdem, 1998:8). Düşünce özgürlüğünün, mantıksal sunucu ve demokratik toplumdaki 
işlevleri açısından ele alınarak yapılacak doğru bir tanımlamasında, “düşüncenin açıklanması” 
temel bir öğe olarak yer almak zorundadır.  

Düşünceyi açıklama özgürlüğünün ön şartı, bireyin düşüncelerini özgürce oluşturması ve ona 
sorunsuz bir şekilde bağlanabilmesi, savunabilmesidir. Düşünceyi açıklama özgürlüğünün 
düşünce özgürlüğü olmaksızın anlamı kalmamaktadır. 

Düşünce özgürlüğünün birey ve toplum bakımından sağladığı yararlar,  gerçekleştirdiği 
işlevler sayılamayacak kadar çoktur. Bireyin psikolojik tatminini kişiliğinin gelişmesini ve 
hakikatte değerine ulaşmasını sağlamak, bir başka düşünceyi tahrik etmek suretiyle 
düşüncenin sosyalleşmesine neden olmak, siyasal ya da toplumsal karar alma sürecine katılım 
sağlamak, başkalarının öğrenme ve bilgilenme hakkına karşılamak, serbest bir kamuoyu 
rejiminin kurulmasını gerçekleştirmek yaşanan sorunlar hakkında alternatif çözümler üretmek 
ve bunların tartışılmasını sağlamak, toplumsal barış ve uzlaşıyı gerçekleştirmek düşünce 
özgürlüğünün getirileridir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları üçlemesinin tam 
anlamıyla gerçekleşebilmesi bu özgürlüğün tam anlamıyla güvence altına alınmasını 
gerektirir. 
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BÜYÜME POTANSİYELİ YÜKSEK, YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN ERKEN AŞAMA 
FİNANSMANI: CİCEKSEPETİ.COM ÖRNEĞİ* 

Nurhan AYDIN** 

Özet 

Ekonomik gelişimde girişimciliğin anahtar rolü tartışılamaz. Günümüzde bilginin üretimi yanında, 
üretilen bilgiyi bir ürüne, bir hizmete dönüştürebilecek, risk üstlenerek bu riskleri yönetebilecek girişimcilere 
ihtiyaç büyüktür. Bu ihtiyacın karşılanmasında girişimciliğe uygun ortamın oluşturulması gerekir. Aksi durumda 
pek çok parlak fikir daha yeşermeden solacaktır. 

Girişimciliğe uygun ortamın temel bileşenlerden biri finansmana ulaşım olanaklarıdır. Mevcut ve 
potansiyel girişimcileri etkileyen en önemli faktörden biri finansmandır. Özellikle yenilikçi, teknoloji ağırlıklı, 
büyüme potansiyeli yüksek   girişimler için çekirdek ve başlangıç aşamasında finansmana ulaşım olanağı çok 
daha önem arzetmektedir. Yapılan birçok çalışmada iş fikrinin hayata geçirilmesi ve başlangıç evresinde yeterli 
finansman kaynağına ulaşılamadığı için pek çok parlak girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı görülmektedir. 

Bu çalışmada girişimlerin erken aşama finansmanında faydalanabilecekleri finansman seçenekleri 
açıklanarak, Endeavor Türkiye tarafından 2011 Yılında Endeavor Girişimcisi olarak seçilmiş olan A. Emre 
AYDIN tarafından kurulan Ciceksepeti.com’un finansman modeli üzerinde durulacaktır. Bilgiler girişimci ile 
yapılan yüz yüze  görüşmeyle elde edilmiştir. Riskin erken aşamaya göre daha düşük olduğu evrelerde, büyüme 
potansiyelinin yüksek olması nedeniyle girişimin risk sermayesine ulaşma olanağının arttığı görülmektedir. 
Girişimcinin erken aşamada kredi kullanmamasının son derecede isabetli olduğu, bazı yatırımların ertelenmiş 
olmasına karşılık riskin daha çok artmaması nedeniyle uygun bir politika olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Girişim Finansmanı, Çekirdek ve Start-Up Finansmanı, Risk Sermayesi, Melek 
Yatırımcı. 

 
Financing of Innovative Enterprises with High Growth Potential in their Early Phase of 

Life : The Case of “Ciceksepeti.com” 
Abstract: 

Entrepreneurship has a very important role in economic development. Today we need entrepreneurs who 
transform information to products and services, at the same time who take risks and manage them. In order to 
fulfill this need, there should be an environment that is suitable for entrepreneurship. If not, many innovative 
ideas might die even before they fruition.  

One of the principal components of such an environment is financing opportunities, affecting both 
existing and potential entrepreneurs. Easy access to finance in early phase of lifecycle is especially vital for 
innovative, technology-driven, having high growth potential enterprises. Many studies show that many inspired 
enterprises end up with failure because of insufficient finance resources in their early phases.  

This study explains the financing options for enterprises in their early phase of life. The financing model 
of “Ciceksepeti.com” is presented. “Ciceksepeti.com” was founded by A. Emre AYDIN, who were recognized 
as “Endeavor Entrepreneurs of 2011” by “Endeavor Türkiye”. This data is collected through face to face 
interviews. As the growth potential is greater, it is easier for the enterprise to access financing due to lower risk 
profile compared to initial stages. To avoid additional risk, it is understood that it’s much prudent to postpone 
credit usage to later stages even if that would mean delaying certain investments 

Key Words: Venture Financing, Seed and Early Stage Finance, Venture Capital, Angel Investors.  
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1.   GİRİŞ 
Değişimin, rekabetin ve riskin arttığı günümüzde yenilikler peşinde koşacak, fırsatları 

yakalayacak, tutkuyla bunları hayata geçirecek girişimcilere ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır. Bu bağlamda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin gelişimi 
için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik politikaların oluşturulmasına ağırlık 
verilmektedir. 

Girişimciliğin gelişiminde uygun ortamı oluşturan en önemli bileşenlerden biri 
finansmandır. Bir fikir ya da bir yenilik ne kadar önemli olursa olsun, bir girişimci ne kadar 
girişimci özelliklere sahip olursa olsun bu fikrin ya da yeniliğin gerçekleştirilmesi için gerekli 
finansman sağlanamıyorsa o projenin hayata geçirilmesi çok mümkün değildir.  

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sermaye kıt bir faktördür; 
girişimci ruha sahip girişimcilere sahip olunsa da, bu girişimcilerin başarılı olmaları için çoğu 
zaman uygun koşulların olduğu söylenemez. Girişimcilerin karşı karşıya olduğu en önemli 
sorunlardan biri finansman seçeneklerinin az olmasıdır. Deneyimi, yeterli sermayesi veya 
teminatı olmayan girişimcilerin geleneksel finansman şekli olan banka kaynaklarından 
faydalanmaları pek mümkün değildir. Özellikle yenilikçi, büyüme potansiyeli yüksek olan 
girişimlerin finansmanı geleneksel yollarla olamamaktadır.  

 

2.   GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMAN KAYNAKLARI 
 

2.1.   Borçla Finansman 

Borçla finansman, küçük ve orta boy firmaların daha çok başvurdukları finansman 
seçeneğidir. Ancak yüksek büyüme hızına sahip genç girişimlerin finansmanında borçtan 
faydalanmak zordur. Bu tür girişimlerin borçla finansmanda karşılaştıkları zorluklar, borç 
verecek kurumlarla girişimler arasındaki bilgi asimetrisinden ve daha yüksek işlem 
maliyetlerinden doğmaktadır. Kredi verecekler, girişimciler kadar girişimin başarı durumu 
hakkında bilgi sahibi değildirler. Bu nedenle girişimin ihtiyacı olan finansmanın çok azı 
karşılanabilmekte ve maliyeti yüksek olmaktadır. Ayrıca kredi kurumları alınan kredinin aşırı 
risk alınarak yanlış kullanılmasından endişe duydukları için teminata önem vermektedirler. 

Borçla finansmanda belirli bir vade ve bu vade içinde anapara ve faiz ödeme 
yükümlülüğü vardır. Yeni bir girişimin ya da genç bir girişimin, özellikle bu girişim yenilikçi, 
teknoloji ağırlıklı ise böyle bir yükümlülük altına girmesi, zaten yüksek olan riski daha da 
arttırarak girişimi başarısızlığa sürükleyebilecektir. Ayrıca bu tür girişimciler henüz teminat 
gösterecek yeterli varlıklara da sahip olmadıkları için borçla finansman çoğu zaman mümkün 
olamamaktadır. Yapılan birçok çalışmada projenin son derecede başarılı olmasına karşılık 
kredi geri ödemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, çok sayıda girişimin başarısızla 
sonuçlandığı görülmektedir. 

2.2. Öz Sermaye İle Finansman 
2.2.1. Girişimcinin Kişisel Kaynakları, Aile Bireylerinden ya da Arkadaşlardan 

Sağlanan Kaynaklar 
Girişimcilerin çoğu informel finansman kaynakları olarak adlandırılan kendi 

sermayeleriyle, aile bireyleri ya da arkadaşlardan sağlanan sermaye ile işe başlamaktadırlar. 
ABD’de yapılan çalışmalarda başlangıç aşamasındaki firmaların %95’inin bu üç temel 
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kaynakla finanse edildiği ortaya konulmuştur(http://www.smallbusiness.co.uk/starting-a-
business/start-up-funding/23312/borrowing-from-family-and-friends.thtml, 15.04.2011). 

Kuruluş aşamasında girişimcinin kendi sermayesi ve yakınlarından sağlayacağı fonlar 
yeterli gelebilse de girişimin daha sonraki evrelerinde çoğu zaman yeterli olmamaktadır. 
Özellikle yenilikçi, büyüme potansiyeli yüksek olan girişimlerin finansmanında finansman 
ihtiyacı yüksek olduğundan yeni finansman kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişmiş pek 
çok ülkede, yenilikçi iş fikrini daha fikir aşamasından başlamak üzere destekleyen, 
yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan risk sermayesi sektörü 
gelişmiştir. 

2.2.2. Risk Sermayesi (Girişim Sermayesi) 

Yeni teknolojiler ya da fikirler üreten ve gelişme potansiyeli yüksek olan girişimlere öz 
kaynak ya da öz kaynak benzeri yapılan yatırımlara risk sermayesi, risk sermayesi sağlayan 
kişi veya kurumlara da risk sermayedarı denilir. Yüksek riske karşılık yüksek getiri 
beklentisiyle yola çıkılan bu finansman ve yatırım modelinde; alınan riskin başarıya 
dönüşmesi durumunda hem girişimci hem de bu girişime finansman sağlayan risk 
sermayedarları yüksek kazançlar sağlayabilmektedirler.  

Bu model temelde ortaklığa dayanmaktadır. Ortaklığın bir tarafını yeni teknolojileri ya 
da fikirleri hayata geçirmeye çalışan girişimciler, diğer tarafını ise, bu girişimcilerin fikirlerini 
inceleyip, bu fikirlerin başarılı yatırımlara dönüşebileceğine güvenen ve bu nedenle 
girişimcileri finanse eden risk sermayedarları oluşturmaktadır. 

Risk sermayedarları; varlıklı kişiler ya da bu işi meslek edinmiş profesyonel risk 
sermayesi şirketleri olabilir. Risk sermayesi, başta ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda 
ve Almanya gibi ülkelerde özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkarak, dinamik, 
yaratıcı girişimcilerin yatırım fikirlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamışlardır. 
Risk sermayesi sektörü son 30 yılda dramatik bir şekilde büyüme göstemiştir. 1980 yılında 
ABD’de risk sermayedarları tarafından yatırılan tahmini risk sermayesi tutarı 610 milyon 
Dolar iken, 1998’de 20 milyar Dolara, 2008’de 100 milyar Dolar’a ulaşmıştır(Puri ve 
diğerleri, 2012: 2247-2250 ). 

Risk sermayedarının kar elde edebilmesi, girişimin başarılı bir şekilde büyüyerek değer 
yaratmasına bağlıdır. Risk sermayedarının karı, girişimci şirkete yatırım yaptığında yapılan 
ödeme ile girişimden ayrıldığında elde edeceği bedel arasındaki fark kadar olacaktır. Bu 
farkın yaratılması ve maksimize edilmesi için risk sermayedarı girişimciyle birlikte risk altına 
girmesi,  gelir elde edebilmesi için uzun süre beklemesi gerekir. Normalde bir şirketin ortağı 
olunduğunda ya da hisse senedine sahip olunduğunda, kesin olmamakla birlikte kar payı elde 
etme durumu söz konusudur. Ancak, risk sermayesi karşılığında ortaklık durumunda olay 
farklılaşmaktadır. Çünkü, risk sermayesi yatırımı yenilikçi ve henüz gelişme aşamalarının 
başındaki girişimlere yapıldığından, yüksek risk taşımakta,  bu yatırımların kısa zamanda kara 
geçerek kar payı vermesi pek mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, risk sermayesi sektörünün 
gelişmesi için sürekli ve belirli bir gelir sağlama beklentisi içinde olan yatırımcılar yerine, 
sermaye kazancı elde etmek için uzun süre beklemeyi göze alabilecek yatırımcılara ihtiyaç 
vardır.  

Girişimler risk sermayesi fonlarıyla doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki şekilde finanse 
edilebilirler: 
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•   Risk sermayedarları belirledikleri girişimlere doğrudan yatırım 
yaparlar. Bu şekilde yatırım yapan yatırımcılara iş melekleri ya da melek 
yatırımcılar denir. 

•   Risk sermayesi fonları risk sermayesi şirketlerinde (risk sermayesi 
yatırım ortaklıkları ve fonları gibi) biriktirilerek, bu şirketler tarafından 
girişimlere aktarılır. Bu şekilde risk sermayesi yatırımları daha profesyonel ve 
kurumsal bir yapıya bürünmektedir. 

2.2.2.1. Melek Yatırımcılar 
Sahip olduğu fonları, aile bağı ya da arkadaşlık bağı gibi bir bağı olmayan girişimlere 

sunan yatırımcılara melek yatırımcı denilmektedir. Avrupa İş Melekleri Ağı -The European 
Business Angel Network(EBAN)- melek yatırımcıyı; “Kendi sermayesini aile ilişkisi 
olmayan, ağırlıklı olarak çekirdek ya da başlangıç aşaması firmalara doğrudan yatırım yapan 
yatırımcılar” olarak tanımlamaktadır. Melek yatırımcılar yatırım kararlarını kendileri 
vermekte ve finansal olarak bağımsız olarak hareket etmekte, daha çok riskin en yüksek 
olduğu çekirdek ve başlangıç aşamasındaki girişimleri finanse etmektedirler (Kreamer ve 
diğerleri, 2011: 5-10). 

Melek yatırımcılar birçok ülkede aile ve arkadaşlardan sonra yenilikçi girişimleri 
finanse eden en büyük dış kaynağı oluşturmaktadır. Ancak melek yatırımcı piyasası temelde 
informeldir. Pek çok iş meleği kendi yatırımları konusunda bilgi vermeğe istekli değildir. Bu 
nedenle melek yatırım boyutunu tam olarak belirlemek mümkün değildir. 

Melek yatırımcılar, aile bireyleri ve arkadaşlardan farklıdır; melek yatırımcılarla 
girişimciler arasında yatırım öncesinde kişisel bir ilişki bulunmamaktadır. Genellikle melek 
yatırımcılar zengin kişiler olmaları yanında finanse ettikleri girişimler konusunda tecrübeye 
sahip, çoğunlukla daha önceden o işte başarılı olmuş girişimcilerdir. Melek sermayedarlar, 
hem kendi tecrübelerini, teknik bilgilerini, becerilerini yeni girişimcilere sunarak, hem de 
finansman sağlayarak katkıdan bulunmak gibi bir misyonu üstlenmektedirler.  

EBAN’ın yaptığı bir araştırmaya göre iş meleklerinin sadece %3-5’i kadındır. İş 
melekleri 35-65 yaş aralığında, daha önce başarılı girişimcilerden ya da yöneticilerden 
oluşmaktadır. Melek yatırımcılar başlangıç aşamasındaki tek bir girişime ortalama olarak 
25.000 – 250.000 Euro ya da eşdeğeri sermaye 
yatırmaktadırlar(http://ec.europa.eu/enterprise/dg/files/ba-rep_en.pdf. 20.06.2015).  

Melek yatırımcılar girişimcilere sadece finansman, stratejik ve operasyonel destekler 
değil sosyal sermaye de sağlarlar. Sosyal sermaye, güçlü kişilerle ilişkilerin geliştirilmesi, 
işbirliklerin geliştirilmesi gibi faydalar anlamındadır. Melek yatırımcının yatırım yaptığı 
girişimler sinyal etkisiyle diğer yatırımcıların gözünde önemli prestij kazanabilmektedir. 
Girişimin, alanında uzman kişiler tarafından yatırım yapılmaya değer görülmüş olması, 
önemli bir olumlu etki yaratmaktadır.  

Melek yatırımcıların tarihi çok eskilere dayanmasına karşılık yüksek büyüme hızına 
sahip, teknoloji ağırlıklı girişimlerin finansmanında güçlü bir kaynak olarak kullanılması son 
yirmi yılda olmuştur. Bir yatırımcılık türü olarak gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın olan iş 
melekleri sayesinde Facebook, Google, Yahoo, Skype, YouTube gibi şirketler ortaya 
çıkmıştır.  
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Bireysel yatırım yapan melek yatırımcıların tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte son 
yıllarda ABD ve AB’nin önde gelen ülkelerinde melek yatırımcılar bir araya gelerek melek 
yatırımcı ağları oluşturmaktadırlar. Böylelikle çok sayıda yatırımcının fonları birleştirilerek 
büyük fon havuzları oluşturulmakta ve daha çok sayıda ve tutarda girişimlerin finansmanı 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Melek grupları risk sermayesi şirketlerine benzer hareket etmekle birlikte yatırım 
kararlarının sonuçlarından doğrudan ilgilidirler. Melek yatırımlar konusunda sağlıklı bilgi 
elde etmek zor olmakla birlikte son yıllarda yapılan araştırmalarda ABD’de son on yılda 
toplam melek yatırım hacminin risk sermayesi şirketlerinin yaptıkları yatırımlara yakın 
olduğu ortaya konulmuştur. Benzer durumun Avrupa’daki birçok ülke için de geçerli olduğu 
görülmüştür. Bununla birlikte risk sermayesi şirketlerine göre melek yatırımcılar daha genç 
girişimlere, daha düşük miktarlarda, daha çok sayıda yatırım yapmaktadırlar (Metrick ve 
diğerleri, 2011: 5-15). 

İnternetin gelişimiyle daha düşük yatırımlarla iş yapma olanağı doğmuştur. Dolayısıyla 
genellikle başlangıç aşaması finansmanında yeralan melek yatırımcıların yatırım fırsatları 
artmıştır. Fırsatların artması yanında daha kısa sürelerde yatırımdan çıkma olanağının  
doğmasıyla daha çok sayıda girişimciye yatırım yapmak mümkün olmaktadır. 

Melek yatırımcılar,  risk sermayesi şirketleri’ne (RSŞ) göre hem coğrafi hem de sektörel 
olarak daha geniş bir yelpazede yatırım yapmakta ve genellikle ekonomik istikrarsızlığa karşı 
RSŞ’ne göre daha az hassas davranmaktadırlar. RSŞ’nin daha hassas olmaları hem yatırılan 
sermayenin daha büyük olmasından hem de yatırım aşamasından kaynaklanmaktadır. Son 
yıllarda yaşanan finansal krizler ve finansal sıkıntılar, girişimlerin finansmanında melek 
yatırımcıların rolünü artırmıştır.  

ABD ve İngiltere dışındaki ülkelerde melek yatırımcılarla ilgili yeterli bilgilerin 
olmaması nedeniyle Türkiye’nin de dahil olduğu OECD üyesi olan ve OECD üyesi olmayan 
32 ülkeyi kapsayan bir çalışma yapılmıştır. Melek yatırımcılarla ilgili veriler elde etmek üzere 
yapılan bu çalışmada (OECD, 2011: 11-30); 

•   Yeni ve yenilikci küçük işletmelerin borç ve öz kaynaklarla finanse 
edilmekte olduğu, 

•   Genellikle literatürde girişimlerin finansmanında önce borç, sonra 
melek yatırımcı, sonra da RSŞ yer alır şeklinde varsayım vardır. Oysa yapılan 
çalışmada melek yatırımcıların sadece başlangıç aşamasında değil tüm 
aşamalarda  girişimleri finanse ettiği, 

•   OECD ülkelerinde finansal krizle birlikte girişimcilerin finansmanında 
daha fazla güçlüklerle karşılaşıldığı, melek yatırımcıların ekonomik 
istikrarsızlığa karşı hassasiyeti RSŞ kadar olmadığı için kriz dönemlerinde 
melek yatırımcıların rolünün artmış olduğu görülmüştür. 

Özellikle son yıllarda melek yatırımcılarla potansiyel girişimcilerin karşılaşmalarını 
kolaylaştırmak üzere melek ağları (angel networks) oluşturulmakta ve gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. Bu ağlar, doğrudan bir yatırım yapmamakta ya da yatırım kararı 
vermemekte, ancak melek yatırımcı arayan girişimcilerle melek yatırımcıların 
karşılaşmalarını olanak sağlayarak bu sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadırlar.  
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Avrupa’da melek yatırımcı sektörünün en aktif olduğu ülkeler İngiltere ve Fransa’dır. 
Bu ülkeleri diğer Orta ve Batı Avrupa ülkeleri takip etmektedir. Genellikle melek yatırımcılar 
ve risk sermayesi şirketleri yatırılan  fonların ne kadarlık bir süre sonunda geri çekileceğini  
yatırım yapılmadan önce belirlemektedirler. Melek yatırımcıların yatırım yaptıkları 
girişimlerden çıkmaları başka yatırımcılara satışla ya da girişimin halka açılmasıyla 
olmaktadır. Genellikle bu şekilde finansman modelinde zararla çıkışlar ağırlıktadır. Bu 
nedenle melek sermayedarlar farklı sektörlerdeki girişimlere yatırım yaparak risklerini 
düşürme yönünde hareket etmektedirler. İş meleği olmayı seçenlerin beklentileri yalnızca 
yatırdıkları paranın geri dönüşünü sağlamak, katma değer yaratmak ve girişim sürecinde rol 
almak değildir; bunların yanı sıra manevi tatmin beklentisi içinde bulunan melek yatırımcılara 
da rastlanmaktadır. 

 

 
2.2.2.2. Türkiye’de Melek Yatırımcılar 

Melek yatırımcılar Amerika ve Avrupa’da çok yaygın olmasına karşılık ülkemizde yeni 
yeni gelişim göstermektedir. Son yıllarda sermaye sahibi tecrübeli iş adamlarını iş meleği 
olmaya özendirmek üzere politikalar geliştirilmektedir. Aşağıda ülkemizdeki başlıca melek 
yatırımcı grup ve ağlarından bahsedilmektedir.  

İstanbul’un ilk melek yatırımcı grubu Galata İş Melekleridir.  Grup, dünya çapında 
girişimcilere ve yüksek teknoloji işletmelere yatırım yaparak bölgenin önde gelen melek 
yatırımcı grubu olmayı amaçlamaktadır. Galata İş Melekleri, digital endüstirisini bilen, 
başarılı girişimciler tarafından kurulmuştur. Grup, zamanlarını ve paralarını yeni, ileri 
teknoloji start up şirketlerine yatırım yapan girişimciler, yöneticiler ve melek yatırımcılardan 
oluşmaktadır. Galata İş Melekleri üyeleri Airties, Yemeksepeti.com, Mynet.com ve 
Markafoni.com gibi şirketler kurmuş girişimcilerdir.  

Galata İş Melekleri Üyelerine geliştirilmiş yatırım fırsatlarına ulaşma, daha iyi 
değerleme çalışmaları yürütme, sermaye havuzunun dolaylı katkısıyla pazarlık gücüne sahip 
olma imkanlarını sunmaktadır.  Ayrıca benzeri düşüncelere sahip başarılı insanların fikir 
alışverişinde bulunmalarını sağlamaktadır. Bu kişileri aynı mekanda ve zamanda biraraya 
getirmekte ve tecrübe ve fikirlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayarak potansiyel 
girişimlerle ilgili daha çabuk ve daha hatasız değerlendirme yapmalarını sağlamaktadır. 
Üyeleri, internet ve teknoloji sektörü ağırlıklı, uzmanlaşmış, şirketlerini genelde satmış ve bu 
maddi kazanımlarını yatırıma dönüştürmüş kişilerden oluşmaktadır 
(www.galataismelekleri.com.03.02.2013). 

Türkiye’deki iş melekleri ağının ilk uygulaması ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından 
geliştirilmiştir. Bu amaçla kurulan “METUTECH-BAN” (İş Melekleri Ağı) yatırımcıları 
dernek çatısı altında bir araya getirmekte ve özellikle teknoloji tabanlı girişimcileri dernek 
üyesi olan yatırımcı iş melekleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır( 
http://www.metutechban.org/index.php?id=2. 04.02.2013).   

Organize melek yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum, kuruluşundan bu yana üyeleriyle 
400 milyon doların üzerinde yatırım yaparak, 3 kıtada, toplam 25 şubesi ve 1000’in üstünde 
akredite yatırımcı üyesi ile faaliyet göstermektedir. İstanbul’da da bir şube açan Keiretsu 
Forum, birçok ülkede faaliyet gösteren üyelerine, kendi bölgeleri dışındaki yatırım fırsatlarına 
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da erişim olanağı sağlarken, girişimcileri uluslararası sermaye ve kaynaklarla 
desteklemektedirler. Keiretsu Forum üyeleri özellikle teknoloji, sağlık, biyoteknoloji, doğa 
bilimleri, gayrimenkul ve benzer hızlı gelişme şansı olan sektörlerdeki 350 şirkete 400 milyon 
dolardan fazla yatırım yapmışlardır.  

Keiretsu Forum, akredite olan özel sermaye yatırımcılarından, risk sermayedarlarından 
ve kolektif/kurumsal yatırımcılardan oluşmaktadır. Forum’a üyelik sadece davet yoluyla 
yapılmaktadır. Keiretsu Forum, girişim sermayesi firmaları, üniversiteler ve yatırım 
bankacılığı kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurmuş ve bu kurum ve kuruluşlarla arasında bir 
sinerji yaratmıştır. Keiretsu Forum’un oluşturduğu bu ilişkiler, bir girişimin başarılı 
olabilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye, yetenek, teknoloji ve diğer kaynaklara erişimi 
kolaylaştırmaktadır(www.keiretsuforum.com.tr. 05.02.2013). 

E-Tohum Yatırımcı Kulübü; kendi internet şirketini kurmak isteyen girişimcilerle; 
şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getirme amacıyla 2008 yalında 
oluşturulmuştur.  İnternet konusunda bilgisi, fikri olan girişimci adaylarını bilgilendirmek, 
yönlendirmek, onları doğru iş ağları ile tanıştırabilmek ve kurmayı düşündükleri internet 
şirketini hayata geçirme sırasında onlara yol göstermek amacı ile faaliyet göstermektedir. 

 
2.2.2.3. Risk Sermayesi Şirketleri 

Daha önce de ifade edildiği gibi risk sermayedarları fonlarını girişimcilere doğrudan 
yatırabildikleri gibi, bunu RSŞ aracılığıyla da yapabilirler. RSŞ yatırımı esasen bir öz sermaye 
yatırımı olmakla birlikte uzun süreli borç şeklinde ya da öz kaynağa dönüştürülebilir borç 
şeklinde de olabilmektedir.  RSŞ yatırım kararını; girişimci şirketin yöneticilerinin yeterliliği, 
üretilecek ürünün özelliği, pazarlanabilirliliği ve kâr beklentisi gibi faktörleri dikkate alarak 
vermektedir. Ortaklık payı, başlangıçta görüşme ve pazarlıklar sonucunda belinmektedir. Risk 
sermayesi şirketinin girişimci işletmede hangi oranda pay sahibi olacağı girişimci ile yapılan 
pazarlıkların sonucunda belirlenir. Projenin riski arttıkça, RSŞ’nin alacağı pay oranı da 
artacaktır. Ortaklık gerçekleştiğinde RSŞ girişimcinin kârına ve zararına ortak olur.  

Melek yatırımcılar genellikle azınlık hissedarı olarak kalmayı tercih ederlerken, RSŞ 
girişimde daha geniş paya sahip olmayı tercih ederler. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre 
tipik bir melek yatırımcının finanse ettiği girişimdeki payı yaklaşık % 8 iken, risk sermayesi 
şirketinin payı %10-20 arasında olduğu görülmektedir (OECD, 2011:32). 

Yapılan risk sermayesi yatırımlarının üçte biri bazen de tamamı zararla 
sonuçlanabilmektedir. Fakat iyi projelerin getirisi bazen 20 katına ulaşabilmektedir 
(http://www.iubam.org/risksermayesi.pdf. 04.02.2013). Diğer yandan Avrupa Birliği'nde 
melek yatırımcıların destek verdiği finansmanın sonuçlarına bakıldığında; % 20-30’nun 
tamamen kayıp, % 15-20’sinin kısmi kayıp, %10-15’inin başabaş noktasında olduğu ve % 35-
45’nin kar elde ettiği görülmektedir (http://www.bumedgirisimcilik.org. 03.03.2013). 

Risk sermayesi şirketlerinin temel özellikleri şu şekilde ifade edilebilir (Metrick ve 
diğerleri, 2011:31):  

•   Risk sermayesi şirketleri finansal aracılık fonksiyonu görürler; risk 
sermayedarlarından  sağladıkları fonları girişimlere yatırırlar. 
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•   Risk sermayesi şirketleri sadece halka açık olmayan girişimlere yatırım 
yaparlar. 

•   Risk sermayesi şirketleri girişimleri sadece finansman açısından destek 
değil aynı zamanda yönetsel destek de verirler. 

•   Risk sermayesi şirketlerinin öncelikli amacı destek verdiği 
girişimlerden maksimum getiri sağlayarak ayrılmaktır. 

•   Risk sermayesi şirketleri girişimlerin içsel büyümesi için finansman 
desteği sağlar. 

Risk sermayesi şirketleri; özel risk sermayesi şirketleri, finansal kurumlara ait risk 
şirketleri, finansal kurumlara ait olmayan risk sermayesi şirketleri, devletler tarafından 
desteklenen küçük ve orta boy firmalara finansman sağlamak üzere kurulan şirketler şeklinde 
olabilmektedir. Özel risk sermayesi şirketlerinin öncüleri, ABD’de Rockefeller, J.H. Whitney 
gibi zengin aileler tarafından kurulan risk sermayesi şirketleridir. 1940’lı ve 1950’li yıllarda 
faaliyet gösteren bu tür şirketler en deneyimli ve bilimsel yatırımlar gerçekleştirmişlerdir( 
Zaimoğlu, 2001: 38).  

1960’ların sonlarıyla 1970’lerin başlarında bazı yatırım bankaları risk sermayesi 
fonlarının organizasyonunda aktif rol alarak sektörün gelişimine katkı sağlamışlardır. Son 
yıllarda profesyonel risk sermayedarları tarafından kurulan şirket sayısında artışlar 
görülmektedir. Bu şirketlere; sigorta şirketleri, emeklilik fonları, şirketler, zengin bireyler ve 
yabancı sermayedarlar tarafından fon sağlanmaktadır. 

Finansal kurumlar da risk ve getirisi yüksek olan yatırımları finanse etmek üzere risk 
sermayesi şirketleri kurmaktadırlar. Birçok banka tarafından, kendi kredi koşullarına 
uymayan, ancak yüksek karlılık bekledikleri girişimleri finanse edebilmek için risk sermayesi 
şirketleri kurulmaktadır. Finansal kurumlar gibi finansal olmayan kurumlar da risk sermayesi 
yatırımları yapmak üzere bölümler oluşturmaktadır. Genellikle bu tür şirketler büyük sanayi 
şirketleri tarafından kurulmaktadır. Örneğin; aralarında 3M, Eastman, Kodak, Lubrizol ve 
Xerox’un bulunduğu yaklaşık 90 büyük sanayi şirketi risk sermayesi bölümü 
oluşturmuşlardır(Beşkardeşler, 2010:28). 

RSŞ’nin bir diğer türü de küçük işletmeleri finanse etmek üzere kurulan küçük işletme 
yatırım şirketleridir. Küçük işletme yatırım şirketleri, büyüme potansiyeline sahip küçük 
işletmelere risk sermayesi desteği sağlayan kurumlardır. Yatırım yaptıkları küçük işletmelere 
ya hisse karşılığı ortak olmakta ya da borç vererek finansman desteği sağlamaktadırlar.  

RSŞ’nin faaliyetleri; yatırım yapma, izleme ve çıkış olmak üzere üç grupta toplanabilir. 
Bu üç grubta toplanan faaliyetlerin her biri girişimin ve RSŞ’nin başarısını yakından etkiler. 
RSŞ, sadece finansman sağlamak değil iş planının oluşturulması, teknolojinin sağlanması, 
stratejik yönetim ve karar alma gibi konularda destek ve danışmanlık sağlarlar. Girişimler 
henüz piyasayı tanımakta, pazarlamada, yönetim ekibini oluşturmada yeterli tecrübeye sahip 
olmayabilirler. Bu bağlamda RSŞ’nin girişimi yakından takibi önemlidir. Girişimin 
izlenmesinde, risk sermayesi şirketinin girişimin yönetim kurulunda yer alarak, yönetsel 
kararlara katılmasıyla sağlanabilmektedir. Bu nedenle RSŞ, girişimleri yakından takip etmek 
üzere yönetim kurulunda daha fazla yer almayı isterler. Bununla birlikte bazı girişimciler bu 
durumdan, kontrol altında tutulma endişesiyle pek hoşlanmamaktadır (Metrick ve diğerleri, 
2011: 95)  
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2.2.2.4. Türkiye’de Risk Sermayesi Şirketleri 
Türkiye’de risk sermayesi sektörü, yasal düzenlemeler ve sermaye piyasaları açısından 

yatırım ortaklıkları odaklı bir yapıya sahiptir. Risk sermayesi faaliyetlerinde bulunan bu 
ortaklıklara ilişkin yasal düzenlemeler, SPK Tebliğleri ile yapılmaktadır.   Sermaye piyasası 
mevzuatında (Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar 
Tebliğ) risk sermayesi yatırımı yapan kurumlara risk ya da girişim sermayesi şirketleri 
denilmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış 
sermayelerini esas olarak sermaye kazancı elde etmek amacıyla çeşitli yatırımlara yönelten 
halka açık anonim ortaklıklardır. Risk sermayesi yatırım ortaklığına fon sağlayan iktisadi 
birimler şahıslar, şirketler, bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, sosyal güvenlik 
fonları veya ülkemiz örneğinde olduğu gibi oda ve borsalardır (www.spk.gov.tr.10.03.2014). 

Türkiye’de ilk risk sermayesi girişimi bankalar tarafından yapılmıştır. Bu amaçla 
kurulan ilk fon 1994 yılında kurulmuş olan Vakıf Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığıdır. 
Son üç yıldır aktif bir yatırımı bulunmayan yatırım ortaklığı Rhea Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı adını alarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Rhea Girişim Sermayesi Yatırım 
Ortaklığı Borsa İstanbul’da işlem gören bir yatırım ortaklığıdır. 

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı(İGSYO); 2000 yılında faaliyete geçen, 
Türkiye’de en çok işlem yapan girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır. İGSYO,  Borsa 
İstanbul’a kayıtlı iki girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından biridir. Türk Teknoloji 
Geliştirme Vakfı(TTGV); kamu ve özel sermaye ile kurulmuş, Ar-Ge ve innovasyonun 
ülkemizde desteklenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Diğer bir girişim sermayesi 
yatırım ortaklı da Turkven Private Equity(TPE)’dir. 2000 yılında kurulmuş olan 
TPE,Türkiye’de faaliyet gösteren büyüme  ve gelişme potansiyeli yüksek olan şrketleri 
finanse etmektedir.Ortaklık yapısında  Türk sermayedarı bulunmamaktadır. KOBİ Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı(KOBİ Girişim AŞ)TOBB, Halk Bankası, KOSGEB, TESK ve 
16 sanayi ve ticaret odası tarafından kurulmuştur(www.ekodialog.com, 02.03.2013). 

KOBİ Girişim AŞ, başlangıç aşamasındaki (konsept oluşturma, ürün geliştirme ve ilk 
pazarlama faaliyetleri aşamasında olan ) firmalara ortak olmamaktadır.  KOBİ Girişim AŞ 
birinci aşamada (başlangıç sermayelerini tüketen ve satış pazarlama için finansman ihtiyacı 
duyan şirketler) ve ikinci ve üçüncü aşamada (Üreten/hizmet veren ve teslimatlara başlayan 
ancak kâra geçememiş veya satışları artan ve kâra geçmiş firmalar) olan firmalara ortak 
olmaktadır. Bunun yanında KOBİ Girişim A.Ş. 6 - 12 ay içerisinde halka açılmayı bekleyen 
firmalara da yatırım (köprü finansman) yapabilmektedir. Ancak bu aşamadaki firmalara olan 
yatırım, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin önceliğinde yer almamaktadır. 
Ayrıca, AIG, Alliance Capital ve Morgan Stanley olmak üzere dört adet de yabancı sermayeli 
risk sermayesi yatırım ortaklığı vardır (www.abigem.org.tr.02.04.2013). 

Türkiye’deki girişim sermayesi yatırım ortaklığı sistemi çekirdek, başlangıç ve 
yönetimin satın alınması aşamalarındaki projelere yatırım yapmamaktadırlar. Ancak firmanın 
kurulup kar elde etme aşamasını geçtikten sonraki büyüme aşamasında gerekli finansman 
ihtiyacı için destek sağlanmaktadır. 

 

3. GİRİŞİM FİNANSMAN AŞAMALARI 
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Bir girişimin finansmanı, girişimin gelişim aşamalarına göre değişiklik göstermektedir. 
Aşağıda girişimlerin finansmanıyla ilgili çeşitli finansman türlerinin özelliklerinden 
bahsedilmektedir (Wilson ve diğerleri, 2013:56; www.yoikk.gov.tr. 03.03.2013). 

3.1. Çekirdek Sermayesi (Seed Capital) 

Bir proje fikrinin uygulamaya konma sürecinde, diğer bir ifade ile projenin 
uygulanabilirliği, projenin iyi bir pazar oluşturup oluşturamayacağı konusunda riskin en 
yüksek olduğu süreçte gerekli olan sermayeye çekirdek sermaye denilmektedir. Bu aşamada 
nispeten daha düşük tutarlarda sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bir girişimin bu şekilde bir 
finansman sağlayabilmesi için projenin hızla büyüyebilme kapasitesine sahip olması gerekir. 
Bu tür finansman genellikle melek yatırımcılar tarafından finanse edilmektedir.  

3.2. Başlangıç Finansmanı (Start-up capital) 
Kuruluş sürecinde ya da kısa süredir faaliyette bulunan girişimlerin finansmanında 

kullanılan finansmana başlangıç finansmanı denilmektedir. Eğer girişimin ilk aşaması 
başarılı ise ürün geliştirme, pazar araştırma, yönetim takımını oluşturma, iş planını geliştirme 
sürecine girilecektir. Başlangıç finansman modeli melek yatırımcılardan daha çok risk 
sermayesi şirketleri tarafından tercih edilmektedir. Çekirdek finansmana oranla riskin daha 
düşük olması nedeniyle RSŞ daha çok bu aşamada bulunan girişimlerle ilgilenmektedirler. 
Genellikle başlangıç sermayesi yatırımlarının finansmanı 3-5 yıl sürmektedir. 

3.3. Erken Aşama ve Geçit Finansmanı (Early Stage and Gate Financing) 
Bu aşamadaki girişimlerin pazara sürdüğü ürünü veya hizmeti mevcut olup, ürünün 

pazardaki üstünlüğünü sağlayacak bir marka imajı ve önemli bir pazar payı için finansmana 
ihtiyacı vardır. Bu aşamada girişim kar sağlayabilir ya da başa baş noktada olabilir. Pazarın 
genişletilmesi için ürün ya da hizmette değişiklikler, ilave yatırımlar gerekebilir. Risk 
sermayedarının bu aşamadaki rolü daha stratejik olabilir. Ayrıca bu aşamadaki firmanın bir 
takım yönetsel desteğe de ihtiyacı vardır. Sorunların aşılmasında risk sermayedarının maddi 
ve yönetsel desteği önemli katkılar sağlamaktadır. 

 
3.4. Köprü Finansmanı 

Girişim halka açılacak yapıya büründüğünde halka açılıncaya kadar faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için sağlanan finansmana köprü finansman denir. Köprü finansmanı, 6 ay ile 
bir yıl içinde halka açılacak girişimlere kullandırılmaktadır. Bu aşamada girişimler daha 
istikrarlı bir yapıya bürünmektedir. 

3.5. Girişimin Kendi Yönetimi Tarafından Alınması (Management Buy Out) 
Bu finansman, şirket yönetim kadrosunun işletmeyi ele geçirmesi için sağlanan 

finansmandır. Bu tür finansman şekli az risk taşıması ve kazançlı olması sebebiyle risk 
sermayedarları tarafından tercih edilmektedir. 

 
4.  ÇİÇEKSEPETİ.COM’UN FİNANSMAN MODELİ  

Çiçeksepeti.com’un kurucusu A.Emre Aydın, 1975 doğumlu olup, Eskişehir Anadolu 
Lisesi, İstanbul Fen Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim görerek 
1998 yılında   Endüstri Mühendisi olarak   iş hayatına atılmıştır. İlk olarak en büyük tüketim 
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ürünleri şirketlerinden biri olan Ünilever Şirketinde çalışmıştır. İki yıl kadar bu şirkette 
çalıştıktan sonra bir grup arkadaşıyla iş yazılımları konusunda hizmet sunmak üzere bir 
danışmanlık şirketi kurmuşlardır. Şirket, Dünyanın en büyük yazılım sistemleri hizmeti veren 
firmalardan biri olan SAP’nin en büyük çözüm ortağı olmuş ve bünyesinde 100’e yakın 
mühendis çalıştırarak Türkiye’nin bu konuda en önde gelen kurumlarından biri haline 
gelmiştir. 2007’e kadar Emre Aydın, bir taraftan bu şirkette çalışırken bir taraftan da e-ticaret 
konusu ile ilgilenmiş; bir web sitesi kurarak internet üzerinden çiçek göndermek üzere bir 
çiçekçi ile anlaşarak, bu işin yapılabilirliğini görmeye çalışmıştır. Aydın, 2006 yılında e-
ticaret sektöründe Türkiye’de parlak bir geleceğin olduğunu düşünerek bu ortaklıktan ayrılmış 
ve e-ticarete başlamıştır. 2001 yılında CicekSiparisi.com olarak faaliyete başlayan firma 
2006'da ÇiçekSepeti.com olarak ad değiştirerek hızla büyüme sürecine girmiştir. 
 

Firma, 2010 yılında Amerikan kökenli bir firmadan franchise alarak, çikolata soslu taze 
meyve sepeti ve meyve buketi çeşitleri ile Frutation adı altında hizmet ağını genişletmiştir. 
Çiçeksepeti.com’a Belçika merkezli yatırım fonu Hummingbird Ventures, daha sonra da 
ABD’li e-ticaret devi Amazon.com ortak olmuştur. Bünyesindeki farklı e-ticaret siteleriyle 
büyümek isteyen Çiçek Sepeti artık sadece ‘çiçek’ değil hediye dendiğinde de akla ilk gelen 
e-ticaret firması haline gelmiştir. Bu bağlamda 2011yılında çiçeksepeti gurme, çiçeksepeti 
takı ve çiçeksepeti hediye faaliyete geçmiş, yine aynı yılda sektörün ikinci lideri olan 
444çiçek.com bünyeye katılmıştır. Aydın, 2012 yılında ise Mizu ile parfüm sektörüne 
girmiştir. 

Çiçeksepeti.com, bugün Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerinden aldığı çiçek 
siparişleri teslim eden, çiçek gönderiminde e-ticaret alanında Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın da en çok ciro yapan ilk 300 e-ticaret şirketinden biri haline gelmiştir. 

Çiçeksepeti.com’un girişimcisi ve girişimle ilgili kısa geçmişinden sonra bu girişimin 
finansman modeli ile ilgili olarak A. Emre Aydın ile yapılan yüz yüze görüşmeden elde edilen 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Soru 1: Firmanızı kurarken hangi finansman kaynaklarından faydalandınız? 

Cevap: Firmamı kurarken daha önceki işimden kazandığım kaynaklarımı kullandım. 
Kendi kaynaklarımla işe başlamam risk almamda bana önemli bir rahatlık sağladı. 

Soru 2: Fonlarınızın yeterli olmaması nedeniyle firmanızın ilk yıllarında bazı 
fikirlerinizi erteleme gibi bir durumla karşılaştınız mı, karşılaştınız ise bu sıkıntıları aşmada 
ne gibi çözümler getirdiniz? 

Cevap: Evet, sermayem kısıtlı olduğu için bazı atılımlardan vazgeçme durumunda 
kaldım. Ancak bu süreçte parayı etkin bir şekilde kullanmayı öğrendim; şirket büyüyünce bu 
öğrenmelerin pozitif etkileri büyük oldu. 

Soru 3: Finansman ihtiyacınızı gidermede bankalardan faydalandınız mı, 
faydalanmadıysanız nedenleri nelerdi? 

Cevap: Bankalardan kredi kullanmadım diyebilirim. Kuruluş döneminde banka kredisi 
kullanmanın riskli olacağını düşündüğüm için kullanmadım. Yeni bir iş modelinin ne 
derecede başarılı olacağı konusunda belirlilik yok iken banka kredisi kullanmanın sıkıntı 
yaratabileceğini düşünüyorum. 
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Soru 4: Kuruluş dönemi sonrasında ihtiyacınız olan finansmanı bankadan ya da risk 
sermayesi şirketlerinden sağlama seçeneğiniz olsa, bunlardan hangisini tercih edersiniz? 
Neden? 

Cevap: Bu aşamada finansman ihtiyacım yüksek değilse banka kredisi kullanabilirim. 
Ancak finansman ihtiyacım yüksek ise banka kredisi yerine risk sermayesinden faydalanmayı 
düşünürüm. Çünkü risk sermayesi ile hem daha büyük sermayeye ulaşabilirim, hem de 
fikirlerinden, sosyal ağlarından faydalanabilirim. 

Soru 5: Hummigbird Ventures firmanıza yatırım yaptı. Bu firma ile bağlantı nasıl 
kuruldu ve anlaşma ne kadar sürede gerçekleşti? 

Cevap: Şirketimizin hızlı büyümesi, sektörün geleceğinin parlak olması nedeniyle 
Hummigbird Ventures’den bize yatırım teklifi geldi. Önemli bir finansman ihtiyacım olmadığı 
için müzareke süreci gayet başarılı bir şekilde yürütüldü ve Hummigbird Ventures azınlık 
paylı olarak ortağımız oldu.  Müzareke süreci yaklaşık bir yıl sürdü. 

Soru 6: Hummigbird Ventures’ın sizin firmanızı seçme nedenleri konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

Cevap: Hummigbird Ventures’ın bizim firmanızı seçme nedeni öncelikle dışarıdan hiç 
finansman desteği almadan karlılığa geçebilen bir şirket olmamızdır. Ayrıca hızlı büyümemiz 
ve e-ticaret sektörünün önünün açık olması da önemli rol oynamıştır. 

Soru 7: Hummigbird Ventures’dan sağlanan fonlar ne için kullanıldı? 
Cevap: Hummigbird Ventures’dan sağlanan fonların önemli bir bölümü sektörde ikinci 

konumda olan 444cicek.com’un satın alınmasında kullanıldı.  
Soru 8: Hummigbird Ventures, finansman desteği dışında ne gibi destekler 

vermektedir? 
Cevap: Hummigbird Ventures, yönetim kurulumuzda üye bulundurarak faaliyetlerimizin 

yürütülmesinde ve büyüme stratejimizin belirlenmesinde önemli destekler vermektedir. 
Soru 9: Hummigbird Ventures’ın firmanızın borçlanması, yeni ortaklar alması ve 

yatırımlar yapması konusunda bir kısıtlaması bulunmakta mıdır? 
Cevap: Borçlanma, yeni ortaklar alma ya da yeni yatırımlar yapma konuları yönetim 

kurulunda görüşülerek, tartışılarak karar verilmektedir. 
Soru 10: Hummigbird Ventures’ın kaç yıl sonra ortaklıktan ayrılacağı ve nasıl 

ayrılacağı konusunda önceden planlanmış bir durum var mıdır? 
Cevap: Hummigbird Ventures’ın ortaklıktan ne zaman ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı 

konusunda bir planlama bulunmamaktadır.  
Soru 11: Amazom.com da firmanıza yatırım yaptı. Bu firmayla bağlantı nasıl kuruldu, 

anlaşma ne kadar sürede gerçekleşti? 
Cevap: Amazon.com’un bir yetkilisiyle Endeavor panelinde tanıştık. Türkiye’de e-

ticaret sektöründe bir yatırım yapma düşünceleri varmış. Şirketimizin başarı hikayesi 
dikkatlerini çekmiş. Bizim için de e-ticaret konusunda dünyanın lider şirketlerinden biri olan 
amazon.com’la ortak olmak çok önemliydi ve azınlık paylı olarak amazon.com’la da ortaklığı 
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gerçekleştirdir. Hummigbird Ventures’de yaşadığımız tecrübeden dolayı amazon.com ile 
anlaşma süreci 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 

Soru 12: Amazom.com’un sizin firmanızı seçme nedenleri nelerdir? 
Cevap: Amazom.com’un bizim firmanızı seçme nedenleri şirketimizin karlı olması, 

istikrarlı bir biçimde büyümesi ve gelecek vizyonumuzdur. 
Soru 13: Amazom.com’dan  finansman desteği dışında ne gibi destekler 

sağlanmaktadır? 
Cevap: Amazom.com’dan finansman desteği dışında teknik bilgiler, bütçenin nasıl 

harcanacağı, yeni girilecek iş alanları, kapatılacak iş alanları gibi konularda bilgi paylaşımı 
yapılmaktadır. Bizim için bilgi paylaşımının finansman desteği kadar önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Soru 14: Amazon.com’un firmanızın borçlanması, yeni ortaklar alması ve  yatırımlar 
yapması konusunda bir kısıtlaması bulunmakta mıdır? 

Cevap: Hummigbird Ventures de olduğu gibi Amazom.com da yönetim kurulumuzda yer 
almaktadır. Borçlanma, yeni ortaklar alma ya da yeni yatırımlar yapma konuları yönetim 
kurulunda birlikte görüşülerek karar verilmektedir. 

Soru 15: Amazon.com’un  kaç yıl sonra ortaklıktan ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı 
konusunda önceden planlanmış bir durum var mıdır? 

Cevap: Hummigbird Ventures de olduğu gibi Amazon.com’un  ortaklıktan ne zaman 
ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı konusunda bir planlama bulunmamaktadır. 

 
5.  SONUÇ  

Finansmana ulaşımda uygun ortamın olması girişimin başarılı olmasında en temel 
faktörlerden birisidir.  İş fikri ne kadar cazip olursa olsun yeterli finansman sağlanamıyorsa o 
fikrin hayata geçirilebilmesi, başarılı bir biçimde büyütülebilmesi çok zordur.  Özellikle 
yenilikçi, teknoloji ağırlıklı, büyüme potansiyeli yüksek   girişimlerin erken aşamada 
finansmana ulaşım olanağı  çok kısıtlıdır. Çünkü riskin en yüksek olduğu bu aşamada, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde, girişimcinin kendi tasarrufları, aile bireyleri ya da 
arkadaşlar dışında faydalanabilecekleri kaynakları yok denecek kadar azdır. Bu aşamada 
bankalardan kredi almak  hem zor, hem de riski daha çok arttıracağı için uygun değildir. 
Girişimcilerin risk sermayesi kaynaklarından faydalanma olanakları arttıkça girişimciliğin 
gelişim hızı da artacaktır.  

Çiçeksepeti.com örneğimizde  girişimciden alınan bilgiler ele alındığında özetle;  

•   Girişimin çekirdek ve start-up evresinde girişimcinin kendi 
tasarruflarından faydalanıldığı ve böyle bir finansman politikasının büyük 
esneklik verdiği,  

•   Girişimin büyüme aşamasında risk sermayesi şirketinden kaynak 
sağlandığı,  
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•   Yatırım teklifinin risk sermayesi şirketi tarafından yapıldığı, 

•   Girişimin seçilmesinde girişimcinin niteliklerinin ve sektörün 
özelliklerinin öncelikle ele alınan faktörler olduğu, 

•   Risk sermayesi şirketlerinden sadece finansman değil, girişimin gelecek 
planlanmasıyla ilgili faydalar da sağlandığı görülmektedir. 

Riskin erken aşamaya göre daha düşük olduğu evrelerde, büyüme potansiyelinin 
yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin risk sermayesine ulaşma 
olanağının arttığı görülmektedir. Girişimcinin erken aşamada kredi kullanmamasının 
son derecede isabetli olduğu, bazı yatırımların ertelenmiş olmasına karşılık riskin daha 
çok artmaması nedeniyle başarıyı yakalamasında uygun bir politika olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNİN TARİHİ VE YASAL GELİŞİMİ 
 

Muhammet KEMALOĞLU* 
 
Özet 
Afet yönetimi kavramı dünyada yeni yeni kabul gören bir kavradır. Ülkemiz afet olgusunun sık 

yaşandığı bir coğrafyada olması nedeniyle plan ve politikalarını bu yöne ağırlık vererek geliştirmeye çalışmak 
durumundadır. Bundan dolayıdır ki afet konusundaki temel sorun kavramların yanlış anlaşılmasının önüne 
geçilmeli ve afet olgusu doğru bilinmeli, ülkemizde önceki dönemlerde yaşanan acı deneyimlerin gelecekte de 
yaşanmaması için standartların belirlenmeli ve çalışmaların planlanmasında yanlış programlar 
düzeltilebilmelidir. Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını 
ve eylemlerini durduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı, doğal veya insan kökenli 
olaylara verilen genel bir isimdir. Türkiye jeolojik yapısıyla afetlere sık sık maruz kalan bir ülke konumundadır. 
Bu nedenle bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Hazırlıklı olmak da Afet Oluşturma 
Potansiyeline Sahip Enerji Birikimlerine karşı bilinçli olmayı ve bu Enerji Birikimlerine karşı iyi bir afet 
yönetimini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile 5902 sayılı yasa öncesi ve sonrası afet yönetimindeki değişim 
incelenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Mevzuat, Afet Yönetimi Örgütlenmesi. 
 

HISTORICAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF DISASTER 
MANAGEMENT IN TURKEY 

Abstrac 
Disaster management is a concept understand who recently accepted in the world. Our 

country is in the plans and policies in a region that is experiencing due to the frequent cases of 
disasters, with particular emphasis on developing work in this direction. Thus it is that should 
prevent wrong understanding of the basic problems concept on disaster and disaster cases 
should be known towards our country should determine the standards to avoid a future of 
bitter experiences in the previous period and the wrong programs should be able to correct the 
planning of the study. Disasters, physical for people that give rise to economic and social 
losses, to stop the normal life of people and action to interrupt or, where facilities are 
inadequate, is a general name given to natural or anthropogenic events. Turkey is a country 
frequently exposed to disasters with the geological structure. Therefore, it is necessary to be 
prepared for such disasters. Creating a Disaster Preparedness to be mindful of the potential 
energy savings to the owner, making it a good disaster management towards energy savings 
required. This work with the Law No. 5902 are examined before and after the change in 
disaster management. This work with the Law No. 5902 are examined before and after the 
change in disaster management. 

 
Key Words: Disaster, Disaster Management, Legislation, Organization of Disaster 

Management. 
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GİRİŞ 
 
Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografik ve meteorolojik özellikleri gibi 

nedenlerden dolayı, her zaman çeşitli doğal afet tehlikeleriyle karşı karşıya olan bir ülkedir. 
Bu durum ülkemizde afet konusunun çeşitli yönleriyle ele alınmasına ihtiyaç doğurmaktadır. 
Türkiye, geçmişten günümüze büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal kaybına yol açan 
doğal afetlerle sıklıkla karşılaşan bir ülke olmuştur (http://www.sayistay.gov.tr/yayin/ 
yayinicerik/aras20afetyonetimi.pdf,10.05.2010; http://www.imoizmir.org.tr/UserFiles/File/ 
IzmirKentSempozyumu/bildiriler/bildiriler/200801.pdf, 22.04.2010; Aktel, 2010:169-180). 

Bununla birlikte Afet yönetimi tarihimiz oldukça eskilere dayanmakla beraber bu 
alandaki ilk düzenleme, 14 Eylül 1509 tarihinde meydana gelen, 13.000’in üzerinde insanın 
yaşamını yitirdiği, 109 cami ve 1.047 yapının yıkıldığı İstanbul depremi sonrasında, dönemin 
Osmanlı Padişahı II. Beyazıt tarafından çıkarılan bir fermandır. Bu ferman ile yıkılan evlerin 
yeniden yapılması amacıyla hane başına 20 altın verilmiştir (Öztürk, 2003: 149-151; (TBMM, 
“Doğal Afetlerde…… 1997:5; Temiz, 1998: 24). 

Ülkemizde 1940’lı yıllarda yasal ve kurumsal boyutlarıyla afet yönetim sisteminin 
temelleri atılmasına rağmen son yaşanan afetler de göstermiştir ki, sistemin pek çok zafiyeti 
vardır. Zamanla afetlerin niteliği değişmiş, afetler kırsal yerleşim yerleri yanında kentleri de 
etkilemeye başlamıştır. Mevcut afet mevzuatı, afetler konusunda bütüncü ve geniş bir bakış 
açısına sahip olmasına rağmen afet yönetimi sisteminin kurumsal yapısından kaynaklanan, 
tüm afet türlerini aynı kategoride değerlendirmekten kaynaklanan zayıflıkları vardır (Genç, 
2007a: 387-406; Balamir, 1999: 13; Özmen ve diğeri, 2013:1-28). 

Osmanlı’dan günümüze yönetimlerin afetlere bakışı daima olayın meydana gelişinden 
sonra zararın giderilmesi, tazmini ya da yeniden inşasını kapsamış ve afet öncesi önlemlere 
yeterince önem verilmemiştir (TBMM, “Doğal Afetlerde…… 1997:51). 

1939 Erzincan depremi sonrası o günkü hükümet, bazı yasal düzenlemeler yapmak 
zorunda kalmış ve afetlerle doğrudan ilgili ilk yasa, 17 Ocak 1940 tarih ve 3773 sayılı 
“Erzincan’da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere 
Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun” olmuştur. Bu yasa ile evi yıkılanlara ayni ve nakdi 
yardım yapılması kurallara bağlanmıştır (Yılmaz, 2003:75; Aktel, 2010:169-180; Özmen ve 
diğeri, 2013:1-28).  

18 Temmuz 1944 tarihinde 4623 sayılı “Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak 
Tedbirler Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” oluşturulmuş 
ve 1945 yılında “Türkiye Yer Sarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği” bugünkü adıyla “Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur. 1953 
yılında Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği bünyesinde bir deprem bürosu 
kurulmuştur. 1955 yılında bu büro DE-SE-YA (Deprem, Seylap, Yangın) şubesine 
dönüştürülmüş ve afet zararlarının azaltılması çalışmaları bu şube tarafından yürütülmeye 
başlanmıştır (Yılmaz, 2003: 76-77; http://www.icisleri.gov.tr/_icisleri/TuikIdareDeigisi/ 
UpLoadedFiles/434_155_170.doc,10.07.2007; http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/dosya/ 
makale11.pdf, 18.03.2010; file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/20071103183513.pdf, 
01.07.2015; Ertürkmen, 2006:44).  

                                                   
1 1848 tarihli Ebniye Nizamnamesi, 1864 tarihli Turuk ve Ebniye Nizamnamesi, 1882 tarihli 
Ebniye Kanunu. 
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1956 yılında 6785 sayılı “ İmar Kanunu (R.G. 16.07.1956 tarih ve 9359 sayı)” ile 
yerleşim yerlerinin tespitinde doğal afet tehlikesinin belirlenmesi, fenni sorumluluk sistemi ile 
yapı denetimlerine önem verilirken, yasa 1985 yılında yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine 
3194 sayılı "İmar Kanunu (RG. 09.05.1985 tarih ve 18749 sayı)" yürürlüğe konulmuştur. 
1958 yılında çıkarılan 7116 sayılı “ İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun” afet öncesi ve sonrası gerekli önlemleri almak, ülke planlamasını yapmak, konut ve 
yerleşim sorununu çözmek, yapı malzemelerinin geliştirilmesi ve ölçütlerini hazırlamak olan 
İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulması ve afetlerle ilgili görevlerin Bayındırlık 
Bakanlığı’ndan devir alınmasını hükme bağlamıştır.  

09.06.1958 tarih ve 7126 sayılı “ Sivil Müdafaa Kanunu (R.G. 13.06.1958 tarih ve 
9931 sayı)” ile bu yasanın kapsamına doğal afetler sırasında gereken kurtarma ve ilk yardım 
çalışmaları katılmıştır. En önemli gelişme ise 1959 tarihli ve çeşitli değişikliklerle günümüze 
kadar gelen 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun (R.G. 25.05.1959 tarih ve 10213 sayı)” un çıkarılması 
olmuştur. Bu yasanın en önemli özelliği, afet zararlarını azaltmayı amaçlayan daha önceki 
tüm yasaları tek bir yasa haline getirmesidir.  

1992 Erzincan depremi, 38388 sayılı "Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde 
Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata 
İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun"un çıkarılmasına neden olmuştur. Bu 
yasadan sonra, meydana gelen afetlerden etkilenen diğer yöreler içinde benzer bir yasa 
hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmış ve 4123 sayılı "Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen 
Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun (R.G. 25.07.1995 tarih ve 
22354 sayı)" çıkarılmıştır (Aktel, 2010:169-180). 

Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 119. Maddesi ile tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar 
veya ağır ekonomik bunalım hallerinde olağan hal dışında bir rejimin yürürlüğe 
konulabileceğini düzenlemektedir. Ancak 1999 Marmara Depremi sonrasında afet yönetimi 
yetersiz kalmış ve bunun üzerine kanun hükmünde kararnamelerle mevzuatta önemli 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Marmara Depremi nüfusun ve sanayi alanlarının en yoğun 
olduğu bölgeleri etkilemiş (Yener, 2002: 87), deprem bölgesindeki hasar ve yıkımın 
giderilmesi, bölgede normal yaşama dönülmesi ve ülke genelinde geçerli yasal ve yönetsel 
önlemler alınabilmesi amacıyla 4452 sayılı (R.G. 29.08.1999 tarih ve 23801 sayı) “Doğal 
Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi 
İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu” çıkartılmıştır (Aktel, 2010:169-180; 
Özmen ve diğeri, 2013:1-28). 

 
1.   Afet Oluşturma Potansiyeline Sahip Enerji Birikimleri  

Afet toplumun tümü veya belirli bir kesimi için kayıplar doğuran, normal yaşamın 
durmasına veya kesintiye uğramasına neden olan doğal veya insan kaynaklı olayları ifade 
etmekte olan bir kavramdır. Mehmet Eryılmaz, “Afet Türleri” deyimini kabul etmemekte 
onun yerine bizde de kabul edilen Afet Oluşturma Potansiyeline Sahip Enerji Birikimleri  
ifadesini kullanmaktadır. Ayrıca Afetler içerisinde Olay, Facia, Yerel Afet, Felaket ve 
Kıyamet sözcüklerini sıralamaktadır (Eryılmaz, 2007:18). Kavram Arapçadan dilimize 
geçmekte olup; bela, yıkım, felaket anlamları kazanmıştır (Gündüz, 2009:22; United Nations, 
Department of Humanitarian Affairs. 1992 Internationally Agreed Glossary of Basic Terms 
Related to Disaster Management. (DNA/93/36) United Nations. Geneva. “A serious 
disruption of the functioning of society, causing widespread human, material, or 
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environmental losses which exceed the ability of affected society to cope using only its own 
resources”-The United Nations. 1992; Ergünay,1998:7)., 

Ölüme, yaralanma veya hastalığa, mal, altyapı ya da çevrede hasara neden olur ve 
toplumun gündelik yaşamını bozar. 

Tüm afetlerin ortak özellikleri şunlardır: 
•   İnsanları ve diğer canlıları etkiler. 
•   Genellikle bir tehlike tarafından tetiklenir. 
•   Doğrudan zarar görebilirlik ile ilişkilidir. 
•   Toplumun onunla baş edebilme kapasitesini aşar 
•   Sosyal süreçler önemli bir rol oynar. 
•   Doğa veya teknoloji ile ilgili bir olay olmasından daha çok toplum ile ilişkilidir. 

Türkiye’de 1959 yılında yürürlüğe girmiş 7269 sayılı kanunun 1. maddesinde afetler 
sayılırken sadece;  

1. Deprem (Aksoy1995:47) 
2. Yangın 
3. Su baskını 
4. Yer kayması 
5. Kaya düşmesi 
6. Çığ vb. afetler 
 
Ancak bununla birlikte, buzlanma, çamur akıntıları, çekirge istilaları, çığlar, çölleşme, 

deniz ve göl su seviye değişimleri, deprem, dolu, don, fırtına kabarması, heyelanlar, hortum, 
kaya düşmesi, kuraklık, orman, çalı ve ot yangınları, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, seller, 
(taşkın, vadi, kıyı şehir ve baraj selleri) ve su baskınları, sıcak ve soğuk hava dalgaları, sis ve 
düşük görüş mesafesi, şiddetli rüzgâr, tarımsal zararlılar, toprak kayması, toz, kum, yağmur, 
kar ve kış fırtınaları, tsunami, yanardağ patlaması, lav akıntısı ve küller, yıldırım, zemin 
çökmesi; oluşumu insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana 
gelen ve afet boyutu kazanan teknolojik olayların bazıları şunlardır: asit yağışları, ateşli 
silahlar ile taciz, silahlanma, ayaklanma, işgal, rehin alma, sabotaj, boykot, grev vb. toplumsal 
olaylar, baraj yıkılmaları, bina, yol, tünel inşaatı ve madencilik faaliyetleri ile maden 
çökmeleri, biyolojik saldırı, bomba tehdidi, cephane, maden, bina boru hattı, tesis patlamaları, 
çöplerin toplanamaması, duman, elektrik, su ve gaz kesintileri, dikkatsizlik sonucu endüstriyel 
kazalar, ev ve bina yangınları, gaz ve kimyasal kaçaklar, geniş kapsamlı bilgisayar sistemleri 
veya iletişim sistemlerinin çökmesi veya devre dışı kalması, sibernetik saldırılar (IT kaynaklı 
virüs saldırıları), gıda zehirlenmesi, göçmen istilası, hava kirliliği, hayvan ve bitkilerde salgın 
hastalıklar; savaşlar, hava, su ve çevre kirlenmesi, iş kazaları, işgal; pilotajdan kaynaklanan 
kara, deniz, hava ve demiryolu kazaları, keskin nişancı tacizi, kış seyahatleri, ekonomik kriz, 
kıtlık ve açlık, küresel iklim değişimi, ormansızlaşma, erozyon, kimyasal, biyolojik, 
radyasyon ve nükleer kazalar ile birlikte serpintiler, salgın hastalıklar, şüpheli paket ve 
mektuplar, terör vb. potansiyellerde aynı başlığa ilave edilmelidir (Şengün, 1996:5; Öztekin, 
2001:3; Ataoğlu, 1998:83;Temiz, 1998: 24). 

 
2.   2009 Yılına Kadar Afet Yönetim Yapılanması 
Afet yönetimi ise afet sonrası oluşacak olumsuzlukları önlemeyi veya olası zararları 

azaltmayı amaçlamakta ve bunu yaparken çalışmaların (zarar azaltma, hazırlık, olaya 
müdahale, iyileştirme) toplumun tümünü kapsayacak şekilde planlanmasını, 
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yönlendirilmesini, desteklenmesini, koordinasyonunu, mevzuat ve kurumsal yapıların 
oluşumunu ve kaynakların etkin ve verimli kullanımını çağrıştıran bir kavram olarak 
kullanılmaktadır (Ergünay, 2008:3). 

Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık, itfaiye, arama-kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm 
bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Afet sonrası “altın saatler” olarak adlandırılan ilk 
72 saat için her bireyin hazırlıklı olması şarttır. 

Türkiye'de afetlere müdahale ve iyileştirme 7269 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik ile 
düzenlenmiştir. 1997 yılında çıkartılan "Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği (R.G. 
09.01.1997 tarih ve 22872 sayı)" merkezi düzeyde, ayrı bir yapılanma esası getirirken, 
yönetmeliğe göre, oluşan afet olayının büyüklüğü ve yaygınlığı karşısında, kriz yönetimine 
geçilmesi kararı verildiği takdirde, örgütlenme biçimi de değişmektedir. Kriz yönetimine 
geçilme kararı ile birlikte, kriz yönetim merkezi, Başkanlığa bağlı olarak oluşturulmakta, her 
bakanlık, kendi faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak için ilgili birimlerin yöneticilerinden 
oluşan kriz merkezlerini faaliyete geçirmektedir (Aktel, 2010:169-180; Özmen ve diğeri, 
2013:1-28). 

 
2.1.Afet Kurumları 

 
a.   Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan 1988 tarih ve 12777 sayılı “Afetlere 

İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik (R.G. 08.05.1988 tarih 
ve 19808 sayı)” gereği, bir afetin il sınırlarını aşması halinde merkezde kurulması ön görülen 
ve merkezi planlama-koordinasyon hizmetlerini yürüten bir kuruldur. 
 
 
 

b.   Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 
Bakanlar Kurulu'nun 1996 tarih 8716 sayılı kararıyla “Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi Yönetmeliği (R.G. 09.01.1997 tarih ve 22872 sayı)” çıkarılmış, bu yönetmelikle 
Başbakanlığa bağlı bir ‘Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’ oluşturulmuştur. Başbakanlık 
Kriz Yönetim Merkezi, “Kriz Koordinasyon Kurulu”, “Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu” 
ve “Sekretarya” dan oluşmaktadır (Madde 7). 
 

c.   Kriz Koordinasyon Kurulu 
Başbakan veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı Başkanlığında, krizin türüne göre ilgili 
bakanlardan oluşmaktadır. Kurul, ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği sağlamak, ulaşan 
bilgilere göre gerekli kararları almak, ilgili bakanlıklar ve olayın özelliğine göre 
Genelkurmay’ında katkısı ile il, ilçe ve bölgelerde kriz merkezleri kurulmasına karar vermek, 
gerektiğinde olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ilan edilmesini önermek 
gibi görevler üstlenmiştir (Madde 8/b). 
 

d.   Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu 
Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında, krize göre bakanlık müsteşarları ile diğer 

kurum temsilcilerinden oluşur. Koordinatör’ün (MGK Genel Sekreteri) teklifi ve kurulun 
uygun göreceği aralıklarla kurul toplanmakta ve gerektiğinde Sekretarya tarafından 
olağanüstü toplantıya çağırılmaktadır (Madde 9/a). Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu’nun 
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görevleri, teknik ve bürokratik çalışmaları yürütmek, krize ilişkin bilgileri değerlendirmek, 
önlemleri belirlemek, bunların uygulanması için girişimlerde bulunmak, kurumlar arasında 
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, devlete ait araç, gereç, personel ve diğer imkânların 
tahsisini yönlendirmek, Bakanlar Kurulu ve Kriz Koordinasyon Kurulu’nca alınan kararların 
uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali 
ilan edilmesini Kriz Koordinasyon Kurulu’na önermektir (Madde 9/b). 

 
Sekretarya, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı’nın başkanlığında krize göre çeşitli 

yetkililerden oluşmaktadır. Sekretarya, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde 
çekirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve krizin başlaması ile birlikte personeli 
tamamlanır. 

 
e.   Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde görev yapan Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün kuruluş ve dönüşümü 1950-1965 yılları arasında olmuştur. 1953 yılında 
kurulan Deprem Bürosu, 1955 yılında DE-SE-YA şubesine dönüştürülürken, 1959 yılında 
şube kaldırılmış ve yerine 1960 yılında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 1964 
yılında bakanlık bünyesinde ayrı bir genel müdürlük olmuş ve 1965 yılında bugünkü adıyla 
faaliyetlerini sürdürmüştür (Geray, 1977: 105). 
 

f.   Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Başbakanlığın yaptırım gücünü kullanmadan, bu tür bir etki oluşturulamayacağının 

anlaşılması üzerine (Jica2, http://www.deprem.gov.tr/Sarbis/DDK/JICA_ülke%20strateji% 
20raporu_2004.pdf,10.03.2010, 1999 tarih ve 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
"Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı"16 kurulmuş ve 2000 tarih ve 600 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname (R.G. 14.06.2000 tarih ve 24079 sayı) ile söz konusu birimin adı 
“Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir 
(http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/dergi3.asp?id=319,15.01.2010). 

g.   Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, 

hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin 
devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en 
yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü 
silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder. 

Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan 
“Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir. 
1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuş, illerde seferberlik 
müdürlükleri kurularak, hizmetler yürütülmüştür. 1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 
tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu’nun adı daha sonra 586 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile “Sivil Savunma Kanunu” olarak değiştirilmiş olup, Sivil 
Savunma Hizmetleri halen bu kanuna göre yürütülmektedir (R.G. 13.06.1958 tarih ve 9931 
sayı). 

Yasayla İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. 7126 sayılı yasanın 3. ve 5. maddeleri ile 3152 sayılı "İçişleri Bakanlığı Teşkilat 

                                                   
2 Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı. 
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ve Görevleri Hakkındaki Kanun (R.G. 23.02.1985 tarih ve 18675 sayı)" hükümlerine göre 
ülke genelinde sivil savunmanın örgütlenmesi, yönetim, denetim, uygulanma ve 
gerçekleştirilmesinden İçişleri Bakanlığı sorumlu ve yetkili tutulmuş, sivil savunma 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için bakanlık emrinde ‘Sivil Savunma Fonu’ oluşturulmuştur. 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün görevleri 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu, 7269 
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanun ve 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 
Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.  

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütlerinden oluşmaktadır. 
Örgütlenme temelde 7126 sayılı yasanın 31. ve 34.maddelerine dayanmaktadır. Müdürlüğün 
merkez örgütü genel müdür ve yardımcıları ile birlikte dairelerden oluşmakta, bu dairelerin 
altında şubeler ve Sivil Savunma Koleji yer almaktadır. Taşra örgütü ise il müdürlükleri ve 
ilçelerdeki müdürlükler veya memurluklar ile mahalli kuvvetlerden oluşmaktadır (Jica, 
10.03.2010; Yılmaz, 2003: 96-97-98). 

 
3.   Sivil Savunmanın Amaçları: 
Halkın can ve mal kaybının en az düzeye indirilmesi, hayati önemi olan her türlü 

resmi ve özel kurum ve kuruluşların korunması, bu kurum ve kuruluşların etkinliklerinin 
sürdürülmesi için ivedi onarım ve yenileştirmenin yapılması, savunma çabalarının sivil halk 
tarafından en geniş ölçüde desteklenmesi, cephe gerisi moralinin korunmasıdır. 

 
3.1.Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün Görevleri 

1.   Bu yasal düzenlemelere göre, sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde 
örgütlendirmek,  

2.   Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, 
uygulanmasını ve eşgüdümünü sağlamak ve denetimini yapmak,  

3.   Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemleri, acil kurtarma ve illerdeki 
faaliyetleri planlamak ve yürütmek,  

4.   Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiyelerin standartlarını 
belirlemek, 

5.   Personeli eğitmek,  
6.   Denetlemek ve eşgüdümünü sağlamak,  
7.   Halka sivil savunma bilgileri vermek,  
8.   Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde 

bulundurmak, 
9.   Gerektiğinde göreve sevk etmek,  
10.  Binalardaki sığınakların kontrolünü yapmak, kayıtlarını tutmak,  
11.  Şehir içindeki genel sığınak olabilecek yerleri belirlemek ve buralarda gerekli 

düzenlemeyi yaptırmak,  
12.  Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iaşe ve geçici barındırma hizmetleri 

vermek,  
13.  Saldırılara karşı halkın önceden uyarılması için erken haber alma,  
14.  İkaz ve alarm sistemlerini kurmak ve işletmek,  

Barış dönemlerinde halktan seçilmiş ve eğitilmiş sivil savunma yükümlülerini göreve 
yönlendirmek (R.G. 13.06.1958 tarih ve 9931 sayı; 25.05.1959 tarih ve 10213 sayı; 
08.05.1988 tarih ve 19808 sayı; Aktel, 2010:169-180). 



 
 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 
 

 133 

2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır (Aktel, 
2010:169-180). 

 
3.2.Sivil Savunma Uzmanının Görevleri 

1.   Sivil Savunma Planını hazırlar. 
2.   Tahliye Planlamasını yapar. 
3.   Sivil Savunma Servislerinin kuruluşunu hazırlar. 
4.   Sivil Savunma Servislerinin eğitimini yaptırır. 
5.   Sivil Savunma araç gereçlerini aldırır. 
6.   Afet ve Acil Durum Planını hazırlar. 
7.   Sivil Savunma mevzuatını takip eder. 
8.   İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarla koordineyi sağlar. 
9.   KBRN ile ilgili işleri yürütür. 
10.  Yangından korunma yönetmeliğine göre kamu binalarını denetler 
11.  Afet Acil ve Sivil Savunma tatbikatlarının sekretaryasını yürütür. 
12.  Kurumun afet, Sivil Savunma, Acil Durum, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik 

Hizmetlerini denetler. 
13.  Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıklarını tamamlar. 
14.  Kurumun Afet ve Acil Yönetim Merkezinin sekretaryasını yapar. 
15.  Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar ve denetler. 
16.  Kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapar. 

 
4.   AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 
2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun (R.G. 17.06.2009 tarih ve 27261 sayı)” ile afet yönetim anlayış ve 
örgütlenmesinde bir değişimin yaşandığını görmekteyiz. Yasa ile afet ve acil durumlar ile 
sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının kurulması, örgütlenmesi ile görev ve yetkileri düzenlenirken, afet 
öncesi kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması ve politikaların oluşturulması 
amaçlanmaktadır (Madde 1/1-2). 

 
4.1.Merkez Örgütlenmesi 
Afet ve Acil Durum Başkanlığı örgütlenmesinde, başkanlık yapılanmasının yanında, 

kurul şeklinde örgütlenmiş birimlerde (Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil 
Durum Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulu) bulunmaktadır. Bu kurullar 
başbakanlık örgütlenmesinden ayrı olarak bakanlıkları da afet yönetimine dahil etmektedir 
(Aktel, 2010:169-180). 
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Şekil 1: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 
 

 
Şekil 1’de Türkiye’de Afet Yönetiminde yer alan kurum ve kuruluşlar gösterilmiştir. 

 
a.   Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu  

Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla 
görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli 
Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum 
Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. Kurul, yılda en az iki kez 
toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını 
Başkanlık yürütür. Madde 3-(1-2). 

 
b.   Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 

Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, 
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları 
arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli 
Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı 
müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı 
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ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve 
kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 
kurulmuştur. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanının 
çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. (Madde 
4/1-2). 

 
c.   Deprem Danışma Kurulu  

Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak 
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve 
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda 
çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite 
öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil 
toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan Deprem Danışma 
Kurulu kurulmuştur. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul 
Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. 
Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları 
kurulabilir (Madde 5/1-2-3). 

 
4.2.Başkanlık Teşkilatı  

Başkanlık teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:  
 
1.   Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.  
2.   Müdahale Dairesi Başkanlığı.  
3.   İyileştirme Dairesi Başkanlığı.  
4.   ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.  
5.   Deprem Dairesi Başkanlığı. 
6.   Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 
7.   (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.  
8.   (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı.  
9.   (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Hukuk Müşavirliği. MADDE 6-(1) 

 
4.3.Taşra Örgütlenmesi 
Başkanlığın taşra yapılanması İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma 

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri’nden oluşmaktadır. 
 

a.   İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 
5902 sayılı yasanın üçüncü bölümü İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik 

Müdürlükleri’ni düzenlemektedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, illerde, il özel idaresi 
bünyesinde, valiye bağlı bir şekilde kurulmuştur. Müdürlüğün yönetiminden vali sorumludur. 
Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine konulacak ödenekten 
yapılmaktadır. Harcamalarda yetki vali tarafından kullanılmakta, personel harcamaları ve 
personelle ilgili diğer harcamalar başkanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Afet ve acil durum 
il müdürü ile personelin ataması vali tarafından yapılmaktadır (Madde 18). Afet ve Acil 
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Durum Başkanlığı’nın taşra örgütlenmesinde valilere önemli görevler verilmekte, bu 
bağlamda valiler ilçeleri de kapsayacak şekilde il afet yönetimi ve koordinasyonundan 
sorumlu tutulmaktadır. Valiler Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın taşra örgütlenmesinde, 
Afet ve Acil Durum Başkanlığı başkanı ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin 
itaa amiri konumunda bulunmaktadır.  

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri’nin görevleri, ilin afet ve acil durum tehlike ve 
risklerini belirlemek, Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, yerel yönetimler 
ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği içinde yapmak ve uygulamak, İl afet ve acil durum 
yönetimi merkezini yönetmek, oluşan kayıp ve hasarı belirlemek, Afete ilişkin eğitim 
faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet 
yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek, İl ve ilçe düzeyinde sivil 
savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak, Afet sırasında gerekli arama ve kurtarma 
malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
depolar kurmak ve yönetmek, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine 
ilişkin görevleri yerine getirmek, yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve valinin vereceği görevleri 
yapmaktır (Madde 18). 

 
b.   Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 2001 yılından itibaren 
faaliyetlerine başlamıştır. Bu birlikler seferberlik ve savaş hali ile doğal afetlerdeki can ve mal 
kaybını en aza indirmeyi, yaşanması olası afetlerde genel yaşamın hızla normale dönmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır. Birlik müdürlükleri sorumluluk alanları çevre illeri de kapsayacak 
şekilde İstanbul, İzmir, Samsun, Sakarya, Afyon, Ankara, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Van 
ve Bursa’da bölge yapılanması şeklinde örgütlenmiştir (http://www.iakbm.gov.tr/ 
sorumluluk.html, 17.05.2010). 

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri’ne ilişkin düzenleme yasanın 
19. maddesinde yer almaktadır. Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından birlik 
müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi durumunda, personel kadro ve pozisyonlarıyla 
birlikte yeni görev yerlerinin bulunduğu ilin il özel idaresine devredilmekte ve müdürlükler 
görev yaptıkları ilin valisi emrinde çalışmaktadırlar. 

5902 sayılı yasanın geçici 2’nci maddesine istinaden, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı’nın faaliyete geçmesiyle birlikte;  

Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılmıştır (http://www.ssgm.gov.tr, 15.01.2010.). 
Kapatılan bu birimlerce kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her 
türlü borç ve alacaklar, her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar 31.12.2008 tarihi itibarıyla 
Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine devredilmiştir (Geçici madde 1/1).  

Kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenmesini düzenleyen mevzuatta yer alan 
“Savunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmakta, Sivil Savunma 
Koleji’nin adı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi’ne dönüştürülmektedir (Madde 25/5-6). 

 
5.   Afet Yönetimi 

 
•   Afet risklerinin azaltılması,  
•   Afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve 

azaltılması,  
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•   Senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi,  
•   Acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık,  
•   Eğitim ve tatbikatlar,  
•   Erken uyarı, tahmin, izleme,  
•   Afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi,  
•   Afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme,  
•   Afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok 

sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin 
uygulanması faaliyetlerinin tümüdür (Çakmak, 2001:21-23; Erkal ve diğeri, 
2009:147-164;Genç, 2007b: 201-226; Temiz, 1998: 24). 

 
Şekil 2 : Modern Afet Yönetim Sistemi ve Evreleri (Kadıoğlu,2008:12) 

 
Şekil 2’de Türkiye’deki Afet yönetimi sistemi anlatılmıştır. 

 
5.1.Afet Yönetiminin Evreleri 
Acil durum yönetiminin amaçları; hayat kurtarmak, yaralanmaları önlemek, mal-mülk 

ve çevreyi korumaktır. Bu amaçla aşağıda belirtilen başlıklar altında bir sistem hayata 
geçirilmelidir. 

 
1.   Zarar Azaltma, afetlerde zarar azaltımı, afet anında uygulanacak yasal 

mevzuatın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç anında yeniden düzenlenmesi, yapı ve deprem 
Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden 
düzenlenmesi, afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, 
geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması, ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik 
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması, ülke çapında deprem kayıt 
ağları, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, afet zararlarının 
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azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasında dahil edilmesi ve uygulanmasının 
sağlanmasıyla sağlanır. 

2.   Önceden Hazırlık, merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların 
hazırlanması ve geliştirilmesi, il düzeyinde “Kurtarma ve Acil Yardım Planları”nın 
hazırlanması ve geliştirilmesi, planlamalarda görev ve sorumluluk verilen personelin eğitim 
ve tatbikatlarla bilgi düzeylerinin geliştirilmesi, gerektiğinde bölgesel malzeme merkezleri 
kurulması ve kritik malzemelerin depolanması, alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, 
işletilmesi ve geliştirilmesi gibi ana faaliyetlerin yürütülmesi ile mümkündür. 

3.   Kurtarma ve İlk Yardım evresinde, haber alma ve ulaşım faaliyetleri 
yürütülür, ihtiyaçların belirlenir, arama ve kurtarma faaliyetleri sürdürülür, ilkyardım, tedâvi, 
tahliye, geçici iskan, yiyecek, içecek, giyecek, yakacak temini, güvenlik ve çevre sağlığı ile 
koruyucu hekimlik, hasar tespiti, tehlikeli yıkıntıların kaldırılması gibi çalışmalar, yangınlar, 
patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. ikincil afetlerin önlenmesi gibi durumlar ortadan 
kaldırılmaya çalışılır. 

4.   İyileştirme, bu dönemde yürütülen faaliyetlerin ana hedefi, afete uğramış 
toplulukların; haberleşme, uzun süreli geçici iskan, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, 
ekonomik ve sosyal faaliyetler vb. ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

5.   Yeniden İnşaat, afetten etkilenen veya zarar gören tüm insan aktivitelerinin 
afetten önceki düzeyden daha ileri bir düzeyde karşılanabilmesi, bu evrede yapılacak 
faaliyetlerin ana hedefidir3.  

Bu amaçlar doğrultusunda AFAD bünyesinde AFAD Kanunun 6. maddesi ve devamı 
Başkanlık teşkilatının teşekkülüne ve hizmet birimlerinin görevlerine ayrılmıştır. 

 
a)   Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı  
b)   Müdahale Dairesi Başkanlığı  
c)   İyileştirme Dairesi Başkanlığı  
d)   Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı  
e)   Deprem Dairesi Başkanlığı  
f)   Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan oluşmaktadır. 
 

5.2. Afet Yönetiminin Kapsamlı Amaçları 
Afet Öncesinde;  

1.   Meydana gelebilecek olayların toplumun en az zarar ve fiziksel kayıplarla 
kurtulabilmesi için gereken teknik, idari ve yasal önlemleri olaylar gerçekleşmeden 
almak,  

2.   Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise, kurtarma, ilk 
yardım ve iyileştirme çalışmalarının en hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılmasını 
sağlamak,  

3.   Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dahil etmek ve 
böylelikle mevcut riskin artmasını önlemek ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak,  

4.   Toplumun her kesiminin, olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için 
gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamak,  
Afet Sonrasında;  

                                                   
3 Ayrıntılı bilgi için Oktay Ergünay, “Acil Yardım Planlaması ve Afet Yönetimi”, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü,1998 adlı çalışmasına bakınız. 
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1.   Maksimum sayıda insanı kurtarmak ve sağlıklarına kavuşturmak,  
2.   Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumak,  
3.   Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda 

karşılamak ve hayatın bir an önce normal hale getirilmesini sağlamak,  
4.   Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını 

veya yaraların kısa zamanda kapanmasını sağlamak,  
5.   Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi 

oluşturmak. 
 

6.   Afet Sözlüğü 
Acil Durum Yönetimi: Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, 

etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı 
amaçlayan yönetim süreci. Sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın 
meydana gelmesi ile başlayarak, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona 
eren bir yönetim şeklidir. Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme 
faaliyetlerini kapsar. Etkin bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve 
olağan yönetimlerden farklı olarak olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir (Türkiye 
Afet Müdahale Planının (TAMP), 2013:2). 

Acil Durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve 
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu 
olayların oluşturduğu kriz halini, büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, 
ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller. 5902 sayılı kanunda, “Toplumun tamamının veya 
belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil 
müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli” olarak tanımlanmıştır 
(Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, R.G. Tarihi : 18/12/2013 No : 
28855) 

Afet ve Acil Durum Müdahale Planı, Afete zamanında, hızlı, etkili ve koordineli 
olarak müdahale edebilmek ve etkilenen toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, 
hızlı ve etkili olarak karşılayabilmek için, mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşmelerin karşı 
karşıya bulundukları tüm tehlikeleri ve muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet 
senaryolarıyla gerçekçi biçimde ortaya koyan, kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve 
yetki ile hangi imkân ve kaynakları kullanarak olaya müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim 
ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve geliştirilen plan. Ülkemizde ulusal seviyede Türkiye Afet 
Müdahale Planı ve il ölçeğinde İl Afet Müdahale Planı yapılmaktadır (Açıklamalı Afet 
Yönetimi Terimleri Sözlüğü, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 
Kasım-2014:25). 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin 
koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi-işlem ve haberleşme 
sistemleri ile donatılan merkezi (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 
T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kasım-2014:25) 

Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, 
teknolojik veya insan kaynaklı olayları (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 
T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kasım-2014:23)  
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Afetzede, Olmuş ya da olması muhtemel afet ve acil durumlardan dolayı fiziksel, 
sosyal ve ekonomik yönden zarara uğrayan veya uğraması muhtemel kişi. (7269 sayılı 
Kanun) 

Arama Kurtarma Bölgesi (AKB); içinde arama ve kurtarma hizmeti icra edilmek 
üzere tespit edilmiş ve Ek-1 de koordinatlarla tanımlanan saha (Türk Arama Ve Kurtarma 
Yönetmeliği, Karar Sayı:2001/3275, 12/12/2001). 

Arama ve Kurtarma (AK); hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve 
su altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde bu 
vasıtalardaki şahısların her türlü araç, özel teçhizat veya kurtarma birlikleri kullanılarak 
aranması ve kurtarılması işlemi (Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği, Karar 
sayı:2001/3275, 12/12/2001). 

Deprem, tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun 
kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri 
ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayı (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri 
Sözlüğü, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kasım-2014:58). 

Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her 
türlü faaliyetler (5902 sayılı kanun).  

İkaz ve Alarm Merkezi; ikaz ve alarm sisteminin kurulmasını planlayan, 
gerçekleştiren ve işletilmesini sağlayan, hizmetlerin yürütüm ve görevlilerin 
yetiştirilmesinden yükümlü, olağanüstü halde, savaşta ve tatbikatta kadrolu ve mükellef 
personelle güçlendirilerek aynı zamanda ‘Milli Kontrol Merkezi’ olarak da çalışacak olan bir 
birimdir. 

İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine 
yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanma (5902 sayılı kanun). 

Kabul Bölgeleri, tahliyeye bölgelerinden tahliye olunacakların gönderilecekleri emin 
bölgelere denir (6/3150 Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve 
Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü ). 

Koruyucu Güvenlik: Kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, evrak ve 
dökümanının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina ve tesislerinin espiyonaja, sabotajlara 
ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetleri (Sivil 
Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik) 

Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, 
güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik 
çalışmalar (Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP), 2013:1). 

Mükellef (Yükümlü ) : Görev verilen kişi (Sivil Savunma Servisleri İle Acil 
Kurtarma Ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönerge) 

Mükellefiyet (Yükümlülük): Görevlilik hali (Sivil Savunma Servisleri İle Acil 
Kurtarma Ve Yardım Ekiplerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönerge) 

Olağanüstü Hal, tabii afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım veya 
Anayasayla kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan 
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleriyle ilgili ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya 
şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması durumlarında gerçek ve 
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tüzel kişiler için uygulanması özel kanununda belirtilen yükümlülüklerle temel hak ve 
hürriyetlerin sınırlandığı durum (Olağanüstü Hal Kanunu) 

Olay Yeri Koordinatörü (OYK); kaza yerinde arama ve kurtarma faaliyetlerini, 
sorumluluk bölgesindeki YAKKM adına koordine ve icra eden personeli (Olay meydana 
geldiği sırada olay mahallinde bulunan veya aldığı ihbar üzerine arama ve kurtarma 
maksadıyla, olay yerine ilk intikal eden gruptaki veya birlikteki en kıdemli personel olay yeri 
koordinatörünün görev ve sorumluluklarını, AK merkezleri tarafından özel olarak bir olay 
yeri koordinatörü tayin edilinceye kadar yürütür). (Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği, 
Karar sayı:2001/3275, 12/12/2001). 

Risk Azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası 
risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak 
her türlü planlı müdahale (5209 sayılı kanun). 

Risk Yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini 
tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esasları (5209 sayılı 
kanun). 

Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsü (5209 
sayılı kanun). 

Savaş Hali: Savaş ilanına karar verilmesinden, bu halin kaldırıldığının ilan edilmesine 
kadar devam eden süre içinde, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen 
sınırlandırıldığı durumdur.( 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanun) 

Savaş: Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri 
elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve 
kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadeledir 
(2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanun) 

Seferberlik Hali: Seferberlik faaliyetinin başlatıldığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne 
kadar devam eden durumdur ( 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanun) 

Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına 
ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen 
sınırlandırıldığı haldir. (2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanun) 

Seyrekleştirme; tahliyeye tabi hassas bölgelerin tahliye bölgeleri dışındaki 
kısımlariyle tahliyeye tabi tutulmayan hassas bölgelerin taarruztesirlerine fazla uğraması 
muhtemel kısımlarındaki nüfus yoğunluğunu, dolayısiyle zayiatı azaltmak için yapılır. Bu 
maksatla buralarda oturan bir kısım halk, hükümetin de yardımı ile şehrin kenar veya 
yakınlarındaki mahalle ve köylere gönderilerek buralara dağıtılırlar (6/3150Sivil Savunma İle 
İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü ). 

Sivil Savunma Hizmetleri Yetkilisi: Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan 
kurum ve kuruluşlarda Sivil Savunma Hizmetleri Yetkilisi olarak görevlendirilen uzmanı, 
ifade eder (Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 
İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 25/08/2010-27663). 

Sivil Savunma Servisleri (Servis) : Sivil savunma hizmetlerini yürüten, yükümlü ve 
personelden oluşan hizmet birimleri (Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, 
Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 25/08/2010-27663). 

Sivil Savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye 
indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve 
faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk 
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tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak 
her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri (Sivil Savunma Uzmanlarının 
İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, 
25/08/2010-27663). 

Tahliye Bölgeleri, Tahliyeye tabi tutulacak hassas veya tehlikeli bölgeler (6/3150Sivil 
Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer 
Hizmetler Tüzüğü ). 

Tehlike, belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, 
toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel 
kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki 
olay ve olgu Diğer bir deyişle tehlike; doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olan ve fiziksel, 
ekonomik, sosyal kayıplara yol açabilecek tüm olayları ifade eder (Açıklamalı Afet Yönetimi 
Terimleri Sözlüğü, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kasım-
2014:25) 

Zarar Azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların 
yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini ifade eder (5209 
sayılı kanun). 

Zarar Görebilirlik, farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karşısında, insanların ve 
yaşam çevrelerinin uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve 
kayıpların ölçüsü. Zarar görebilirlik "bir toplumun, bir sistemin veya bir yapının var olan baş 
edebilme kapasitesine bağlı olarak tehlikeden etkilenme oranı veya görebileceği hasar, zarar 
veya kaybın bir ölçüsü” olarak da tanımlanabilir. Bazı yayınlarda, savunmasızlık, kırılganlık, 
hassasiyet gibi terimlerle ifade edilmektedir (5209 sayılı kanun). 

 
 
 
 
 

Tablo 1: Afet Yönetimi, Seferberlik, Koruyucu Güvenlik, Yangın İle İlgili Mevzuatı  
 

Sayısı 1.   Afet Yönetimi İle İlgili Mevzuat 
Resmi Gazete 
Yayım Tarih ve 
Numarası 

5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun 17/6/2009-27261 

7126 Sivil Savunma Kanunu 13/06/1958-9931 

6/3150 Sivil Savunma İle İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve 
Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü  18/07/1964-11757 

6/3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü  18/07/1964-11757 

4/11715 
Sivil Savunma Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla 
Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar 
Hakkında Nizamname 

06/07/1959-10245 

4/11635 Sivil Müdafaada Vekaletlerarası İşbirliği ve Karşılıklı 
Yardım Nizamnamesi  26/06/1959-10237 

6/624 107 Sayılı Kanuna Göre İhdas Edilen Sivil Savunma 05/07/1962-11146 
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Kadrolarına Tâyin Olunan Personelin Terfi, Nakil, 
Cezalandırma ve Denetlemeleri Hakkında Tüzük 

24/07/1985-
85/9727 Radyasyon Güvenliği Tüzüğü  07/09/1985-18861 

  
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, 
Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında 
Yönetmelik 

25/08/2010-27663 

12325 Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak 
Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik 17/06/1966-12325 

12306 Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği 24/05/1966-12306 

12283 
Hassas Bölgelerde Kurulacak Hastaneler Servisine Ait 
Planlama, Teşkilât, İkmal ve Diğer Hizmetlerin 
Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik  

26/04/1966-12283 

  Sığınak Yönetmeliği  25/08/1988-19910 

11100-12611 
Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı İle Daire, Müessese 
ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve 
İşbölümü Hakkında Yönetmelik 

07/05/1962-11100 
02/06/1967-
12611  

- 
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve 
Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik 

21/07/2000-24116 

- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri Kıyafet 
Yönetmeliği  22/06/2000-24087 

2001/3275 Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği  12/12/2001-24611 

23999  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği  24.03.2000-
23999  

  Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama 
Yönetmeliği  

15.01.2000-
23934  

- 
Sivil Savunma Hizmetleri İçin Yapılan Bağış ve 
Yardımların Alınması Ve Ödeneklerin Harcanmasına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik 

07/07/2005-25868 

88/12777 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama 
Esaslarına Dair Yönetmelik 8/5/1988-19808 

  
Sivil Savunma İkaz ve Alarm Merkezleri İle Radyolojik 
Savunma Teşkilatının Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Şekilleri Hakkında Yönerge 

16.09.1974 

  Sualtı Arama Kurtarma Ekibi ve Kurbağa Adam Personel 
Yönergesi 28.06.2010 

  Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma 
Esasları Yönergesi 12.05.2000 

  

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce 
Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerler İle 
Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders 
Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve 

04/08/2006-26249 
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Diğer Hususuların Tespitine İlişkin Karar 

28/09/2000-
1530 

Sayılı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik 
Müdürlükleri ile Ekiplerinde Sözleşmeli Olarak İstihdam 
Edilecek Personelin Nitelikleri, Çalıştırılmaları ile Ücret 
ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Usul ve Esaslar 

09/12/2000-24255 

  Sivil Savunma Planlama Esasları   
  Tahliye Ana Planı Esasları   
  Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Klavuzu   

2.   Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları İle İlgili Mevzuat 
2941 Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu  08/11/1983-18215 
3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu  16/06/1939-4234 
3780 Milli Korunma Kanunu  26/01/1940-4417 

697 
Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü 
Hallerde ve Savaşta ne Suretle Yürütüleceğine Dair 
Kanun 

26/07/1965-12058 

4654 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanunu 14/08/1944-5782 

2/13765 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Tüzüğü  27/06/1940-4546 
90/500 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü  16/07/1990-20576 

3/3169 Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Savunma Ödevi 
Yönetmeliği 11/10/1945-6130 

93/4965 Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği 25.10.1993 

91/1434 Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Direktifi 22/11/2005-1792-
1 

  Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği 1994 

  Başbakanlık Milli Alarm Sistemi Genelgesi 12/07/2004-1407-
2 

  Başbakanlık Alarm Kod Kelimeleri ve Anlamları 
Yönergesi 

19/06/1998-1407-
5-98 

MY:82-2(B) TSK Seferberlik ve Savaş Hali Yönergesi 10/02/2005-3958 

MY:5-2(A) Savaş Görev Planlarının Hazırlanması Yönergesi 23/12/2004-3958-
108 

MSY: 82-3 Seferberlik ve Savaş Hali Erteleme Yönergesi 28/05/2001-135 

MY: 82-1(B) TSK Seferberlik, Öğretim, Eğitim ve Tatbikat Yönergesi 07/10/2004-1702-
165 

MSY: 82-
5(A) İl-İlçe Kaynak Sayım Yönergesi 01/07/2004-3080 

MD: 82-3(A) TSK'ince Seferberlik ve Savaş Hallerinde Özel Nakliyat 
ve İnşaat Firmalarının Kullanılması Direktifi 

24/02/2004-1120-
4 

MSY: 70-
5(A) Sevk Tehiri İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönerge 06/05/2003-4444-

1 
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Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri (Seferberlik Ve 
Savaş Hazırlıkları, Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik) 
Rapor Sistemleri Yönergesi 

19/02/2001-1210 

  Tatbikatlar Yönergesi 06/12/2007-2864 
3.   Koruyucu Güvenlik ve Yangınla İlgili Mevzuat 

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 26/6/2004-25504 
2565 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 22/12/1981-17552 

  Parlayıcı. Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan 
İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler hakkında Tüzük 

24/12/1973-
7/7551 

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 27/11/2007-
2007/12937 

  

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman Veya Kıyıda 
Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Veya Karada Çıkıp 
Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı 
Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri 
Hakkında Yönetmelik  

08/09/1975-15350 

  Belediye İtfaiye Yönetmeliği 21/10/2006-26326 

  Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik 7/10/2004-25606 

  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği 30/04/1983-18033 

  
Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal 
Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun ve 
Bu Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelik,  

18/01/1966-711  

  Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 1610/1988-
88/13543  

  Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 16/5/1988-19816  

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 14/02/2000-
2000/284  

  Gizlilik Dereceli Evrak ve Gerecin Güvenliği Hakkında Esaslar  13/05/1964-
6/3048 

 
Tablo 1 ‘de ülkemiz Afet Yönetimi, Seferberlik, Koruyucu Güvenlik, Yangın İle İlgili 
Mevzuat temel hatlarıyla bir araya getirilmiştir. 
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Olağanüstü Hal Kanunu, Kanun Numarası : 2935, Kabul Tarihi : 25/10/1983 
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HESSE’NİN DÜNYA GÖRÜŞÜNDEKİ KUTUPLULUK1 

Ayşe DEMİREL* 

Öz 

Hermann Hesse’nin eserlerinde yoğunlukla aksettirdiği kutupluluk, ilk olarak onun dünya 
görüşünde belirginlik kazanır. Nitekim Hesse, yaşamın bir bütün olduğuna ve bütünü teşkil 
eden birbirine zıt nesnelerin, olayların vazgeçilmez ve gerekli olduğuna inanır. Hesse hayatı 
boyunca kutupluluğu hissetmiş ve birbirine zıt görünen kutupları birbirine yaklaştırmayı, bir 
senteze vardırmayı amaçlamıştır. Hesse’nin dünya görüşünün temelindeki sorunları ve 
çabaları kutuplulukta düğümlenir. Amacı kutupluluğun ardında yatan birliği göstermektir. 
Kutupluluğu yoğunlukla işlediği eserlerinde Hesse, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve bu 
bütünün içindeki zıtlıklara işaret eder. Zıtlıkların sentezine varıldığında objektif bir bakış açısı 
kazanılabileceğini, bireysellikten evrenselliğe ulaşılabileceği tezini ortaya koyar. Eserlerinde 
anlattığı kahramanlarını birbirine zıt değerler arasında gerilim yaşayan trajik tiplerden 
oluşturan Hesse’nin eserlerine temel konu seçtiği kutupluluk sorununu hissetme, buna çözüm 
arama ve ulaştığı sentezle birlik ruhunu duyumsama aşamalarını çeşitli yöntemlerle aşma 
çabasını yansıtmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kutupluluk, Varlık Birliği, Sentez, Hermann Hesse, Benlik 

 

Polarity in Hermann Hesse 

Abstract 

Opposite views reflected intensively within Hermann Hesse’s work firstly appear dominantly 
in his vision of World. In fact Hermann Hesse believes the unity of life and the necessity of 
opposite things which constitute this unity. Hesse sensed the polarity all his life, and aimed to 
put together everything that looks opposite in each other. In fact the issues which lay under 
his world view and his struggles are knotted in polarity. The polarity of life is discussed in 
Hesse's all works. His aim is to show the unity behind polarity. In his works in which he 
processes the polarity densely, Hesse sets about life as unity and indicates polarities. He states 
that it is possible to achieve universality from individuality and gain an objective point of 
view when we synthesis polarity.  In his works, Hesse creates converse characters who 
experience tensions between opposite values. The aim of this study is to show the sense of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kutupluluk konusu daha önce “Hermann Hesse’nin Eserlerinde( Narziss ve Goldmund) 
Kutupluluk” başlığı altında yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır 

* Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı ABD, 
aise_d@hotmail.com 
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polarity issue, to find a solution for this problem, and to reflect the stages of feeling the soul 
of unity. 

Key Words: Polarity, Unity Of Existence, Synthes, Hermann Hesse, Individualism        

Giriş 

Hesse’nin eserlerinde ana problem, inanç olarak belirginleşir. O, çocukluğunda yaşadığı 
mutlu yaşamından sıkılarak koptuktan sonra geleneksel değerlerden, düzenden şüphelenmeye 
başlar, huzursuzdur. Çocukluk yaşamının duygusal ağırlıklı mutlu dönemini baltalayan, 
gençlik ergenlik döneminde onu huzursuz eden akıldır. Akıl onu şüpheye, kritiğe sevk eder, 
hayatı kutuplar şeklinde görmeye başlar. Nitekim çocukluk saflığının uçup gitmesiyle yaşama 
yeni bir perspektiften bakmaya başlayan Hesse fark eder ki, insan daha dünyaya geldiğinde 
erkek ve dişi şeklinde kutupsal bir yapıya sahiptir. Hayata erkek veya dişi olarak adım atan 
insan dünyada da kutupsal bir rol üstleniyor. İnsan ya sefih, ya aziz, ya hayalperest ya 
düşünür, ya sanatçı ya basit bir burjuva, ya da serseri oluyor. İnsan daha sonra nefis (benlik) 
ile ruh, kötü ile iyi arasında bocalayarak sevinç veya acı, sevgi veya nefret duyuyor. Bu 
kutuplar ya da ikilikler, varlıkların kritik noktalarını oluşturuyor.  

Varlığın karşıtlıkla kendini göstermesi Hesse’yi hayatı boyunca meşgul edecektir. 

“…melodi ve karşıt melodinin aynı zamanda fark edilebileceği bölümler ve cümleler yazmayı 
istedim… Çünkü benim için yaşam kutupluluklardan oluşur.”(Michels, 1977: 400) 

1.   Düalizmin Düşünce Dünyasındaki Etkileri  

Hesse için düşünmek ve yaşamak, hayatın kutupsal yapısıyla mücadele ederek 
geçiyordu. Çokluk ile birlik, ruh (spirilüalite) ile nefis (animalite), sanat ile hayat, kültür ile 
burjuvazi, temas ile tecrit, zaman ile sonsuzluk, ölüm ile ölümsüzlük, hayat ile ölüm, duygu 
ile düşünce kutupsal zıt kavramlardır. Bu zıtlıklar Hesse’nin hem düşünce dünyasını hem de 
yaşantısını meydana getiriyordu. Hesse, yaşarken ve düşünürken bu kutuplar arasında bir 
pandül gibi gidip geliyordu. Hayatın kutuplarını bir türlü birleştiremeyen yazar, aradan uzun 
yıllar geçtikten sonra ancak iki defa kendini toparlayarak düşüncelerini bir düzene 
sokabilmiştir. (Alperen, 1994: 133) 

Hinduist- Budist öğretilerine ait motifleri eserlerinde sıkça kullanan Hesse’nin 
kahramanlarının hayatın kutupsal sorununu aşma çabaları Hinduizm ve Budizm’in ortak 
öğretisi olan “advaiata” öğretisine dayanır. Advaiata, etimolojik olarak irdelendiğinde ikili 
olmayan anlamına geldiği görülür. Nitekim advaita öğretisine göre gerçek, "Atman" ile 
"Brahman"ın iki ayrı benliğinde bölünmüş değil, "Atman"ın "Brahman"la son safhada 
özdeşleşecek olan tek benliğindedir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedantana 
18.06.15) Buna göre birbirine karşıt iki kutbun oluşturduğu sentez dikkati çeker. Advaiata ile 
hayat ile ölüm, siyah ile beyaz, iyi ile kötünün birer aldanma birer yanılgı olduğu anlatılır.  
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Hint düşüncesi, düalist olmayan yapıdan söz ettiği zaman karşıt kavramlarla çalışan 
insan zihninin başka bir boyutunu anlatmak istiyor. Düalizm iki boyutlu sayılırsa belki de 
zihin, düalizmin ötesinde üç boyutlu bir yaşantıya geçmektedir. Bu aşamaya gelindiğinde 
ölüm, hazla birbirinden keskin çizgilerle ayrılmamaktadır. Aslında bu yaşantı insanların 
hepsinde ara sıra görülmektedir. Örneğin zevkten titremekle korkudan titremek arasında 
fizyolojik açıdan büyük bir fark yoktur. Hint mistik öğretilerine göre “advaiata”, zihnin ikili 
karşıtlar düzleminden şartlanmasına dayanan yaşantının aşılması ve hakikatin olduğu gibi 
bütün olarak görülmesidir (Güngören, 2011: 63). 

Çevremizi kuşatan görüntü âleminin bir aldanma ve yanılma olduğu görüşü, aynı 
zamanda “maya” öğretisine işaret etmektedir. Hinduizm ve Budizm’e göre “maya” hakikati 
(Brahman) renkli bir perde gibi ardında saklayan ve hayal, göz boyama olarak kabul edilen 
görüntü dünyasıdır. Avrupa dillerindeki “maji” ( alm. Magie, İng. magic, Fr. magie: Sihir, 
büyü efsun) kelimesinin, Sanskrit dilinde göz boyama ve sanrı anlamına gelen “maya” 
kelimesinden türetildiği kabul ediliyor (Alperen, 1994:136).  

Hint öğretilerine göre insan zihni, hayatın kutupsal yapısına veya ikili zıtlara göre 
şartlandığı için sadece “maya”yı yani görüntü dünyasını görebiliyor. İşte insan zihni, 
şartlandığı bu iki karşıtları ve maya’yı aşabilirse “advaiata” ya dayanan maya’nın ardındaki 
dünyayı gerçek haliyle görür. Hesse de eserlerinde Hint öğretilerinin bu görüşlerini 
savunuyor. Hint öğretilerinden etkilenerek Maya ya da görüntü âleminin bir aldanma ve 
yanılmadan ibaret olduğunu öne süren Hesse, bu doğrultuda şunları ifade eder: 

“İnsan değişmez ve sürekli bir oluşum yapısına sahip değildir. O, daha çok bir çaba ve geçiş 
aracıdır. İnsan tabiat ile ruh arasındaki dar ve tehlikeli bir köprüden başka bir şey değildir. 
İnsanın içgüdüsü, onu ruha, Tanrıya götürür, en içten gelen arzuları da onu tabiata, anneye 
çeker. İnsanın hayatı her iki güç arasında korkmakla geçer”(a.g.e:137). 

Yoğunlukla etkisinde kaldığı Hint kültürünün yanı sıra Hesse, daha sonra tanışmış 
olduğu Çin kültürüne ait öğretileri de eserlerinde işler. Çin kültüründe yer alan Ying ve Yang, 
dünyada bugün var olan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, 
evrendeki karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya 
koyan ve kökleri çok eskilere dayanan felsefi bir öğretidir. Burada kullanılan Ying ve Yang 
terimleri Hesse’nin hayatı boyunca zihnini meşgul ettiği karşıtlık sorunun yapısını 
şekillendirecektir. Kâinatın aktif ve pasif prensiplerini göstermek için Çin felsefesinde Yang 
adı verilen erkek güç, aktif, yaratıcı ve ışık özünü temsil eder. Ying diye adlandırılan dişi güç 
ise karanlık, kavrayıcı ve pasif özü nitelendirmektedir. Onların karşılıklı etkileşimlerinden 
bütün nesneler varlık kazanmaktadır. Ying ile Yang birbirini tamamlayan kutuplardır ve 
bütün olayların ilk nedenidir                                                                                                  
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Yin_ile_Yang 18.06.15). 

İlk gençlik yıllarından, aklın ona kılavuzluk etmeye başladığı dönemlerden itibaren 
karşıtlıklarla mücadelesi başlamış olan Hesse, söz konusu çıkmazdan kurtulmak, onu çözüme 
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ulaştırmak ve ruhunun aradığı birliğe kavuşmak için sürekli arayış içinde bulunmuş ve bunun 
için çeşitli çözümler üretebilmiştir. Batı’nın materyalist yaşam anlayışını idealine ulaşmada 
yararlı görmeyen hatta buna engel teşkil ettiğini düşünen Hesse, maddi değerlerin yoğun 
olarak yaşandığı Batıda düşüncenin ihmal edildiğini ve birliğin, sonsuzluğun, yaşamın 
anlamının ancak düşüncede yoğunlaşarak (meditasyon) kazanılabileceğini savunur. Teknoloji 
ile birlikte, maddi değerlerin giderek güçlendiği bu dünyada nasıl yaşanabileceği sorununun 
çözümü, temelde insanın benlik sorununun bireysel çatışmaların çözümüyle 
özdeşleştirilmesine dayanır. Bu bağlamda Batı insanı, sorunların çözümünde Doğunun 
değerler ağırlıklı düşüncelerinden yararlanmalıdır. Bu doğrultuda Joseph Mileck şunları 
aktarır: 

“Hesse, Doğu ile yakın ilişkisi sonucunda, Batılının Doğunun dini ve kutsal 
bilgeliğinden uzak bir hiçlik ve boşluk içinde olduğunu anlar. Şark, Batılının problemlerine 
yardımcı olabilir, fakat onun adına çözüm getirilemez. O, sorunlarını yine kendisi çözmelidir 
ve en iyi şekilde Batı dünyası çerçevesinde yapabilir”(Mileck, 1979: 160). 

Mileck’in bu sözlerinin de işaret ettiği üzere Doğu dünyası, Batı için ancak bir 
yardımcı, yol gösterici bir alternatif olarak işlev görebilecektir, aksi takdirde sorunun 
giderilmesinde yegâne çözüm olanağı olmaktan uzaktır. Ayrıca Batının kendi çözümünü yine 
kendisinin üretecek olması yönündeki iddia, insanın ancak kendi kendisine yardımcı 
olabileceğine, dış etkenleri kendi yararına kullanabilme yetisinden faydalanabileceği ölçüde 
hedefine ulaşacağına işaret eder.  

Gerek kendi tecrübelerinden gerekse Doğunun mistik öğretilerinden yararlanarak 
aradığı huzura, kâinatta var olan ve kendini zıtlıkların ötesine gizlemiş olan yüce birliğe 
ulaşmakla elde edeceğine inanan Hesse’nin bu doğrultuda aktardıkları aydınlatıcıdır: 

Dünyanın tümü ilahi bir birlikten meydana gelmektedir. Dünyadaki hiçbir şeye bu kadar 
derinden inanmam. Benim için birlik düşüncesinden daha kutsal hiçbir düşünce olamaz. 
Bütün ıstıraplar ve bütün kötülükler, bizim kendimizi bütünün ayrılmaz bir parçası olarak 
görmemizden kaynaklanmaktadır… fakat ben kendimi bu durumdan kurtarabildim: Hem 
benliğimi unutup feda ettim hem de varlık birliğini hissettim. İç ile dış dünya ve benlik ile 
dünya arasındaki arkın bir yanılgı olduğunu anladım. Bu yüzden gönüllü ve gözü kapalı 
olarak varlık birliğine daldım” (Alperen, 1994: 138-139). 

2.   Düalizmin Eserlere Yansıması 

Söz konusu ikiliği fark etmesiyle arayışı başlayan Hesse’nin eserlerinde “kendini 
gerçekleştirme” olgusuna ait sorunlar ve bu çıkmazdan kurtulabilmenin çareleri vardır. Bütün 
eserlerinde yansıyan hayatın kutupluluğu sorunsalı, somut kişiliklerde benlik çatışması olarak 
yansıtılır. Amacı, bu kutupluluğun arkasında yatan birlik ve bütünlüğü bulmaktır. Hayatın 
kutupluluğu diğer bir deyişle maddi ve manevi değerler çelişkisi, bireyde beden ve ruh 
karşıtlığı olarak ele alınır ve somut olarak roman kahramanlarında gösterilir. 
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Hesse, eserlerinde düalizme ve hayatın kutupsal yapısına olan düşkünlüğünü ve 
hayranlığını dile getirmiştir. Düalizmden hareketle benlik arayışını Demian’dan 
Steppenwolf’a kadar sürdürmüştür.  

Kendi öz yaşamında sürekli karşıtlıklarla mücadele içinde bulunan yazar, tabii olarak 
söz konusu uğraşısı ve çabalarını eserlerine yansıtacaktır. Nitekim hayatın kutupsal yapısıyla 
başa çıkmak durumunda kalan Hesse’nin kahramanlarının dünyaya ve kendisine kızmasına ve 
uzlaşamamasına sebebiyet veren önyargılarını hayatın kutupsal yapısı oluşturmaktadır. 
Hesse’nin kahramanlarının tümü, hayatlarının temel sorunu olan düalizm problemini çözmeye 
çalışmaktadır; Sinclair, hayatın kutupsal yapısını Hıristiyanlığın din ve ahlak anlayışının 
dışında ve zıtlıkları aşmadan çözmeye uğraşır. Yaşadığı ikilemden kurtulmak için 
Nietzsche’nin önerdiği kurtuluş reçetesine sarılmıştır. Hayatın fizik ve metafizik, içe dönük ve 
dışa dönük kutupsal yapısıyla başa çıkamayan Klein, problemin çözümünü intiharda 
bulmuştur. Klingsor, hayatın zıtlarını ümitsiz bir şekilde benimseyerek zevk ve sefaya 
dalmıştır. Siddhartha ise hayatı bütün yönleri ile benimseyerek ikilikleri aşmayı amaçlar. 
Kurgast’da hayatın düalist yapısı benimsenmiş ve insanların kutuplar arasında gidip gelmeleri 
coşkuyla karşılanmıştır. Haller, ruh tabiat düalizmini çözmek için gözlerini zıtların olmadığı 
dünyaya ve düşüncelerini Platonizm’e yöneltmiştir. Goldmund hayatın kutupsal yapısıyla 
başa çıkmak için Siddhartha ile Haller’in görüşlerini birleştirerek senteze varmıştır. 
Siddhartha gibi Goldmund da hayatı bütünüyle benimseyerek yaşamaya çalışmış ve ölümü 
kabullenmiştir.(a.g.e:134)  

Kahramanlarının yaşantılarında hayatın kutupsal yapısıyla başa çıkmayı birbirinden 
farklı metotlarla aşmayı deneyen Hesse, son olarak Goldmund’un girişiminde karar kılar. 
Taoizm ile Platonizm’in sentezini oluşturan bu yeni yaşantı biçimi nitekim geçmiş 
kahramanlarınkinden daha kolay ve insani olarak değerlendirilir. Hesse’nin kutupluluk 
sorununu son olarak işleyeceği eseri de nitekim Narziβ und Goldmund’dur. 

Sonuç 

Hemen hemen bütün eserlerinde hep aynı konuya temas eden Hesse için kutupluluk 
vazgeçilmeyecek ölçüde derin bir mevzudur. Aranılan kutsal birliğe giden dolambaçlı ve 
zorlu yolların zıtlıklarla örülü olduğunu Hesse’nin kahramanlarının yaşantılarından açıkça 
anlamaktayız. Hemen her kahramanı söz konusu çıkmaza sürüklenmiş, kimi senteze ulaşarak 
kendini gerçekleştirme olanağı bulmuş, kimi de sorunlardan kendini huzura kavuşturmayı 
başaramamıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi kutupluluk sorununu son kez işlediği Narziβ 
und Goldmund eserinden sonra kaleme aldığı Das Glasperlenspiel eserinde söz konusu soruna 
artık eğilmemiş olması, ifade ettiği varlık birliğini duyumsama ereğine kavuştuğu yönünde bir 
işaret olarak değerlendirilebilir. Nitekim kendi yaşantılarını eserlerine malzeme yapan 
Hesse’nin kutupluluk sorununa son eserinde yer vermemesi yine kendi yaşamında söz konusu 
durumu aştığının kanıtıdır.   
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ANTİK ROMA’DA KADIN GLADYATÖRLER 

 
Eren KARAKOÇ* 

Öz 

Antik Dünya’daki en heyecan verici kurumlardan biri, Antik Romalıların, Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinden imparatorluğun sonuna kadar devam ettirdikleri gladyatör oyunlarıdır. Gerek antik 
tarihçiler arasında olsun, gerek modern tarihçiler arasında olsun bu oyunları çalışmalarına konu edenler, 
oyunları ya nefret edilecek hastalıklı bir alışkanlık olarak, ya da hayran olunacak, heyecanlı eğlenceler 
olarak görmüşlerdir. Arenalarda dökülen kanlara ve vahşet gösterilerinin gerçekliğine rağmen gladyatör 
oyunları, sadece Romalı seyircilerin zevklerine hitap etmemekte, aslında karışık ve çok yönlü yanlara 
sahip olmaktaydılar. Tarihçilere göre bu oyunlar, ya bir kurban etme geleneğinin devamı, ya Roma’da 
var olan yozlaşmışlığın dışa vurumu, ya da politik liderlerin güçlerini arttırmak için kullandıkları bir 
araçtı. Oyunların amacı ne olursa olsun, bu oyunlarda yer alan gladyatörlerin ünü de bir o kadar Roma 
ve o dönemin dünyasında yayılmıştı. Kadın Gladyatörler ise bu dövüş ve gösteri dünyasında erkek 
gladyatörleri bile gölgede bırakacak pozisyona gelmişler, günümüzün popstarları gibi algılanmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Gladyatör, Kadın Gladyatör, Antik Roma, Gladyatör Oyunları. 

 

THE FEMALE GLADIATORS IN ANCIENT ROME 
Abstract 

One of the most thrilling institutions of the ancient world is the Gladiator Games of Ancient 
Rome, which has sustained from the beginning of the republic to the end of the empire. Both the ancient 
historians or the modern historians have researched these games as the subject of their studies and they 
have either hated these games and considered them as games to be habits of sick behavior, or admired 
them and evaluated them as exciting amusements. Despite the reality of the blood and the brutalities in 
the arenas, the gladiator games didn’t only address the pleasures of the Romans, but in fact they had 
complex and sophisticated aspects. According to the historians these games were either a remaining 
habit of sacrifying traditions, or expression of the corruption that existed in Rome, or a tool that the 
political leaders used to increase their power. Regardless of the reasons of these games, the reputation 
of the gladiators who has taken part in these games, has spredt all over Roman Empire and the rest of 
the world of those times.  The female gladiators has reached a reputation that overshadowed the male 
gladiators and they were perceived like the popstars of today. 

Key Words:  Gladiator, Female Gladiator, Ancient Rome, Gladiator Games.  

1. GİRİŞ 

Roma’nın antik tarihçileri, yazarları, şairleri ve filozofları, Roma’nın ünlü gladyatör 
oyunlarını farklı açılardan incelemiş ve farklı yorumlar yapmışlardır. Kimisi sosyal ve ahlaki 
bir zorunluluk olarak görürken, kimisi politik bir araç olarak görmüş, bir diğeri imparatorluğun 
yönetiminin mükemmelliğinin ve hâkimiyetinin yansıması olarak görürken, öbürü Romalı 
halkın ve yönetiminin iyi ve kötü yanlarının karışımı olarak görmüştür (Wisdom, 2003: 5-7). 
Diğer yandan modern bilim adamları ise, bu oyunların Roma’nın güç gösterisinin kötü bir 
tezahürü olduğunu yorumlamışlardır (Dill, 1905: 234). Antik Roma tarihçilerinden bir kısmının 
yakın zamanlarda kabul ettiği bir görüş ise oyunların kaynağının Romalıların mizacında 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ABD, bigherakles@windowslive.com 
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bulunan pagan ritüellerinin, eski zamanlardan kalma insan kurban etme inancının, sadizmin ve 
yönetim politikalarının toplamına dayandığı şeklindedir (Kyle, 1998: 7). Ancak bilimsel 
çerçevenin dışındaki popüler kültür tarafından ise, Hristiyanlık bağlamı içinde oyunlar aşırı 
basitleştirilerek, yıkılmaya mahkûm olan, yozlaşmış ahlaksız yöneticilerin ve kana susamış 
Roma halkının yaptığı eylemler olarak sunulmakta ve asıl anlamı önemsizleştirilmektedir. Bu 
nedenle Roma İmparatorluğu denince akla önce kanlı gladyatör gösterileri gelmektedir.  

Herhangi bir araştırmacı tarih bilimi çerçevesi içinde, gladyatör oyunlarını incelemek ve 
gerçek anlamını aramak istediğinde yukarıdaki sebeplerden ötürü tam anlamıyla tatmin edici 
cevaplara ulaşamamaktadır (Brown, 1995: 383). Ancak bu durum, yeni kanıtlar ışığında ve 
daha farklı bakış açılarıyla konunun araştırılmasını engellememelidir. Yeni bir bakış açısı, 
oyunların uzun süre boyunca kalıcı karakteristiğinin incelenmesiyle bulunabilir. Böylelikle 
oyunların dinsel bir ritüel, tekrarlanan teatrikal bir sosyal tepki olduğu da görülebilir (Burkert, 
1986: 23). Eğer oyunlar dini ritüelin bir türü olarak incelenirse, bunları kurban törenlerinin bir 
türü olarak anlamlandırmak da olası olur. M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında Roma, İtalya’daki 
üstünlüğünü sağlamak amacıyla, diğer bir Latin kavmi olan güçlü Samnit kabileleri ile 
savaşmaya başladıktan sonra, ele geçirdiği güçlü kuvvetli savaş esirlerini halk önünde birbirleri 
ile dövüşmeye zorlardı. Bunu bir dini ritüel olarak gerçekleştirdiği, kaynaklar tarafından 
belirtilmiştir (Oakley, 1998: 311-394). Bu nedenle gladyatör oyunlarını, her ne kadar vahşetin 
sergilendiği mekânlar olarak kabul etsek de, bunun temelde dini bir ritüele dayandığını kabul 
etmek zorundayız.  

Sonucu ölümle bitecek olan bu kanlı mücadeleler, Roma’nın esirlere biçtiği bir 
cezalandırma yönteminin yanında, yukarıda bahsedildiği gibi insan kurbanının yer aldığı bir 
ritüeldi. Sonraki yüzyıllarda ün kazanacak olan gladyatör dövüşleri de bu cezalandırma 
metoduna ve ritüele dayanmaktaydı (Futrell, 1997: 11). İlk zamanlarda bu amaçlarla yapılan 
gladyatör oyunları, zamanla ve cumhuriyet kurumlarının bozulmaya başlamasıyla, devlet 
kurumlarında gücü ele geçirmek isteyen kişiler tarafından halkın desteğini sağlamak amacıyla 
yapılır olmuştur. Ayrıca, öncellerinin yaptıkları oyunların daha iyisini yaparak, adından daha 
çok söz ettirmek isteyen kişiler, oyunları daha da kapsamlı hâle getirmişlerdir. Bu sayede 
oyunlardaki ölümün, vahşetin ve aşırılıkların dozu her geçen sene daha da artmıştır.  

Cumhuriyetin sonlarında, halk sınıfları arasında sosyal ve ekonomik uçurum en üst 
boyutlara ulaşmıştı. Zenginler inanılmaz bir ihtişam içinde yaşarken, fakir yurttaşlar açlık 
sınırında ve devletin verdiği yardımlarla ayakta durmaktaydı. Fetihlerle birlikte gelen 
milyonlarca kölenin sayesinde oluşan ucuz iş gücü alt sınıfların işsiz kalmasına da yol açmıştı. 
Bu nedenle devleti yönetenler ve sonraki imparatorlar, işsiz güçsüz kalan ve iyice yozlaşan 
geniş halk kitlesini, bir düzen içinde tutabilmek amacıyla bu tarz oyunları daha fazla düzenler 
olmuşlardır (Wisdom, 2003: 7-10).  

Büyük amfitiyatrolarda (üstü açık stadlar) bir eğlence amacına dönüştürülen gladyatör 
dövüşlerinde, savaş esiri ve güçlü kuvvetli kölelerden seçilen gladyatörlerin birbirleri ile 
ölümüne dövüştürülmelerinin yanında, kimi suçlular, borç batağına düşen yurttaşlar ve 
sonraları ise Hristiyanlar dövüştürülür olmuşlardır. Roma halkının en çok sevdiği bu oyunlarda, 
yıllar boyunca milyonlarca insan ve hayvan öldürülmüştür (Freeman, 1996/2013: 575).  

Giriş, tanıtma ve eleştiri mahiyetinde olan bu yazıyla birlikte konumuz olan Antik 
Roma’daki kadın Gladyatörleri bilimsel açıdan inceleyebiliriz. Antik yazarların eserlerinde 
sıklıkla geçmelerine rağmen, yakın zamana kadar kadın gladyatörler hakkında arkeolojik 
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belgeler gayet az idi. Ancak 1996’da İngiltere’deki Londra civarında bulunan bir antik Roma 
mezarı yeni tekniklerle incelenince, bu mezarın bir kadın gladyatöre ait olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu durum da antik tarihçiler arasında sevinç uyandırmıştır (Pattyson, 2000).  

 
2. ANTİK YAZITLARDA KADIN GLADYATÖRLER 

Londra’daki heyecan verici buluntu ortaya çıkmadan önce de antik yazıtlara güvenen 
tarihçiler, Antik Roma’da kadın gladyatörlerin varlığına inanmaktaydılar. Bu klasik tarihçiler, 
Antik Roma’da kadın gladyatörlerin de bulunduğunu, ancak bunlara diğer gladyatörlerden daha 
fazla önem verildiğini söylemektedirler. Onlara göre bu kadın savaşçılar, kolay 
bulunamadıklarından dolayı, nadir düzenlenen daha geniş kapsamlı gladyatör oyunlarında yer 
alır, görsellikle süslü bir biçimde sunularak ön saflarda bulunurlardı (Pattyson, 2000).  

Antik Roma yazarlarına ait olan kaynaklarda, nadir olarak olsa da, kadın gladyatörler 
hakkında görüşlere rastlanmaktadır. Bazı yönetim emirnamelerinde ise kadın gladyatörler 
hakkında fermanlar bulunmaktadır. Bu fermanların bazılarında, oyunlara kadın gladyatörlerin 
katılımı kısıtlanmakta, kimilerinde ise yasaklanmaktadır. M.S. 11 tarihinde, Senato’nun bir 
yasası olan Senatus Consultum ile, 20 yaşın altında olan ve özgür doğan kadınların, tiyatrolara 
ve arenalara çıkması yasaklanmıştır. Bu ferman, M.S. 19’da tekrar değiştirilerek, özellikle başta 
İtalya’daki Larinum şehri olmak üzere bütün eyaletlerde, soylu ailelerin aşağılanmasını 
önlemek amacıyla senatörlerin ve equestrianların (şövalye sınıfı) tiyatro sahneleri ve arenalara 
çıkması yasaklanmıştır (Vesley, 1998). Bu ferman, özellikle tunç tabletler üzerine kazınarak 
tüm şehirlere yollanmıştır. Tabletin üzerinde ek olarak, yasaklamanın senatörlerin ve 
equestrianların kızları, torunları ve torunlarının kızlarını da kapsadığı belirtilir (Vesley, 1998: 
91). En sonunda, Roma imparatorlarından Septimus Severus (M.S. 193-211), 200 yılında bir 
ferman yayınlayarak tüm kadınların arenalarda teke tek veya grup halinde dövüşmesini 
yasaklamıştır. Farmanda açıklama olarak ise, bazı üst statüdeki kadınların yeniden arenalarda 
dövüşmeye başlaması ve izleyiciler tarafından dalga geçilmeleri olarak belirtilmiştir (Gardner, 
1986: 248). Buradaki açıklanan fermanlardan, yasaklamaların gelecekte olabilecek olan bu tür 
dövüşlerin engellenmesi olmadığını, bizzat bu olayların yaşandığı anlamını çıkarabiliriz.  

Bu duruma ek olarak pek çok antik yazarın yazdıkları, kadın atlet ve gladyatörlerin 
varlığını kanıtlar (Vesley, 1998: 90). Çoğunda da kadınların nasıl savaştıkları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verilir. Romalı tarihçi Dio Cassius’a göre imparator Nero (M.S. 54-68), annesinin 
ölümü nâmına yaptığı ve birkaç gün süren büyük festivalde, gösterici ve gladyatör olarak birçok 
kadının bulunduğunu belirtir:  

(…) Nero annesinin ölümü onuruna şimdiye dek görülmüş en görkemli ve pahalı 
festivali düzenlenledi. Öyle ki festival, birkaç gün boyunca 5-6 büyük tiyatroda birden 
düzenlendi. Ancak öyle bir gösteri düzenlendi ki bu, aralarında en şok edici ve rezil 
olanıydı. Hem senatör, hem de şövalye sınıfından olan kadın ve erkekler, sirkte, 
orkestrada ve arenada sanki en düşük itibar gören kişiler gibi gösteri yapmışlardı. 
Bunlardan kimi istekli olarak, kimisi ise zorla at sürmüşler, vahşi hayvanları 
öldürmüşler ve gladyatör olarak dövüşmüşlerdi.(Dio Cassius, 2000: 62.17.3).  

Dio Cassius, kitabının ileriki bölümlerinde, Nero’nun 66 yılında düzenlediği gladyatör 
oyunlarında Etiyopyalı kadın gladyatörlerin de bulunduğunu belirtir:  
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(…) Nero, Tiridates’in yaptığı jeste karşılık onu takdir etti. Bu nedenle onuruna 
Puetoli’de gladyatör oyunları düzenledi. Oyunlar, Nero’nun azatlı kölesi Patrobius 
tarafından mükemmel bir şekilde idare edilmişti. Öyle ki hiçbir masraftan 
kaçınılmamış, zengin gladyatör çeşitliliğinin yanında Etiyopya’dan bile erkek, kadın 
ve çocuklar arenada yer almıştı. (Dio Cassius, 2000: 62.3.1.).  

Romalı biyografi yazarı ve tarihçi Suetonius, eserinde İmparator Domitianus (M.S. 81-
96) tarafından M.S. 88 yılında kadın gladyatörlerin de yer aldığı aşırı savurganca yapılan 
gladyatör oyunlarından bahseder:  

(…) Domitianus, Circus ve Colosseum’da aşırı savurganca bir şekilde oyunlar 
düzenledi. Normal at yarışlarının yanında, birçok savaşı sahneye koydu. Bunlardan 
birisi piyadeler için, bir diğeri de süvariler içindi. Hatta amfitiyatroda bir deniz savaşı 
bile sahneledi. Gece meşale ışıkları altında ise kadın ve erkek gladyatörlerin bir arada 
vahşi hayvanları avlayışları izlendi.” (Suetonius, 1957: 4.1).  

Dio Cassius’un eserinde ise Domitianus’un düzenlediği oyunlarda, kadın gladyatörlerin 
cücelerle dövüştüğü belirtilir:  
O sıklıkla geceleri de oyunlar düzenlerdi. Bazı zamanlarda, cücelerle kadınları arenalarda 
savaştırırdı. (Dio Cassius, 2000: 67.8.2).  

Görüldüğü üzere Romalılar, günümüzdeki spor müsabakalarında olduğu üzere o 
zamanlarda da en heyecanlı olanlarını geceleri düzenlerlerdi. Meşale ışıklarıyla aydınlatılmış 
arena, daha korkutucu ve daha etkileyici görünmekteydi. Ayrıca gladyatör kadınların dövüşleri 
ise oyunlardaki en heyecanlı olanlarıydı. Kadınlar hakkındaki seksüel algılayış, Roma’daki 
normal kadınlar ile buradaki savaşçı kadınların farkı, kan görmeye alışkın seyircilerdeki şehvet 
duygusunu ve acımasızlığı da arttırmaktaydı. Ancak Domitianus’un bu aşırı gösterilerle 
hedeflediği, halkın desteğini sağlamak, politik bakımdan diğer rakipleri alt etmek ve adının 
uzun süre unutulmamasını sağlamaktı (Baker, 27: 2000).  

 

3. ARKEOLOJİK BELGELERDE KADIN GLADYATÖRLER 
Kadın gladyatörlerin antik kaynaklardaki varlığına rağmen bu tarz bilgilere, uzun Roma 

tarihi boyunca az rastlanır. Bu nedenle kimi araştırmacılar, kadın gladyatörlerin arenalardaki 
varlığını, daha fazla okunmak ve eserlerini etkileyici kılmak amacıyla antik yazarların artırdığı 
yorumunu yapmaktadırlar. Kimi araştırmacılar ise oyunlardaki kadın varlığının kaynaklarda 
göründüğünden daha da fazla olduğunu belirtirler (Zoll, 2002: 27).  

Yazılı kaynaklara ek olarak, arkeolojik belgeler de kadın gladyatörlerin varlığını 
belgelemektedir. Londra’daki yeni buluntunun haricinde, üç arkeolojik buluntu bunların en 
önemlileridir: Roma limanı olan Ostia’daki bir yazıt. İngiltere’deki Liecester’de bulunan bir 
çömlek parçası üzerindeki yazı. Halicarnassus’daki bir rölyef üzerine işlenmiş iki kadın 
gladyatör figürü. Ostia’daki yazıtta sözler şöyledir: QUI PRIMUS OM[NI]UM AB URBE 
CONDITA LUDUS CUM [--] OR ET MULIERES [A]D FERRUM DEDIT, çevirisi ise şöyledir: 
“Şehir kurulduğundan beri kadınları ilk dövüştüren [Hostilianus]’tur.” (Vesley, 1998: 91). 
Araştırmalara göre yazıt, M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilir. Bu durum da Septimus Severus’un 
yasağına rağmen, arenalardaki kadın gladyatör dövüşlerinin devam ettiğini gösterir. Ancak 
sözlerde yer alan Mulieres, kadınlar demektir. Septimus Severus ise yasağının açıklamasında 
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Feminae yani hanımefendiler terimini kullanmıştır. Bu durum da yasağa uyulduğunu, 
dövüştürülenlerin alt statüdeki kadınlar olduğunu gösterir (Coleman, 2000: 498).  

İkinci arkeolojik bulgu ise tam ortası delinmiş kırmızı bir çömleğin üzerindeki yazıdır. 
Parçanın tam ortasının delinmiş olması, bunun bir kolye olarak kullanıldığını gösterir. Yazıda 
ise şöyle yazar: VERECVNDA LVDIA LVCIUS GLADIATOR, tercümesi şöyledir: “Danscı 
(kadın gladyatör) Verecunda, Gladyatör Lucius. Buradaki dansçı Verecunda değişik tarzda 
dövüşen bir kadın gladyatör olabilir. Ayrıca büyük ihtimalle gladyatör olan Lucius’la aynı 
grupta yer alıyor olabilir (Jackson, 2000: 18).  

Son arkeolojik kaynak ise M.S 1. veya 2. yüzyıla tarihlenen ve görsel bir kanıt sunan 
mermer bir rölyeftir. Halicarnassus’da bulunan ve British Museum’da sergilenen rölyef, 
Roma’daki kadın gladyatörlerin varlığına en açık kanıttır. Rölyef üzerinde açıkça zırhlarını 
kuşanmış iki kadın gladyatörün mücadelesi gözlenmektedir. (Ewigleben, 2000). Savaşanların 
üzerlerinde erkek gladyatörlerin giydiğine benzer peştemaller, dizlikler ve kılıçlarını 
savurdukları kollarında, dirsekten omuzlara kadar uzanan bölgelerini koruyan metal zırhlar 
(manica) bulunmaktadır. İki kadın da kalkan ve kılıçla silahlanmışlardır. Ancak ikisinin de 
vücudunun üst bölgelerinde, bu bölümleri koruyan bir zırh türü ve miğfer bulunmamaktadır. 
Karşılaşan gladyatör kadınların figürlerinin altına ise Grekçe isimleri yazılmıştır: ΑΜΑΖΩΝ 
ve ΑΧΙΛΛΙΑ (Amazon ve Achillia) (Zoll, 2002: 36). İsimlerinin tercümelerinden anlaşıldığı 
üzere rölyef, açıkça iki kadın gladyatörü göstermektedir. Muhtemelen bu isimler kadın 
gladyatörlerin gerçek adları değildir. Günümüzde olduğu gibi, reklam amacıyla bu takma adları 
kullanmışlardır (Coleman, 2000: 487). İsimlerinin altında ise dikkat çekici bir yazıt daha 
bulunmaktadır: ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ, Latincesi missae sunt, anlamı ise bu iki savaşçının arenadan 
onurlu bir şekilde ayrıldıklarıdır. Bu durum, meslek olarak gladyatörlükten ayrıldıkları 
anlamına gelmiyor ancak, arenada verdikleri müthiş mücadele ve kahramanlık ile birlikte, 
ikisinin de tam bir savaşçı oluşu, mücadelelerini izleyenler tarafından onurlandırılmış ve 
ikisinin de mücadeleyi kazananlar olarak eşit bir şekilde arenayı terk etmelerini sağlamıştır. 
Adlarına yapılan bu rölyef ise, erkek gladyatörler kadar kadın gladyatörlerin de dövüşlerine 
saygı duyulduğu ve önemsendiğini göstermektedir. (Coleman, 2000: 490-499).  

1996 yılında Londra’dan geçen Thimes Nehri’nin denize döküldüğü yerin güney 
sahilinde, antik dönemden kalma bir mezarlık bulunmuştur. Arkeologların dikkatini çeken ise 
cenazenin hemen dışında kalan bir anıt mezardır. Anıt mezarın incelenmesiyle, yüksek itibar 
gören bir kişinin burada yakılarak anıt mezarının yapıldığı ortaya çıkmıştır. Yakılan kişinin 
çevresinde ise seramikten yapılan değişik şekillerde birçok vazo ve sekiz yağ kandili 
bulunmuştur. Vazoların içindeki kalıntılardan, bunların yakılmada kullanılan çam kozalakları 
olduğu anlaşılmıştır. Buradaki iskelet kalıntıları üzerindeki incelemelerden ve çevresinde 
bulunan arkeolojik buluntulardan mezarın bir kadın gladyatöre ait olduğu anlaşılmıştır (Zoll, 
2002).  

Mezardaki buluntular çok ayrıntılı ve inceliklidir. Seramiklerin ve yağ kandillerinin 
kalitesi, üzerlerinde bulunan hoş kabartmalar, mezarın zengin ve şöhretli bir gladyatöre ait 
olduğunu belirtir (Pringle, 2001: 51). Kemik kalıntıları üzerinde modern tekniklerle yapılan 
inceleme ise, gömütün yirmili yaşlarda bir kadına ait olduğunu kesinleştirmiştir.  

Kandillerden üçünün üzerinde çakal başlı tanrı Anubis’in kabartması bulunmaktadır. 
Diğer bir kandilin üzerinde ise diz çökmüş bir gladyatör kabartması bulunmaktadır. Mısır 
tanrısı Anubis, Roma’daki tanrı Merkür’ün karşılığıdır. Merkür ise gladyatör oyunlarıyla 
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yakından ilişkilidir. Merkür’ün, ölenlerin ruhunun öteki dünyaya gitmesine yardımcı olan tanrı 
olduğuna inanan Romalılar, arenalardaki ölen gladyatörleri Merkür gibi giyinen kölelerce dışarı 
taşıttırırlardı. Arkeologlar, bu kandillerin mezardaki kadına ait olduğunu belirtmişlerdir. 
Kadının gladyatör olduğunu destekleyen bir kanıt da, seramiklerin içinde bulunan kozalakların 
menşeinin Roma Londra’sında bulunan amfitiyatronun çevresindeki çam ağaçları olduğudur. 
Antik kaynaklara göre Romalılar, arenaların çevresine çam ağaçları dikerlerdi.  

Mezarda bulunan diğer buluntular ise gayet çeşitlidir. Güzel bir giysiye dikildiği sanılan 
altın parçaları, demir çiviler, erimiş cam parçaları ve çeşitli yiyeceklerin organik kalıntıları, 
mezarın yoksul bir insanın mezarı olmadığını, sevilen ve saygı duyulan bir kadının mezarı 
olduğunu kanıtlar. Ancak mezarın, Roma mezarlığının hemen dışında olması, burada yatan 
kişinin toplum katmanına da dâhil olmadığını belirtir (Zoll, 2002: 231). Tüm bu ayrıntılar, 
mezarın bir kadın gladyatöre ait olduğunu gösterir. British Museum’deki arkeologlar da bu 
görüştedir. Ancak kimi tarihçiler, burada bulunan buluntuların, kadının mesleğini değil, dini 
inanışını gösterdiğini iddia ederek bu mezarın kadın gladyatöre ait olmadığını fakat Roma 
toplumundan olmayan zengin ve yabancı uyruklu bir kadına ait olduğunu belirtirler (Pringle, 
2001: 53).  

Şimdiye kadar sunulan antik literatür ve arkeolojik kaynaklar, Antik Roma’daki 
gladyatör kadınların varlığını yeterince gözler önüne sermektedirler. Asıl sorulması gereken 
soru ise bu savaşçı kadınların günlük yaşamlarının nasıl olduğudur? Bu soruyu sonraki 
konumuzda elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağız.  

 
4. KADIN GLADYATÖRÜN HAYATI 

Bu soruya cevap vermek için, elde edilen kaynakları yorumlamalı ve çıkarımlarımızı bu 
yorumlar çerçevesinde sunmalıyız. Buna göre, Halicarnassus’dan ele geçen rölyefin gösterdiği 
üzere, eğer kadınlar erkek gladyatörler gibi giyinip, dövüşüyorlarsa, çıkarıma göre arenada ve 
dışarıda erkek gladyatörlerin uyduğu kurallara göre yaşamakta, onların statülerine sahip 
olmaktaydılar.  

Antik Roma dünyasındaki gladyatörlerin çoğunluğunu köleler oluşturmaktaydı. Ancak 
kimi gönüllüler de bulunmakta (auctorati), isteyerek gladyatör gibi yaşamayı seçmekteydiler. 
Böylelikle gladyatör yemini edilir: “ateşle yanabilir, zincirlere vurulabilir, kırbaçlanabilir ve 
çelikle öldürülebilirim.” (“uri, uinciri, uerberari, ferroque necari.”) Bu yeminle birlikte 
Romalıların gladyatör eğitimine katılınmış olunurdu (Grant, 1967: 31). Aslında bu şekilde 
yemin eden bireyler, hayatları üstündeki tüm haklarından ve malvarlıklarından vazgeçer, özgür 
yurttaşlıklarını da kaybederlerdi. Bu sayede tüm hakları yeni efendilerinin eline geçer, o da 
onlar hakkında istediğini yapmaya özgür olurdu. Romalı yurttaşların böyle bir yemin ederek 
tüm haklarından vazgeçmeleri ve gladyatör olmalarının ana nedeni, özgür yurttaşken üstlerinde 
olan büyük borçlardan kurtulmaktı. Bu sayede borçlarından kurtulmuş olurlar, belki savaşlarda 
başarı göstererek ün kazanırlardı. Aynı zamanda geçimlerini de sağlamış olurlardı (Coleman, 
1998: 70). Sonuçta finansal kazanç üzerinden gladyatörlüğe girenler, sahiplerinin her 
karşılaşmada gayet ciddi paralar kazanmasına rağmen, kaynaklara göre diğer gladyatörlerden 
daha fazla coşku gösterirlerdi. Çünkü Roma’daki yoksullar, borç batağına düşmenin ölümle eş 
değer olduğunu da bilirlerdi (Grant, 1967: 31). Sahiplerinin iyi kazançlarına rağmen başarılı 
olan gladyatörler de ciddi miktarda paralar kazanırlardı. Hatta köle gladyatörler de arenadaki 
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her başarılı karşılaşmadan sonra gayet yüksek miktarda para kazanırlardı (Potter ve Mattingly, 
1999: 312). Emekli olmuş eski gladyatörler de çok yüksek miktarda para ödenerek arenada 
tekrar dövüşmeleri için ikna edilebilirlerdi. İmparator Tiberius’un (M.S. 14-37) 1000 altın dinar 
ödeyerek özgür kalmış bir gladyatörü arenaya dönmesi için ikna ettiği bilinmektedir (Grant, 
1967: 31).  

Gariptir ki, arenaya katılan kadınların hepsi köle veya paraya ihtiyaç duyan düşük 
statüdeki yurttaşlardan değildi. Tacitus’un belirttiğine göre, yüksek statüye sahip kimi kadınlar 
da gladyatör oyunlarında boy göstermiştir. Ancak bunlar para için değil, heyecan ve adlarının 
duyulması için arenaya çıkan yüksek statüdeki kadınlardı:  

“Bu sene de sahneye çıkan gladyatörler, geçen senelerde olduğu gibi büyüleyiciydi. 
Ancak kimi şöhret sahibi hanımefendiler ve senatörler amfitiyatrolarda yer alarak kendilerini 
küçük düşürmüşlerdi.” (Tacitus, 1989: 15.32).  

Buna rağmen o kadar çok sayıda hanımefendi arenalarda görünmeye başladı ki, yönetim 
tarafından bu durumu engelleyen bir yasa çıkarılmıştır (Zoll, 2002: 103). Yönetimin 
rahatsızlığına rağmen Roma halkı, erkek gladyatörler gibi arenalarda görünen kadın 
gladyatörleri de öyle çok seviyorlardı ki, günümüzün ünlü insanları gibi hem erkekler hem de 
kadınlar tarafından hayranlık duyulup arzulanıyorlardı. Bunun yanında, paradoksal olarak 
toplumun geleneklerine göre gladyatörler, en düşük seviyenin de altında insanlar olarak 
algılanıyorlardı (Baker, 2000: 3). Antik yazarların belirttiğine göre, statüsü yüksek bir insanın 
kendisini küçük düşürmesi için yapması gereken en kötü şey arenaya çıkmasıydı. Soylu 
kadınlar için ise aynı durum rezillikten de beterdi. Romalı şair Junevalis, bu durumda olan 
kadınlara karşı inanılmaz bir iğrenme duygusu içinde olduğunu şiirlerinde belirtir (Grant, 1967: 
34).  

Normal bir gladyatörün yaşantısı, lanista (efendi) tarafından yönetilen ludusta 
(gladyatör okulu) geçerdi. Okulun gladyatörleri ise familiayı (grup-aile) oluşturur, tecrübeli 
doctores ve magistrilerden savaşma sanatını öğrenirlerdi. Doctores ve magistriler genellikle 
eski gladyatörlerdi (Junkellman, 2000). Okullarda her gün yapılan antrenmanlar ise tahtadan 
yapılmış silahlarla yapılırdı. Önceleri demir silahlar ve zırhlarla yapılıyorduysa da ünlü 
gladyatör Spartacus’un M.Ö. 73’teki isyanından sonra bunlar yasaklanmıştır. Kimi gladyatörler 
de özel savaş okulları olan College İuvenum’larda antrenman yaparlardı (Zoll, 2002: 33). Kimi 
tarihçilere göre kadın gladyatörler ise eski gladyatör olan babalarından ders alırlardı (Evans, 
1991: 38). Gladyatörler ne şekilde eğitilirlerse eğitilsinler, her biri güçlü yanlarına göre çeşitli 
tarzda savaşan gladyatörler olurlardı. Bunlar murmillo, thraex, retiarius, secutordu. Her birinin 
özel çeşitte silah ve kuşanımları olurdu (Widemann, 1992). Bu tarzlardan birinde eğitilen 
gladyatörlerden ancak çok yetenekli olanları ikinci bir tarzı da öğrenebilirlerdi. Arenalara ise 
çok sıklıkla çıkmazlardı. Günümüzdeki boksörler gibi yılda en fazla üç kere mücadele ederlerdi 
(Coleman, 1998). Bütün bunlara ek olarak gladyatörler, genel kanının aksine her zaman 
ölümüne dövüşmezlerdi. Arenadaki ölümler nâdir görülebilirdi denilebilir. Bunun yerine 
sıklıkla ağır yaralanabilirlerdi (Potter, 1999). Bunun açıklaması basittir. Bir gladyatörün 
ölmemesi, ilerideki mücadelelerde efendisine daha fazla para getirmesi anlamına gelmekteydi.  

Arenalarda mücadeleler başlamadan önceki akşam, gladyatörlere halka açık bir ziyafet 
verilirdi (cena libera). Bu durum da halk arasındaki heyecanı bir kat daha arttırırdı. Ziyafetin 
düzenlemesinin asıl amacı ise daha çok reklam içindi. Bu sayede sponsor (munerarius), adını 
daha iyi duyurma fırsatına kavuşurdu. Sonraki günün sabahı oyunlar bir geçit töreniyle başlar, 
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bu sayede seyircilerin dikkati çekilirdi. Günün oyunları ise belirli bir sırayla gerçekleşirdi. 
Sabah vakti vahşi hayvanların avlanmasıyla (venatio) geçerdi. Öğlende ise suçluların infazı 
gerçekleşirdi. İnfazlar ise genellikle vahşi hayvanlara parçalattırılma (Ad Bestias), kimi zaman 
da gladyatörlerle dövüştürülme biçiminde olurdu. Öğleden sonraya doğru ise gladyatör 
mücadeleleri başlardı. Kaç gladyatörün dövüştürüleceği ise sponsorun düzenlemesine bağlıydı. 
Ancak akşam saatlerine kadar genelde on çiftten otuz çifte kadar olan sayılarda gladyatör 
dövüştürülürdü. Her bir mücadele ise genellikle 10 ile 15 dakika arası sürerdi (Potter, 1999).  

Mücadeleler yakın dövüşten oluşurdu. Mücadelenin sonunda, genellikle 
gladyatörlerden bir tanesi yorulur veya aşırı yaralarından ötürü pes eder ve kalkanının üstüne 
uzanırdı. Silahını bıraktığının işareti ise tek parmağını havaya kaldırmasıydı (ad digitum). Bu 
anda hakem devreye girer, mücadeleyi durdurur ve olayı sponsora (munerarius) havale ederdi. 
Sponsor ise seyircilerin o zamanki tezahüratlarına göre misio (affetmek) veya gladyatörün 
katledilmesi emrini verebilirdi. Ya da gladyatörlerden biri veya ikisini de birden serbest 
kılabilirdi. Ancak sponsorun gladyatörleri lanista dan (efendi) kiralaması ona pahalıya patladığı 
için, bir de başka birisinin kölesinin serbest bırakılması aşırı yüksek bir meblağa neden olurdu. 
Bu nedenle serbest bırakılmalar çok nâdir görülürdü. Kararın gösterilmesi, sponsorun 
başparmağını yukarı kaldırması veya aşağı indirmesi ile belli olurdu. Ancak parmak 
işaretlerinin hangi anlamlara geldikleri hakkında tarihçiler arasında kesin bir hüküm 
bulunmamaktadır. Sponsor misio kararını verirse, kaybeden gladyatör başka bir gün mücadele 
etmek amacıyla okuluna geri dönerdi. Gladyatörün katledilmesini emrederse, yenen gladyatör 
bu işi gerçekleştirmek amacıyla son darbeyi indirirdi. Sponsor, eğer gladyatöre özgürlüğünü 
bağışlamak isterse, locasından aşağıya inerek arenaya girerdi ve gladyatöre odun bir kılıç 
vererek (rudis) gladyatörü kutlardı. Bu ise gladyatörün artık bir köle olmadığını, özgür bir adam 
veya kadın olduğunu herkese gösterirdi (Potter, 1999). Bu sayede gladyatör hayatının en önemli 
amacına ulaşmış olurdu. 

 

5. SONUÇ 
Londra’da mezarda ele geçen iskelet bakiyelerinin gerçekten kadın bir gladyatöre ait 

olup olmadığı, kanıtların o yönde olmasına rağmen tam anlamıyla kesinleşmemiştir. Ancak, 
Roma antik literatürü ve Halicarnassos’tan ele geçen rölyef başta olmak üzere diğer arkeolojik 
buluntular, antik Roma’daki yaşayan kadınların kiminin kadın gladyatörler olarak arenalarda 
dövüştüklerini, öldüklerini ve ün kazandıklarını biliyoruz. Bu sayede Roma arenalarının, sadece 
erkeklerin dövüşlerine sahne olmadıklarını, kadınlarında Roma’nın bu kendine özgü ve 
heyecan uyandıran geleneğinde savaşçılar olarak yer aldıklarını biliyoruz. 
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ÖZEL SEKTÖR KISA VADELİ BORÇLANMASININ REEL SEKTÖRE ETKİSİ: 
HOLLANDA HASTALIĞI ÖRNEĞİ 
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Öz 

2007 yılı Ağustos ayında ABD’de mortgage krizi olarak başlayan, 2008 yılında likidite ve finansal krize 
2009 yılında da reel sektör krizine dönüşen küresel ekonomik krizin temel kaynağı finans sisteminin aşırı büyümesi 
olmuştur. Söz konusu dönemde Türkiye'nin brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı, 2010 yılında %66 olmuştur. 
2015 yılı ilk çeyreğinde ise bu oran 70,6'ya ulaşmıştır. Özel sektörün yurt dışından kullandığı kredilerdeki yüksek 
oranlı artışlar 2014 yılı başına kadar ülkeye yoğun döviz girişine sebep olmuştur. Döviz bolluğunun Türk parasının 
değerini arttırması nedeniyle ithal mallara olan talep artarken ihracatın nispeten düşük seyretmesi nedeniyle cari 
açığın artmaya devam etmesi, sonuçları itibariyle bakıldığında, Hollanda hastalığı ile paralellik göstermektedir. 
Özel sektör dış borçlanmasında görülen hızlı artışın yol açtığı döviz girişlerinin reel sektöre etkilerinin analiz 
edildiği çalışmamızda özel sektör kısa vadeli borçlanması, ithalat, sanayi üretim endeksi ve ihracat değişkenlerinin 
2010-2015 yılları arasındaki aylık verileri ele alınarak VAR modeli kurulmuştur. Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin 
ithalata bağımlı sanayi üretimi ve ihracat yapısı dikkate alınarak incelendiğinde özel sektör borçlanmasındaki hızlı 
artış nedeniyle ithalatta yaşanan artışa karşın, cari açığın yükselmeye devam ettiği görülmüştür.  

 
Anahtar kelimeler: Özel sektör borçlanması, Cari Açık, Hollanda Hastalığı, VAR analizi, Granger Nedensellik 

 
EFFECTS OF THE SHORT-TERM BORROWING BY THE PRIVATE SECTOR ON 

THE REAL SECTOR: EXAMPLE OF HOLLAND SYNDROME 

Abstract 

Main source of the global crisis that arose in August 2007 in the USA as mortgage crisis and turned into 
liquidity and financial crisis in 2008, followed by the real economy crisis in 2009, was the overgrowth of the 
financial system. During this period, the ratio of Turkey’s gross outstanding external debt to GDP was realised as 
66% in 2010 and reached 70.6% in first quarter of 2015. High increases in foreign credits borrowed by the private 
sector caused profound inflow of foreign currency until the beginning of 2014.  While demand for imports 
increased due to appreciation of the Turkish currency appreciated as a result of the abundance of foreign currency, 
the current deficit continued to increase because of the relatively low level of exports, thus showing parallelism 
with the Holland Syndrome. In this study, which analyzes the effects of the inflow of foreign currency caused by 
the sudden increase in the foreign borrowing by the private sector on the real sector, the present study, VAR model 
is set up by dealing with the monthly data of the variables of the short-term borrowing by the private sector, import, 
industrial production index and export in the period of 2010-2015. When the results are examined by taking into 
account the import-dependent industrial production and export structure of Turkey, it is found out that the current 
deficit continues due to the quick increase in the borrowing by the private sector despite of the increased import.  

Key words: Borrowing by Private sector, Current Deficit, Holland Syndrome, VAR Analysis, Granger Causality 
Test 
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1. GİRİŞ 

 Dünyada özellikle 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan finansal piyasaların 
liberalleşmesi ve ardından gelen küreselleşme eğilimlerinden Türkiye’nin de etkilendiği 
yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye’de 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri ile başlayan 
dışa açılma ve finansal piyasaların liberalleşmesi süreci sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesini de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, diğer gelişmekte olan ülkelere 
benzer şekilde ülkemizde de uluslararası sermaye hareketleri 1980’li yılların sonlarında hız 
kazanmıştır. Ülkeye gelen toplam yabancı sermaye hareketleri içerisinde doğrudan yatırımların 
payı azalırken, portföy yatırımları ve kısa vadeli sermaye girişleri artmıştır. 1990-2000 yılları 
arasında istikrarsız bir yapı sergileyen kısa vadeli sermaye hareketleri, 2000-2001 krizinin 
yegâne sebebi olmuştur. 

 2007 yılı Ağustos ayında ABD’de ortaya çıkan mortgage krizi, 2008 yılında likidite ve 
finansal krize dönüşmüştür. Ortaya çıkan küresel ekonomik krizin temel kaynağı finans 
sisteminin aşırı büyümesi olmuştur (www.ebso.org.tr, 20.05.2015). Bu süreçte başta ABD ve 
Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke merkez bankası piyasada likiditeyi arttırmış ve politika 
faizlerini düşürmüştür. Bir yandan borçlanma faiz oranları düşerken, diğer yandan kredi 
stoklarında artış olmuştur. Dünya genelinde yüzde 1’in altına düşen faizler ABD ve Avrupa’da 
yüzde 4’lerden yüzde 2’lere gerilemiştir. Benzer şekilde gelişmekte olan ülkelerde de likide 
bolluğu sonucu faizler düşüş eğilimi yönünde dalgalı bir seyir izlemeye başlamıştır. Türkiye’de 
2009 yılında yüzde 11,7 olan faiz oranları 2010 yılında yüzde 8,5’e gerilemiştir. Bu oran 2014 
yılında %8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde dünyada görülen likidite artışının da etkisiyle 
ülkeye giren döviz miktarı artmış ve Türk Lirası aşırı değer kazanmıştır. Düşük düzeyde 
seyreden döviz kurlarına bağlı olarak ithalat artmıştır. Diğer yandan sanayi üretiminin ve 
dolayısıyla da ihracatın ithalata bağımlı yapısı nedeniyle ithalat artmış, ithalat artışının 
gerisinde kalmakla birlikte ihracat da  artmıştır. Bunun yanı sıra, düşük döviz kurunun yol açtığı 
ithalat artışı kaçınılmaz olarak cari açığı da beraberinde getirmiştir.  

Diğer taraftan toplam yatırımların çok büyük bir bölümünü gerçekleştiren özel kesim 
yatırımları 2014 yılının ilk iki çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre gerilemiş, 
üçüncü çeyrekte ise adeta durmuştur. 2008 küresel finans krizi sonrasında başta ABD olmak 
üzere gelişmiş ülkelerin uyguladığı genişletici para politikaları sonucunda piyasaya verilen 
likidite finansal kaynak açısından Türkiye’yi olumlu etkilemiş olmasına rağmen yatırım ve 
üretim artışından çok tüketim artışı gerçekleşmiştir. Yani kullanılan dış kaynaklar kendilerini 
finanse edecek alanlara yeterince yöneltilememiştir.  

2. HOLLANDA HASTALIĞI  

2.1. Hollanda Hastalığının Tanımı 

 Hollanda Hastalığı, “ticarete konu olan mallar üreten sektör içerisinde 
genişleyen ve daralan, yani kazanç patlaması yaşayan ve üretimi daralan iki alt sektörün eşanlı 
olarak ekonomide var olması durumu” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise, 
“bir enerji kaynağı keşfinin imalat sanayinde yol açtığı üretim düşüşü”dür  (Gurbanov, 2012: 
13; Corden ve diğerleri, 1982:825 ve Yıldırım ve diğerleri, 1999: 54).  Geliştirilen bir başka 
tanımda, “ani zenginleşme kaynağına kavuşan bir ekonomide mevcut üretim faktörlerinin diğer 
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üretim alanlarından çekilip yeni kaynağa yönelmesi sonucunda toplam üretimin daralması” 
olarak ifade edilmiştir (Boyraz, 2014). 

“Hollanda Hastalığı” terimi ilk kez 26 Kasım 1977 tarihinde The Economist dergisi 
tarafından kullanılmış ve söz konusu dergide “Dutch Disease” başlıklı bir yazı yayınlanmıştır. 
Aralık 1982 yılında ise W.Max Corden ve J. Peter Neary tarafından yayınlanan “Booming 
Sector and De-Industrialisation in a Small Economy” adlı makale ile de teorik çerçevesi 
oluşturulmuştur (Gurbanov, 2012: 15). 

“Hollanda Hastalığı” veya “Hollanda Sendromu”, büyük bir doğal kaynağın 
keşfedilmesi veya ihraç edilebilir (ticarete konu olan) emtiaların uluslararası fiyatında kalıcı 
olacağı öngörülen bir yükseliş olması gibi olumlu bir şokun ardından üretim yapısında meydana 
gelmesi muhtemel değişiklikleri ifade etmektedir. Bu yapı değişikliklerine, özellikle 
ekonominin diğer ticarete konu olan sektörlerinde bir daralma veya durgunluğun yanı sıra 
ülkenin reel döviz kurundaki bir değerlenmenin eşlik etmesi beklenmektedir. Bu teoriye göre 
yükselen sektörün petrol veya madenler olması durumunda, imalat ve tarım gerileme yaşanacak 
ticareti yapılabilir sektörler arasında olacaktır. Prensip olarak, üretim yapısındaki bu tip 
değişiklikler refahı artırıcı olacak ve ulusal gelirdeki iyileşmeye bağlı olarak talepteki 
değişiklikleri yansıtacaktır. Ne var ki, eğer gerileme görülen sektörlerin uzun vadede büyümeyi 
ve refahı tetikleyen bir takım özel niteliklere (örneğin, ölçeğe göre artan getiri, yaparak 
öğrenme veya pozitif teknolojik dışsallıklar) sahip olduğu düşünülüyorsa, bu durum ancak 
politika yapıcılar için bir kaygı konusu olabilir. Hollanda sendromuna ilişkin kaygılar, ülkeye 
büyük ve uzun süreli özel sermaye veya dış yardım akışları gerçekleştiğinde de ortaya çıkabilir 
(Brahmbhatt ve diğerleri, 2010:1). 

Hollanda Hastalığı, terimin orijinal anlamıyla, 1960’lı yıllarda Kuzey Deniz’inde doğal 
gaz yataklarının keşfedilmesini takiben Hollanda Florini’nin değerlenmesi sonrasında 
Hollanda’nın yakalandığı sanayisizleşme korkusunu dile getirmektedir. Gaz ihracatının 
patlamasının ardından Florin’in değerlenmesi, imalat ve hizmet ihracatlarının karlılığına zarar 
vermiş ve Hollanda’nın toplam ihracatında, belirgin bir azalma görülmüştür. 1960’lı yıllarda 
gerçekleşen petrol ihracatındaki artış, orantısız olarak diğer malların ihracatına zarar vermiştir 
(Gylfason, 2015:1). Söz konusu dönemde girdi maliyetlerinde ortaya çıkan azalma ve ülke 
parasının aşırı değerlenmesi, ülke ithalatını ucuzlatıp petrol dışı ürünlerin ihracatını pahalı hale 
getirmiştir. Sonuçta dış açık artarken, sanayi üretimi düşmüş ve işsizlik artmıştır  (Yeldan, 
2010). 

2.2. Hollanda Hastalığının İşleyişi 

Hollanda Hastalığındaki kritik değişken, döviz arz fazlalığı sonucu ulusal paranın aşırı 
değerli hale gelmesidir. Döviz bolluğu kimi ülkelerde, 1960’lı yılların sonunda ve 1980’li 
yılların başında Hollanda’da olduğu gibi, doğal gaza bağlanmıştır. Kimi ülkelerde ise, 
1970’lerde Norveç’in Kuzey Denizi petrolünü bularak zenginleşmesi, OPEC krizi sırasında 
OPEC ülkelerinin zenginleşmesi veya günümüzde petrol fiyatlarının yükselmesi sonucu petrol 
üreticisi ülkelerin gelirlerinin artması örneklerinde olduğu gibi, petrolle ilişkilendirilmiştir. 
Bazı ülkelerde de döviz bolluğunun nedeni olarak doğal kaynak dışı stratejik bir mal 
gösterilmektedir. Bu duruma örnek olarak da, Brezilya’daki kötü hava koşulları ve 
Guatemala’daki deprem nedeniyle 1975’te dünya piyasalarında ortaya çıkan kahve kıtlığı 
sonucu kahve üreticisi Kolombiya’nın zenginleşmesi, günümüzde dünya gıda fiyatlarının 
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artması sonucu bu ürünlerin üreticisi ülkelerin gelirlerinin artması verilmektedir  (Boyraz, 
2014). 

Genel olarak karşılaşılan durumlarda, kazanç patlamasının yaşandığı sektör, doğal 
kaynak keşfedilen sektör iken, üretimi daralan sektör tarım veya sanayi sektörü olmaktadır. 
Hollanda Hastalığı, artan doğal kaynak ürünleri ihracatı nedeniyle ülkeye yabancı döviz 
gelirlerinin akmasından dolayı, ticarete konu olan sektörün ticarete konu olmayan sektör 
cinsinden göreli fiyatı anlamına gelen reel döviz kurunun değerlenmesiyle sonuçlanır. Bu da 
ekonomik kaynakların sektörel olarak yeniden dağılımına neden olur. Sermaye ve emek, tarım 
ve sanayi gibi ticarete konu olan sektörlerden ayrılarak, stratejik öneme sahip diğer sektöre 
kaymaktadır. Ticarete konu olmayan inşaat gibi hizmet sektörü ürünlerinin fiyatı ise 
artmaktadır. Nihai olarak, ürettikleri mallar için rekabetçi uluslararası fiyatlarla karşı karşıya 
kalan, ticarete konu olan tarım ve sanayi sektörlerinde maliyetler artacak ve rekabet düzeyi 
düşecektir. Doğal kaynak veya ihraç edilebilir (ticarete konu olan) emtia gelirlerindeki kazanç 
patlaması, ekonominin diğer önemli sektörleri üzerinde dışlama etkisi yaratarak, söz konusu 
sektörlerin üretimini daraltmakta ve rekabet gücünü kaybetmesine neden olmaktadır 
(Gurbanov, 2012: 14-15). 

Hollanda Hastalığı varsayımı gereği kazanç patlaması yaşanan sektörde çalışanların 
toplam gelirlerinde bir artış meydana gelir. Bu ise harcama etkisi ve kaynak hareketi etkisi 
olmak üzere iki etki ortaya çıkarır (Covi, 2014:2): 

 Kaynak Hareketi Etkisi: Yükselen sektörde marjinal üründe bir artış olması nedeniyle, bu 
sektörde işgücüne talep artar ve böylece işgücü imalat ve hizmet sektöründen yükselen 
sektöre kayar. 

 Harcama Etkisi:  Doğrudan veya dolaylı olabilen bu etki, ya yükselen sektörün 
çalışanlarından ve işverenlerinden ya da vergi gelirleri ile hizmetlerle ilgili kamu 
harcamalarını artıran hükümet tarafından kaynaklanır. Hizmet sektörüyle ilgili olumlu bir 
gelir esnekliği göz önüne alındığında, ticarete konu sektörlere ilişkin hizmetlerin fiyatları 
artış göstererek reel bir değerlenme yaratır. Bu nedenle, bu oran, ulusal paradaki bir 
değerlenmeyi ve buna karşılık işgücünün ticarete konu olan sektörden ticarete konu 
olmayan sektöre kayışını öngörmeyi mümkün kılan, bir reel döviz kuru tahmini olarak 
görülebilir. Bundan dolayı, ulusal paranın reel değerini tahmin etmek ve emek gücünün 
ticari sektörden ticaret dışı sektöre doğru birebir kaymasını tahmin etmek olanaklıdır. 

Bu iki etki bir araya geldiğinde, iki farklı yol izleyerek önemli bir sonucu beraberinde 
getirirler. Birincisi doğrudan sanayisizleşmedir, işgücünün gerileyen sektörden yükselen 
sektöre hareketini belirtir ve gerileyen sektörün verimliği düşer. Bu etki, hizmet sektörünü 
içermez ve reel döviz kurunda bir değerlenmeyi gerektirmez. İkincisi ise dolaylı 
sanayisizleşmedir. Hizmet çıktısında harcama etkisinden kaynaklanan bir talep fazlasından 
doğar ve böylece reel değer artışını geliştirir. Bu, gerileyen sektörden hizmet sektörüne işgücü 
çeker ve sonuçta dolaylı sanayisizleşme olarak adlandırılan etkiye yol açar. Sonuç olarak, 
maden-petrol sektörü üretimindeki artışın ana sonucu, ticarete konu sektörün 
çıktısında/üretiminde bir gerilemedir. Bu, gelir dağılımındaki değişiklikten, yani, gerileyen 
sektörde spesifik faktör-sermaye reel rantındaki gerilemeden kaynaklanır (Covi, 2014:2). 
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3. DIŞ BORÇLANMA 

 Dış borçlanma, ülke içindeki yerleşik kuruluş ve kişilerin ülke dışındaki yerleşik kuruluş 
ve kişilerden kredi sağlamasıdır (Evgin, 1996: 158). Dış borçlanma büyük ölçüde özel sektör 
veya kamu sektörü tarafından gerçekleştirilen yatırımları finanse edecek kaynakların yetersiz 
kalması sonucu ortaya çıkar.  Dolayısıyla, sermaye piyasalarının serbestliğine bağlı olarak hem 
kamu hem de özel sektör tarafından yapılabilir (Çevik ve diğerleri, 2013:120). Çalışmamızın 
bu bölümünde, kısa ve uzun vadeli şeklinde sınıflandırılabilecek olan özel sektör borçlanmasına 
değinilecektir. 

3.1. Özel Sektör Borçlanması 

Özel sektörün fon sağlamak için kullanabilecekleri temel araçlar banka kredileri ve özel 
sektör borçlanma senetleridir (TSPAKB, 2005:2). Diğer yandan, uluslararası sermaye 
hareketleri de gerek ülke ekonomisi ve gerekse özel sektör kuruluşlarının fon sağlamada 
kullandığı bir yöntemdir. Sermaye giriş çıkışları fiziki sermaye yatırımları  (üretim tesisleri,  
bina,  arazi,  vs.) ve finansal fon yatırımları  (yabancı tahvil,  hisse senedi,  hazine bonosu alım 
satımı;  yabancı bankalarda açtırılan mevduat hesapları, vs.) şeklinde iki türde 
gerçekleşebilmektedir. Uluslar arası Para Fonu  (IMF) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  
(TCMB)  tarafından yayınlanan ödemeler dengesi istatistiklerinde ise uluslar arası sermaye 
hareketleri; doğrudan yabancı sermaye yatırımları,  portföy yatırımları ve diğer yatırımlar 
olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. IMF’nin tanımına göre; doğrudan yatırım bir ülkede 
yerleşik kişilerin başka bir ülkede yerleşik bir şirkette sürekli bir pay elde etmesi iken, portföy 
yatırımları hisse senedi, bono, tahvil gibi borç senetlerinin yanı sıra para piyasası araçlarını ve 
finansal türev ürünlerini içerir. Diğer yatırımlar ise, doğrudan yatırım,  portföy yatırımları ve 
rezerv dışında kalan tüm finansal işlemleri içeren bir artık değerdir. Diğer yatırımların vadesi 
bir yıldan fazla olanlar diğer uzun vadeli sermaye hareketleri,    vadesi bir yıla kadar olanlar ise 
kısa vadeli sermaye hareketleri olarak sınıflandırılmaktadır. “Diğer uzun vadeli sermaye 
hareketleri”, bankaların,  kamu sektörünün,  özel şirketlerin uluslararası finans kuruluşlarından 
ve yabancı hükümetlerden aldıkları kredileri ifade etmektedir. “Kısa vadeli sermaye 
hareketleri”  ise vadesi bir yıla kadar olan daha çok özel nitelikteki sermaye hareketleridir.  Bu 
tür sermaye hareketleri ihracat kredileri gibi dış ticaretin finansmanına yönelik olabilecekleri 
gibi uluslararası faiz ve döviz kuru farklılıklarından yararlanma amacıyla da yapılabilmektedir 
(Karahan ve diğerleri, 2013: 300-302). 

3.2. Türkiye’de Özel Sektör Borçlanmasının Gelişimi 

Türkiye ekonomisi uluslararası piyasalarda ortaya çıkan küreselleşme eğilimlerinden, 
özellikle; uluslararası sermaye hareketlerinde oluşan hacim, kaynak ve tür değişimlerinden 
etkilenmektedir. Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası 
sermaye hareketleri 1980’li yılların sonlarında hız kazanmış ve aynı zamanda sermayenin türü 
ve nitelikleri değişme göstererek kısa vadeli, borç kökenli ve spekülatif bir niteliğe 
bürünmüştür. Diğer gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde, Türkiye’ye yönelen yabancı 
sermaye yatırımlarının türü de değişmiştir. Buna göre, ülkeye gelen toplam yabancı sermaye 
hareketleri içerisinde doğrudan yatırımların payı azalırken, portföy yatırımları ve kısa vadeli 
sermaye girişleri artmıştır (Aslan ve diğerleri, 2014: 18). 
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Bilindiği üzere; ülkemizde 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik önlemler paketi ile 
o güne kadar izlenen temel ekonomi programları terk edilmiş; bir yandan fiyat istikrarı, öte 
yandan ekonominin içinde bulunduğu döviz darboğazı ve dış borç tıkanıklığını aşmak üzere 
çok önemli kararlar alınmıştır. Bununla ilgili olarak yapılan çok büyük bir yenilik, ihracatın 
teşvik edilerek Türk ekonomisinin dışa açılmasıdır. İhracatın yanı sıra turizm ve işçi dövizleri 
yoluyla döviz sağlayıcı teşvikler uygulamaya konulmuştur. Bu dönemde, alınan bu önlemlere 
rağmen, dış ticaretteki dengesizlikler ortadan kaldırılamamış ve özellikle 1983'den sonra dış 
borç yükü yeniden artmaya başlamıştır. Dış borçlarda değişken faiz uygulamasına geçilmesi, 
dış borç miktarının daha da artmasına yol açmıştır (Adıyaman, 2006: 27).  

11 Ağustos 1989 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar ile uluslararası kısa vadeli sermayenin 
Türk mali piyasalarına serbestçe girmesinin yolu açılmış ve döviz işlemleri ve sermaye 
hareketleri tamamen serbest hale getirilmiştir. 1990’lı yıllarda ülkemize giren kısa vadeli 
sermaye akımlarında artışlar meydana gelmiş ancak 1991 Körfez Savaşı ve 1994’de meydana 
gelen ekonomik krizle beraber büyük miktarda kısa vadeli çıkışlar olmuştur. Kısa vadeli 
sermaye hareketleri 1990-2000 yılları arasında istikrarsız bir gelişim göstermiştir  (Aslan ve 
diğerleri, 2014: 18). 

Türkiye’de 2001 Krizi sonrası ekonominin temel aktörlerinin yapı ve davranış 
biçimlerinde önemli değişimler meydana gelmiştir. Bunların belli başlıları, bankacılık 
sektörünün faaliyet ve sermaye yapısında ortaya çıkan değişim ile reel sektörün finansman 
şeklinde yaşanan değişimdir. Reel sektörün finansman yapısı içerisinde banka kredilerinin payı 
azalırken, iç kaynakların yerini dış kaynaklar almış ve bu durum reel sektörün dış borç miktarını 
arttırmıştır. Bununla bağlantılı olarak, bankacılık kesiminin rolü de değişerek, bankalar 
geleneksel olarak reel kesimin finanse etme yerine, ağırlıklı olarak bireysel hizmetlere yönelmiş 
ve kredi arzları içerisinde bireysel kredilerinin payı artmıştır. 2001 yılı sonrasında ülkeye yoğun 
sermaye girişi gerçekleşmiştir. Bu durumun temel nedeni, ülkedeki yüksek düzeyde seyreden 
faiz oranları olurken, bunun sonucu döviz miktarı artmış ve Türk Lirası aşırı değer kazanmıştır. 
Düşük döviz kurunun bir diğer etkisi ise ithalatı arttırması olmuştur. Diğer yandan, paradoksal 
bir biçimde, ithalat artışından daha düşük düzeyde gerçekleşmekle birlikte, ihracat da 
yükselmiştir. Türk Lirası’ndaki aşırı değerlenmenin yol açtığı ithalat artışı kaçınılmaz olarak 
yüksek düzeylerde seyreden cari açıkları da beraberinde getirmiştir. 2000-2001 Krizi sonrası 
Türkiye ekonomisindeki temel eğilim, istihdam yaratmayan hızlı büyüme, ithalat ve ihracat 
artışı, yüksek düzeyde seyreden cari açık, sermaye hesabı fazlası, yüksek oranda rezerv birikimi 
ve yükselen dış borçlar şeklinde sıralanabilir (Ergüneş, 2009:1-3).  

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, birçok ülke merkez bankasının piyasada 
likiditeyi arttırıcı politikalarının gözlendiği 2008 likidite ve finansal krizi sonrasında, 
Türkiye'nin brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı, 2010 yılında %66 olmuştur. 2015 yılı ilk 
çeyreğinde ise bu oran 70.6'ya ulaşmıştır. 2015 yılı ilk çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç 
stoku 392.8 milyar dolar olurken, özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 
277.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tablo 1’de yıllara göre özel sektör kısa vadeli dış 
borç stoku, ihracat ve ithalat büyüklükleri görülmektedir. Söz konusu tabloya göre, 2000 yılında 
6.811 Dolar olan Türkiye’nin kısa vadeli özel sektör dış borç stoku, 2011 yılına kadar istikrarsız 
bir yapı sergilemiş, özellikle 2011-2014 yılları arasında hızla artarak 2014 yılında 19.350 dolara 
yükselmiştir. Diğer yandan, ihracat ve ithalatın her ikisinin de arttığı görülmektedir. 2000 
yılında 27.775 milyon dolar olan ihracat, 2014 yılına gelindiğinde 157.617 milyon dolara 
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ulaşmıştır. İthalatın ise ihracattan daha hızlı bir artış göstererek, 2000 yılında 54.503 milyon 
dolar iken, 2014 yılına gelindiğinde 242.177 milyon dolara ulaştığı dikkat çekmektedir. Buna 
paralel olarak ihracatın ithalatı karşılama oranında da fazla bir değişme olmadığı, söz konusu 
oranın 2000 yılındaki %51’lik düzeyinden 2014 yılında %65,1’e ulaştığı gözlenmektedir. 
 Tablo 1: Yıllara Göre Dış Ticaret (2000-2014, (Milyon ABD Doları) 

Yıllar Özel Sektör 
Kısa Vadeli 
Dış Borç Stoku 

İhracat İthalat İhracatın İthalatı 
Karşılama Oranı (%) 

2000 6.811 27.775 54.503 51,0 
2001 8.156 31.334 41.399 75,7 
2002 5.512 36.059 51.558 69,9 
2003 5.853 47.253 69.340 68,1 
2004 6.539 63.167 97.540 64,8 
2005 8.061 73.476 116.774 62,9 
2006 7.403 85.535 139.576 61,3 
2007 7.239 107.272 170.063 63,1 
2008 6.587 132.027 201.964 65,4 
2009 4.683 102.143 140.928 72,5 
2010 6.634 113.883 185.544 61,4 
2011 10.981 134.907 240.842 56,0 
2012 18.429 152 461 737 236.545 64,5 
2013 17.632 151 802 637 251.661 60,3 
2014 19.350 157 616 885 242.177 65,1 

    
    KAYNAK: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (01.06.2015),  
 
3. LİTERATÜR TARAMASI  
Hollanda Hastalığı teriminin ilk kez kullanıldığı 1977 yılından bu yana doğal kaynaklar 

bakımından zengin ekonomilerde, bu durumu kanıtlamaya yönelik çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, bu çalışmalar bugüne kadar çelişkili sonuçlar vermiştir. Nitekim 
bazıları, doğal kaynak bolluğunun bir ülkenin refahı üzerinde olumlu etkisi olduğunu 
belirtirken, bazıları da bunların olumsuz bir etkiye yol açtığını iddia etmiştir (Covi, 2014: 1). 

Sachs ve Warner (1995), kaynak laneti hipotezini araştıran en önemli ampirik 
araştırmalardan birini gerçekleştirmişlerdir. Araştırmalarında kaynak zengini ülkelerin, 
ortalama olarak, kaynak fakiri ülkelerden daha düşük bir büyüme oranına sahip olduklarını 
keşfetmişlerdir. Daha ayrıntılı belirtmek gerekirse, kaynak zengini ülkelerin büyüme oranında 
yılda %0.39, 20 yılda neredeyse kişi başına GSYH’nin %7’sine varan oranda bir azalma 
yaşadıklarını hesaplamışlardır. Bu analize karşıt olarak, Brunnschweiler (2007) ile 
Brunnschweiler ve Bulte (2008), aynı konuyu araştırmışlar ve farklı sonuçlara varmışlardır. 
1970-2000 tarihleri arasında yaklaşık 80 ülkenin analiz edildiği ampirik çalışmada, 
araştırmacılar, doğal kaynakların, genellikle varsayılan olumsuz büyüme etkilerinin yerine 
olumlu etkilere sahip olabileceklerine ilişkin tamamen farklı bir senaryo ileri sürmüşlerdir 
(Covi, 2014:1). 

Olusi ve Olagungu (2005) tarafından belirtildiği üzere, 1970’li yıllardan önce, önemli 
ve güçlü bir tarımsal üretim sektörüne sahip olan ve tarımsal ürün ihracatı ana ihraç kalemleri 
arasında yer alan Nijerya, ham petrolden elde edilen gelirin artması ile birlikte, tarımda eksik 
istihdam sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Aşamalı olarak, günde iki milyon varilin üzerinde 
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ham petrol çıkartan ve üreten Nijerya’nın ham petrolle geliştiği açıkça belli olurken, 
başlangıçtaki tarım sektörü, bu yeni buldukları petrol sektöründeki ilerleme nedeniyle giderek 
gerilemiştir  (Oyesanmi, 2011:2-3). 

Öte yandan, Lederman ve Maloney (2007), panel veri kullanarak ve kaynak 
zenginliğini, doğal kaynakların işçi başına net ihracatı olarak ölçerek,  doğal kaynak 
zenginliğinin büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır (Brahmbhatt ve 
diğerleri, 2010:3). Bu yönüyle adı geçen çalışmanın Brunnschweiler (2007) ile Brunnschweiler 
ve Bulte (2008)’in çalışmalarını destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 

Hollanda Hastalığı’na yakalanan ülkeler arasında Libya, Ekvator Ginesi, İran, Irak, 
Meksika, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Sudan ve Venezuela sayılmaktadır. Bu hastalıktan 
kurtulmayı başarmış ülkeler de bulunmaktadır. Bunun ilk örneği Norveç olmuştur. Norveç’te, 
ilk petrol damlası görülmeden önce, Norveç topraklarındaki petrol ve gaz rezervleri, kanunlarla 
kamu mülkiyet kaynakları olarak belirlenmiştir. Bu yasal zemin üzerinde, hükümet yıllar 
boyunca kaynağın yaklaşık yüzde 80’ini çekmiş ve 1970’li yıllarda toplamın nispeten küçük 
bir bölümünü mevcut mali ihtiyaçlar için kullanmayı tecrübe ederek öğrenmiştir. Petrol 
gelirinin büyük bölümü devlet petrol fonu olarak ayrılmakta ve emeklilik fonu olarak yeniden 
adlandırılmaktadır. Söz konusu ülkede petrol ve doğal gazdan elde edilen gelirlerin bugünkü 
ve gelecek nesillerin yararına kullanılması yönünde ekonomik ve etik ilkesel kararlar alınmıştır. 
2001 yılından itibaren hükümetten giderek artan biçimde bağımsızlaşması sağlanan Merkez 
Bankası (Norges Bank), fonu Maliye Bakanlığı adına yönetmektedir. Norveç’te büyük çaplı 
rant kollama engellenmiş, yatırım performansı yeterli hale getirilmiştir. Yine de, Hollanda 
Hastalığının özellikle durağan ihracat ve yabancı doğrudan yatırım ve İsveç ve Finlandiya’daki 
gibi, geniş ve canlı bir yüksek teknolojili imalat endüstrisinin olmaması gibi bazı (zayıf) 
işaretlerine de rastlanabilmektedir. Bu durumdan kurtulmayı başaran bir diğer ülke 
Botswana’dır. Elmaslarını oldukça iyi yöneterek ve elde ettiği rantları hızlı büyümeyi 
desteklemek için kullanan Botswana, kişi başına düşen GSYH, satın alma gücüyle 
karşılaştırıldığında, Afrika’nın en zengin ülkesi haline gelmiş, 1965 yılından bu yana süren hızlı 
büyümesine siyasal istikrar ve demokrasinin istikrarlı gelişimi eşlik etmiştir 
(https://notendur.hi.is, 27.05.2015). 

Cali ve Velde (2007) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise, bakır patlamasının ve 
bunun Zambia’da döviz kuru değerlenmesiyle sonuçlanan kısa vadeli etkileri analiz edilmekte 
ve uzun vadeli etkilerin muhtemel gerçekleşme yollarına işaret edilmektedir. Elde edilen 
bulgular, bakır ihracatındaki artışın, döviz kuru değerlenmesinde önemli bir faktör olduğunu 
göstermektedir. Ancak, 2005 yılına kadar Zambiya’nın Hollanda Hastalığına yakalanmamış 
olduğu ve beklendiği gibi, geleneksel olmayan mal ihracatlarının çoğunda bir gerilemeye neden 
olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun iki nedeni olduğu vurgulanmıştır.  Birincisi, 
geleneksel olmayan mal ihracatlarının çoğunda kar marjındaki daralmanın, ihracatı 
sürdürülemez hale getirecek düzeyde olmadığı yönündedir. İkincisi, değer artışının rekabet 
gücü üzerindeki önemli etkilerinin ağırlıklı olarak 2006 yılında kendini göstermiş olduğuna 
ilişkindir. Söz konusu çalışma da Hollanda Hastalığının her zaman gerçekleşmeyebileceğine 
ilişkin bir diğer örnek olarak değerlendirilebilir. 

Hollanda Hastalığının varlığını destekleyen bir başka araştırma İsmail (2010) tarafından 
sunulmuştur; İsmail imalata ilişkin ayrıntılı, kısımlara ayrılmış sektörel verilerden yararlanarak 
ve Hollanda Hastalığının boyutunun imalat sektörünün sermaye yoğunluğuna ve ekonominin 
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sermaye akışına açık olmasına bağlı olacağı ihtimalini de göz önünde bulundurarak, petrol 
şoklarının etkisini incelemektedir. İsmail, genel olarak petrolden elde edilen beklenmedik 
kazançta yüzde 10’luk bir artışın, imalat sektörlerindeki katma değerde yüzde 3,4'lük bir düşüşe 
karşılık geldiğini bulmuştur (Brahmbhatt ve diğerleri, 2010: 2).  

Smith (2014) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise, 1970’li yıllarda petrol 
fiyatlarındaki yükselişin ve ardından gelen düşüşün, petrole bağımlı ülkelerdeki petrol-dışı 
ekonomik faaliyet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yükselme sırasında, ücretler, istihdam, 
yatırımlar, imalat katma değeri ve ihracatın, petrole bağımlı olmayan ülkelere göre önemli 
ölçüde arttığı saptanmıştır. Bulgulara göre, petrol fiyatındaki düşüş sırasında, bu değerler, daha 
düşük ölçüde de olsa, gerileyerek petrol fiyatlarıyla pozitif bir ilişki sergilemiştir. Hollanda 
Sendromu modelinin aksine, ihraç edilebilir imalat sektörleri, ihraç-edilemez sektörlere göre 
daha hızlı büyümüştür. Ne var ki, hidrokarbon-dışı doğal kaynaklar ve tarım ürünleri ihracatı, 
fiyatlarla güçlü bir negatif korelasyon sergilemiştir. Elde edilen sonuçlar, sanayileşme yönüne 
sürpriz petrol kazancının yarattığı bir itilme olduğuna işaret etmektedirler (Smith, 2014:1). 

Rajan ve Subramanian (2009) tarafından yapılan analizde ise dış yardım girişlerinin 
Hollanda Hastalığına yol açıp açmadığı test edilmiştir. Çalışmada, ülkeler içi ve imalat 
sektörleri arasındaki değişkenliği kullanan ve olası ters nedenselliği düzelten bir metodoloji 
kullanarak, imalat büyümesi üzerinde dış yardımın etkileri incelenmiş ve dış yardım girişlerinin 
bir ülkenin rekabet gücü üzerinde sistematik olumsuz etkilerinin olduğu saptanmıştır.  

Bimenyimana ve Vallee (2011) tarafından yapılan çalışmada ise Kanada’nın kaynak 
zengini bir ülke ve geleneksel olarak en önemli petrol, doğal gaz ve çok sayıda mineral üreticisi 
ve ihracatçısı durumunda olduğu vurgulanmaktadır. Batı Kanada’da eş zamanlı olarak 
gerçekleşen kaynak patlaması ile 2002 yılından bu yana Kanada dolarının hızla değer 
kazanması ve bunu takiben özellikle Ontairo ve Quebec’te imalat sektörünün nispi boyutundaki 
küçülmenin Kanada’nın Hollanda Hastalığına tutulup tutulmadığı konusundaki tartışmayı 
yeniden alevlendirdiği dile getirilmektedir. Söz konusu çalışmada 2002 ile 2007 yılları arasında 
ve sonra 2009 tarihinden itibaren dünya mal fiyatlarındaki hızlı yükselmenin hem Kanada’da 
bir kaynak patlamasını hem de Kanada Dolarının değer kazanmasını hızlandırdığı ifade 
edilmektedir. Dünya mal fiyatlarındaki bu yükselişin ise Asya’daki yükselen ekonomilerin 
hızla büyümesinden kaynaklandığı ve IMF istatistiklerine göre, gelişmekte olan Asya 
ülkelerinin son on yılda %6’nın üzerinde büyüme gösterdiği belirtilmektedir. 

Hollanda Hastalığı konusu ile ilgili olarak Türkiye’de yapılmış çalışmalar oldukça 
kısıtlıdır. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Arı ve Özcan (2011), işçi dövizlerinin 
büyüme üzerindeki etkilerini sorguladıkları bir çalışmada, işçi dövizleri ve büyüme arasında 
pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Modelde yer alan ve büyümeyi belirleyen diğer değişkenler 
ise enflasyon oranı, kamu harcamaları ve dış borçlardır. Ticari açıklık oranının ise istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Çalışmada dinamik panel veri yöntemlerinden en iyi 
tahmin sonucunu veren GMM-Sistem yöntemi kullanılmış ve işçi dövizlerinin büyümeyi 
artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Yıldırım ve Gurbanov (2013) tarafından yapılan bir başka çalışma ise Azerbaycan'da 
2004 yılında başlayan kazanç patlamasına yol açan petrol gelirlerinin ekonomide yarattığı 
etkileri irdelemeye yöneliktir. Azerbaycan’da petrol sektörüne doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının   (FDI)   çekilmesi için uygulanan çaba ile anlaşmalar araştırılmış ve Azerbaycan 
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ekonomisinde kazanç patlamasından kaynaklanan dış borç artışının gerçekleşmediği bulgusuna 
ulaşılmıştır. 

Mercan ve Göçer (2014) tarafından Hollanda hastalığı hipotezi Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri için analiz edilmiştir.  1990-2011 dönemi verileriyle, panel veri analizinin 
kullanıldığı çalışmada, bu ülkelerde petrol fiyatlarındaki artışların, reel döviz kurunu negatif 
yönde etkilediği ve söz konusu hipotezin geçerli olmadığı tespit edilmiştir.  

Akçacı ve Karaata (2014), tarafından yapılan çalışmada, 2006-2013 dönemi için 
Türkiye’de portföy yatırımlarının Hollanda Hastalığı’na yol açıp açmayacağı ele alınmıştır. 
Çalışmada, 2006: 01-2013: 12 dönemi için aylık olarak elde edilen portföy yatırımları, sanayi 
üretim endeksi ve ihracata ilişkin seriler ADF ve Df-GLS birim kök testine tabi tutulmuş, 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi, Toda ve Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen 
nedensellik analizi ve Hacker-Hatemi-J yöntemine dayalı bootstarp metodu ile test edilmiştir. 
Bununla birlikte, portföy yatırımları ile sanayi üretim endeksi ve ihracat arasında nedensellik 
ilişkisinin olmadığı ve dolayısıyla da, Türkiye ekonomisinde portföy yatırımlarının Hollanda 
Hastalığı’na yol açan bir değişken olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Parlakyıldız ve Uçan (2015) tarafından yapılmış ve henüz çok yeni olan bir başka 
çalışmada ise IMF kredilerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmiş ve büyük 
hacimli stand by kredilerinin uzun dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği 
saptanmıştır. 1980-2009 yılları arası yıllık veriler alınarak Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme 
Modeli (HDM)  kullanılarak yapılan incelemede, IMF politikalarının kısa vadede olumlu etkiler 
göstermesine karşın, uzun dönemde ülkenin rekabet gücünün zayıfladığı, reel döviz kuru değer 
kazandığı ve Hollanda Hastalığı ve IMF politikalarının yarattığı etkilerin benzer olduğu 
yönünde çıkarsamada bulunulmuştur. 

Tablo 2: Kullanılan Değişkenler 
Değişken Tanımı Veri Kaynağı 

OSKFB 
Özel Sektörün Yurtdışından 
Sağladığı Kısa Vadeli Kredi 
Borcu (Aylık, ABD Doları) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) Elektronik Veri Dağıtım 
Sistemi (EVDS) 

 

ITH Toplam Mal İthalatı 
IHR Toplam Mal İhracatı 

SAN Sanayi Üretim Endeksi 
(2010=100) 

4. Veri ve Metodoloji 

4.1. Veri 

Özel sektör dış borçlanmasında görülen hızlı artışın yol açtığı döviz girişlerinin reel 
sektöre etkilerinin analiz edildiği çalışmamızda özel sektör kısa vadeli borçlanması (OSKFB), 
ithalat (ITH), sanayi üretim endeksi (SAN) ve ihracat (IHR) değişkenlerinin 2010: 01-2015: 03 
yılları arasındaki aylık verileri kullanılmıştır. Veri seti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’den alınmış olan veri seti, tüm değişkenler 
için ulaşılabilen tarih aralıkları dikkate alınarak kullanılmıştır.  
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4.2. Metodoloji 

4.2.1. Birim Kök Testleri 

Birim kök testleri serilerin durağanlıklarının incelenmesi için kullanılmaktadır. 
Durağanlık, zaman serilerinin sabit ortalama ve varyans değerine sahip olup kovaryanslarının 
da sabit olması anlamına gelmektedir. Durağan olmayan serilerde geçici şokların etkileri sürekli 
hale gelebilmektedir. Durağan olmayan serilerle yapılan analizlerde sahte regresyon 
problemiyle karşılaşılabilmekte ve değişkenler arasındaki ilişkiler olduklarından farklı 
çıkabilmektedir. Ekonometrik analize başlarken, ADF (Genişletilmiş (Augmented) Dickey 
Fuller), PP (Phillips-Perron) ve KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) testleri 
kullanılarak verilerin durağan oldukları seviyeler incelenmiştir. 

4.2.1.1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi 

Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmasındaki kolaylık 
nedeniyle zaman serilerinin durağanlığının incelenmesinde en çok tercih edilen 
yöntemlerdendir (Gujarati ve Porter, 2012: 754, Tarı, 2011: 387). 

 1               t t tY Y U    (0.0) 

Birim kök testi sınamasının tanımlanması için denklem (1.1)’i kullanacak olursak; 
burada Yt bağımlı değişkeninin geçmiş dönemlerindeki değerleri olan Yt-1 ile ilişkisi ifade 
edilmektedir. Burada ut ortalaması sıfır, sabit varyanslı ve ardışık bağımlı olmayan olasılıklı 
hata terimidir. ut iktisadi değişkenin bir dönem önce maruz kaldığı şokun sistemde yer almasını 
sağlar. 

 1  t t tY Y U     (0.0) 

şeklinde ifade edilirse, buradan Yt-1’ in katsayısı olan α = 1 ise Yt olasılıklı değişkeninin 
bir birim kökü olduğu anlaşılır. Eğer α < 1 ise geçmiş dönemlerdeki şoklar belli bir dönem 
boyunca etkilerini sürdürseler bile bu etki giderek azalacak ve kısa bir dönem sonra tamamen 
ortadan kalkacaktır. 

Birim kökün belirlenmesi için α’nın 1’e eşit olup olmadığı regresyon modelinde test 
edilmelidir. Ancak regresyon modelinde katsayıların 0’a eşit olup olmadığı araştırılmaktadır. 
ADF Birim Kök Testinde boş hipotez seriler durağan değildir şeklinde kurulmaktadır. ADF 
testi, α parametresinin tahminine ve onun t istatistiğine dayanmaktadır. Boş hipotez, negatif ve 
istatistiki olarak anlamlı bir şekilde sıfırdan farklı ise reddedilir. Her iki testte de, t istatistiğinin 
kritik değerlerden daha büyük olması, birim kökün boş hipotezinin reddine neden olmaktadır. 
ADF testi ile ilgili bir problem, test denklemindeki terimlerin ilave farklarının dahil edilmesini 
gerektirmesidir. Bu ise serbestlik derecesinde bir kayıpla ve test prosedürünün gücünde bir 
azalma ile sonuçlanır (Gujarati ve Porter, 2012: 757). 

4.2.1.2. Philips Perron (PP) Birim Kök Testi 

Alternatif olarak, PP yaklaşımı otokorelasyonun bilinmeyen şekillerinin varlığını ve 
hata terimindeki şartlı değişen varyans durumunu dikkate alır ve serisel ilişki için parametrik 
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olmayan bir düzeltme kullanır. O zaman, test istatistiklerinin asimptotik dağılımı üzerine serisel 
ilişkinin etkilerini kaldırmak için istatistikler dönüştürülür (Gujarati ve Porter, 2012: 757). 
Philips ve Perron (1988) çalışmasında, DF ve GDF testlerinin varsayımlara uyulmadığında 
veya serinin yapısal bir kırılmaya maruz kaldığı durumlarda yetersiz kaldığını öne sürmüşlerdir. 
Bu durumdan kurtulmak için hata terimlerini düzeltmeyi öngören, parametrik olmayan bir 
ekleme yapmayı düşünmüşlerdir. Bu düzeltme mekanizması, DF ve GDF modellerinin AR 
düzeltmeleri içermesinin yanı sıra, MA (Hareketli Ortalamalar-Moving Averages) 
düzeltmelerinin de ilave edilmesi dışında bir şey değildir. Dolayısıyla PP testi bir ARMA 
(Autoregressive Moving Average) sürecidir diyebiliriz. PP testinin denklemleri aşağıdaki gibi 
modellenmektedir; 
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 (0.0)  Yukarıdaki modellerde sabit terimi, eğilim katsayısını, gözlem sayısını 
göstermektedir. Tüm modellerde hata terimi ortalaması sıfıra eşit olmakla beraber, ardışık 
bağımlı olabilir veya eş-varyans varsayımı ihlal edebilir (heteroskedasticity). Dolayısıyla PP 
testi, DF veya GDF testinin varsayımlarına bağımlı değildir. Çünkü PP testi Newey-West hata 
düzeltme mekanizması kullanarak ardışık bağımlılığı ortadan kaldırır ve eş-varyans 
varsayımını yerine getirir. Bu nedenle PP testi, Dickey-Fuller testinin kullandığı tüm kritik 
değerleri aynen kullanmaya devam eder. Hipotez testi DF testinde sınandığı gibi, eşitliği 
üzerinden H0 hipotezinin test edilmesiyle yapılır ve H0’ın reddi bize serinin birim kök 
içermediğini yani durağan olasılıklı süreç karakteristiği içerdiğini gösterir (Phillips ve Perron, 
1988: 340).  

4.2.1.3. Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Birim Kök Testi 

Daha önce bahsedilen DF, GDF ve PP testlerindeki ortak nokta, H0 hipotezinin serinin 
birim kök içerdiğini yani verinin durağan olasılıklı süreç karakteristiği göstermediğinden daha 
önce bahsedilmişti. KPSS testi için ise tam tersi bir durum geçerlidir. Bu sefer inceleme konusu 
olan serinin birim kök içermediğini öne süren H0 hipotezi kurulacaktır. KPSS testinin 
hipotezleri aşağıdaki gibidir; 
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  Kwiatkowski ve diğ. (1992) makalesine göre, yukarıdaki temel 
hipotezleri sınamanın koşulu şu denklemlerdir; 

  εt t t ty r      (0.0) 

Burada eğilimi (trend) gösteren belirleyici (deterministic) eğilim katsayısı, rassal 
terimi ve bozucu terimi göstermektedir. Rassal terim, bir gecikmeli değeri ile aşağıdaki gibi bir 
ilişki içindedir; 

 
 1  t ttr r u


    (0.0) 
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Burada u, rassal terimin bir gecikmeli değeri ile kendisi arasındaki hata terimidir. Bu 
hata terimi KPSS testi için özel varsayımların kurulduğu bir hata terimidir, buna göre bu hata 
terimi ardışık bağımlı olmayan ve eş-varyans (homoskedasticity) ilkelerine sahip (σu

2) 
eşitliğidir. İşte bu hata teriminin varyansının sıfıra eşit olması, rt’nin durağan olmasını sağlayan 
koşulu yerine getirmektedir. Test istatistiği eşik değerleri Lagrange çarpanı ile belirlenmiş ve 
Kwiatkowski vd. (1992) makalesinde bulunmaktadır. 

4.2.2. Vektör Otoregresif (VAR) Modeli 

Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Sims tarafından 
geliştirilmiş olan VAR modeli kullanılmıştır. VAR modelleri rassal şokların makroekonomik 
değişkenler üzerine dinamik etkisinin incelenmesinde kullanılır. Sims’in, değişkenler arasında 
içsel-dışsal ayırımı yapmadan modelleme yapmak üzere geliştirdiği VAR modelinde yer alan 
tüm değişkenler içseldir. Değişkenlerin içsel sayılması nedeniyle VAR modeli eşanlı bir 
modeldir (Gujarati ve Porter, 2012: 784). VAR modelinde, güçlü önsel kısıtlamalar olmaksızın 
içsel değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler tahmin edilmektedir. Modelin kurulmasında sıkı 
ekonomik kuramlara bağlı kalınma zorunluluğu olmadığı gibi hangi değişkenlerin içsel 
hangilerinin dışsal olduğu sorunu da ortadan kalkmaktadır. (Davidson ve diğerleri, 1993:685). 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin olarak kurulan VAR denklemleri aşağıdaki 
gibidir; 
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4.2.3. Granger Nedensellik Analizi 

Granger (1969) tarafından geliştirilen Granger nedensellik analizi zaman serileri 
arasındaki nedenselliğin yönünün tespit edilmesini sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, Granger 
nedensellik analizi bir değişkenin cari değeri ile diğer değişkenin geçmiş değerleri arasında 
ilişki olup-olmadığını test etmektedir. Xt ve Yt gibi iki değişken arasındaki doğrusal Granger 
nedenselliği test etmek için aşağıdaki gibi bir VAR modeli tahmin edilmektedir. 
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Burada, ∆ fark işlemcisini, T gecikme uzunluğunu α ve β tahmin edilecek 
parametreleri ve εt bilinen varsayımlara sahip hata terimlerini göstermektedir. Eşitlik (1)’de Xt 
değişkeninden Yt ’ye doğru Granger nedenselliğin olup-olmadığını test etmek için sıfır hipotezi 
𝐻0: 𝛽12,𝑗 = 0 biçiminde tanımlanır ve buna Wald veya 2 testi uygulanır. Eğer sıfır hipotezi 
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reddedilirse, yani gecikmeli parametrelerden en az biri sıfırdan farklıysa, Xt değişkeninden 
Yt’ye doğru Granger nedensellik olduğu sonucuna ulaşılır. Burada belirtilmesi gereken önemli 
bir nokta, serilerin durağan olmasının gerektiğidir. Eğer seriler durağan değilse, bu durumda 
ortaya çıkan bir ihtimal seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olabileceğidir. Seriler 
arasındaki eşbütünleşme ilişkisi aynı zamanda en az tek yönlü bir Granger nedensellik 
ilişkisinin olduğunun da bir göstergesidir (Engle ve Granger, 1987: 265). 

5. Ampirik Bulgular 

Çalışmada kullanılan serilere ilişkin olarak korelasyon matrisi Tablo 1.’de 
verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre tüm değişkenler birbirleriyle güçlü, pozitif ve 
istatistiki olarak anlamlı ilişki içerisindedir. 

Tablo 2. Korelasyon Matrisi 
 OSKFB ITH SANAYI IHR 
OSKFB  1.000    
ITH 0.813*** 1.000   
SANAYI  0.791*** 0.853*** 1.000  
IHR 0.862*** 0.805*** 0.871*** 1.000 

*, **, *** sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 

5.1. Birim Kök Testi Sonuçları 

Çalışmada kullanılan serilere ilişkin olarak ADF, PP ve KPSS birim kök testi sonuçları 
Tablo 3.’de verilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre serilerin tamamının seviyelerinde 
durağan olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 4. ADF-PP ve KPSS Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 
Düzey 

Sabit Sabit ve Trend 
ADF PP KPSS ADF PP KPSS 

LOSKFB 
-3.73** 

(3) [0.0060] 
-6.325*** 

(10) 
[0.0000] 

0.0837*** 
(6) 

-5.772*** 
(1) [0.0001] 

-3.759** 
(10) 

[0.0257] 

0.215** 
(5) 

LITH -4.032** 
(0) [0.0024] 

-3.991*** 
(1) [0.0027] 

0.589** 
(5) 

-3.854** 
(0) [0.0202] 

-3.604*** 
(2) [0.0377] 

0.221*** 
(5) 

LSAN -2.631* 
(6) [0.0930] 

-4.911*** 
(3) [0.0001] 

1.002*** 
(5) 

-1.858* 
(7) [0.6621] 

-7.704** 
(5) [0.0000] 

0.196** 
(1) 

LIHR -2.094 
(1) [0.2480] 

-3.607*** 
(0) [0.0083] 

0.841*** 
(6) 

-3.466* 
(1) [0.0525] 

-5.434*** 
(3) [0.0002] 

0.261*** 
(5) 

Not: ADF testinde uygun gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. PP ve KPSS testinde 
çekirdek (kernel) yöntemi “Barlett kernel” ve bant genişliği (bandwith) “Newey West bandwith” yöntemine göre 
belirlenmiştir. KPSS testinde sabitli model için kritik değerler 0.739 (%1), 0.463 (%5) ve 0.347 (%10) ; sabit ve 
trendli model için kritik değerler 0.216 (%1), 0.146 (%5) ve 0.119 (%10)’ dir. Parantez içerisindeki değerler, ADF 
testi için optimum gecikme uzunluğunu, PP ve KPSS testleri için bant genişliğini göstermektedir. Köşeli parantez 
içerisindeki rakamlar, olasılık (p-value) değerlerini göstermektedir. ***,**,ve * sırasıyla % 1, 5 ve 10 anlam 
düzeylerini göstermektedir. 
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5.2. VAR Modeli 

Çalışmada; LOSKFB, LITH, LSAN VE LIHR sıralamasıyla VAR modeli 
koşulmuştur. Serilerin tamamı seviyelerinde durağan olduğundan VAR modelinde 
değişkenlerin seviye değerleri kullanılmıştır. Modelin varsayımları sağlayıp sağlamadığının 
araştırılması için hata terimlerinde otokorelasyon sorunu LM testi ile ve değişen varyans sorunu 
White testi ile araştırılmıştır. 6 gecikmeli VAR modeli için istikrar koşulunun sağlandığı, hata 
terimlerinin normal dağılımlı olduğu; otokorelasyon sorunu ve değişen varyans sorunun 
olmadığı görülmektedir. 

5.2.1. Etki-Tepki Analizi Sonuçları 

VAR modeli etki-tepki analizinde değişkenlerin sıralamasına bağlı olmayacak şekilde, 
genelleştirilmiş etkilerle elde edilen sonuçlar Şekil 1.’de verilmiştir. Buna göre, değişkenlerin 
kendileri üzerindeki bir standart sapmalık şoklara verdikleri tepkinin özel sektör kısa dönem 
borçlanması için 5 ay devam ettiği, diğer üç değişken için ise yaklaşık 1,5 ay pozitif devam 
ettikten sonra dengeye ulaştığı görülmektedir. İthalat değişkenindeki bir standart sapmalık artış 
şokunun ardından sanayi ve ihracat değişkenlerindeki artışın 1,5 ay kadar sürdüğü ve ardından 
dengeye ulaştıkları görülmektedir. Sanayi üretim endeksindeki bir standart sapmalık artış 
şokunun ardından ithalat ve ihracat değişkenlerindeki artış 1,5 ay kadar sürmekte ve ardından 
dengeye ulaşılmaktadır. İhracat değişkenindeki bir standart sapmalık artış şokunun ardından ise 
ithalat ve sanayi üretim endeksi değişkenlerindeki artış 1,5 ay kadar sürmekte ve ardından 
dengeye ulaşılmaktadır. 
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Şekil 1. VAR Modeli Etki-Tepki Analizi Sonuçları 
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5.2.2. Varyans Ayrıştırması Analizi Sonuçları 

VAR modeli varyans ayrıştırması sonuçları Tablo 5.’te görülmektedir. Buna göre, 
ithalattaki değişimin ilk dönemde %97,5'i kendisinden kaynaklanırken geriye kalan %2,5’lik 
kısmın özel sektör kısa vadeli borçlanmasından kaynaklandığı görülmektedir. 10. döneme 
gelindiğinde ise bu etki %16’ya yükselirken sanayi üretiminin etkisi %36,6 olmaktadır. Sanayi 
üretimindeki değişimin ilk dönemde yaklaşık yarısı kendisinden kaynaklı iken diğer yasının 
ithalat kaynaklı olduğu görülmektedir. 10. Dönemde sanayideki değişim üzerinde özel sektör 
kısa dönemli borçlanmasının ve ihracatın etkileri artmakla beraber %35’lik bir payın kısmının 
ithalattan kaynaklandığı görülmektedir. İhracattaki değişimin ilk dönemde %55’lik kısmı 
kendisinden kaynaklı iken %32,7’lik kısmı ithalattan ve %10’luk kısmı sanayi üretiminden 
kaynaklanmaktadır. 10. dönemde ihracattaki değişimdeki sanayi üretim etkisi %37,5’a 
yükselirken ithalatın etkisi %21,7’de kalmaktadır. 
Tablo 5. VAR Modeli Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

Varyans Ayrıştırması LOSKFB 
 Dönem LOSKFB LITH LSAN LIHR 

 1  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  90.95560  0.017881  5.812317  3.214199 
 3  89.80318  0.054118  5.776211  4.366486 
 4  89.20066  0.525137  6.762396  3.511812 
 5  86.72000  0.486221  6.594957  6.198818 
 6  85.19211  0.519464  6.304641  7.983789 
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 7  83.77100  1.333921  6.937895  7.957186 
 8  83.79130  1.308506  7.050023  7.850173 
 9  83.12193  1.704080  7.506389  7.667596 
 10  83.29233  1.684514  7.502267  7.520894 

Varyans Ayrıştırması LITH 
 Dönem LOSKFB LITH LSAN LIHR 

 1  2.463942  97.53606  0.000000  0.000000 
 2  13.28362  65.54358  20.22029  0.952505 
 3  11.71340  65.44402  21.08010  1.762489 
 4  10.64508  52.86230  34.39975  2.092876 
 5  11.05862  45.70456  40.85643  2.380385 
 6  11.76273  42.37128  39.43917  6.426826 
 7  16.40318  39.93268  37.07049  6.593659 
 8  15.84140  40.11258  35.90306  8.142958 
 9  15.62634  39.37604  36.50486  8.492754 
 10  16.12417  37.10140  36.63970  10.13474 

Varyans Ayrıştırması LSAN 
 Dönem LOSKFB LITH LSAN LIHR 

 1  0.196207  48.66359  51.14020  0.000000 
 2  1.822533  47.99939  47.97032  2.207754 
 3  3.747161  45.24066  47.04404  3.968139 
 4  3.875428  44.21555  48.04057  3.868456 
 5  5.091928  41.27211  49.23301  4.402953 
 6  4.988431  40.36667  48.40029  6.244612 
 7  5.579839  37.38175  51.55114  5.487263 
 8  5.835224  37.05971  50.04751  7.057554 
 9  6.055880  36.83461  50.09194  7.017569 
 10  6.920096  35.97662  48.24444  8.858841 

Varyans Ayrıştırması LIHR 
 Dönem LOSKFB LITH LSAN LIHR 

 1  1.291003  32.73133  10.06168  55.91599 
 2  2.951967  27.46603  32.47061  37.11139 
 3  4.178423  28.48570  28.96862  38.36726 
4  3.664826  24.59402  35.49058  36.25057 
 5  4.023897  23.87618  34.16443  37.93550 
 6  5.973942  23.18563  33.72384  37.11659 
 7  5.924018  21.34763  38.72256  34.00579 
 8  6.510422  21.58397  38.30455  33.60106 
 9  6.445194  21.97084  38.02006  33.56391 
 10  7.734623  21.68960  37.47296  33.10281 

5.3. Standart Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Özel sektör kısa dönemli finansal borçlanma, ithalat, sanayi üretim endeksi ve ihracat 
değişkenlerine ilişkin Granger nedensellik testi sonuçları Tablo 6’de görülmektedir. Tüm 
değişkenlerin seviye değerlerinde kullanıldıkları Var modelinde 6 gecikme için hata terimleri 
normal dağılımlı, otokorelasyonsuz ve sabit varyanslıdır. Elde edilen sonuçlara göre özel sektör 
borçlanması ve sanayi üretimi değişkenleri ithalat ve ihracatın nedeni konumundalar. Ayrıca, 
ithalat ve ihracatın aralarında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir.  

Tablo 6. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
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Benzer şekilde Rajan ve Subramanian (2009) da imalat sektörünün büyümesi üzerinde 
dış yardımın etkileri incelendikleri çalışmada dış yardım girişlerinin bir ülkenin rekabet gücü 
üzerinde sistematik olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca,  Parlakyıldız ve 
Uçan (2015) tarafından yapılan çalışma çalışmamızda bulunan sonuçları destekler niteliktedir. 
Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modeli (HDM)  kullanılarak yapılan söz konusu çalışmada 
IMF politikalarının uzun dönemde Hollanda Hastalığına benzer sonuçlar ortaya çıkardığı 
saptanmıştır.  

 
6. SONUÇ 

Hollanda Hastalığı doğal gaz, petrol veya doğal kaynak dışı stratejik bir mala sahip 
olunmasının bir sonucu olarak ülkeye aşırı döviz girişinin ülke parasının değerini arttırmasıyla 
tetiklenmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar, işçi dövizlerinin ve dış yardımların da benzer 
sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Hollanda Hastalığının kritik olgusu döviz bolluğu 
nedeniyle ulusal paranın aşırı değerli hale gelmesidir. Bu ise, ülkenin uzmanlaştığı alana bağlı 
olarak sanayi ürünleri ihracatını ve/veya tarım ürünleri ihracatını sekteye uğratmaktadır.  

Türkiye’de 2001 krizi sonrasında özel sektör borçlanmasındaki artışların da etkisiyle 
değerlenen Türk lirası nedeniyle ithalat artarken, yapıları itibariyle ithalata bağımlı olan sanayi 
üretimi ve ihracat nispeten düşük düzeyli de olsa artmaya devam etmiştir. Cari açıktaki artış 
2008 yılı sonlarında petrol fiyatlarındaki düşüş ile azalmış olsa da 2010 yılı sonu itibariyle Türk 
lirasındaki değer kaybı nedeniyle azalan ithalata karşın sanayi üretimi ve ihracatta kur etkisinin 
getirmesi beklenen artış gerçekleşmemiştir. 2001 krizi sonrası ithalattaki artışa oranla düşük 
düzeyli ihracat artışı, yüksek düzeyli cari açık, sermaye hesabı fazlası, yüksek oranlı rezerv 
birikimi şeklindeki ekonomik yapı; özel sektör kısa vadeli borçlanması yolu ile ülkeye giren 
sermayenin üretimi, istihdamı ve dolayısıyla da ihracatı desteklemeyen sektörlerde 
kullanıldığını göstermektedir.  

Türkiye’de 2001 krizi sonrasında özel sektör dış borçlanmada görünen hızlı artışın yol açtığı 
döviz girişlerinin reel sektöre etkilerinin analiz edildiği çalışmamızda kullanılan değişkenler 
arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulduğunda, VAR modeli sırasıyla özel sektör kısa 
vadeli borçlanması, İthalat, Sanayi Üretim Endeksi ve İhracat değişkenleriyle kurulmuştur. 
Etki-tepki analizleri ithalattaki 1 standart sapmalık artış şokunun ardından sanayi üretimi ve 

Hipotez Ki Kare p değeri Nedensellik 
OSKFB → ITH 28.77 0.0001 Var 
SAN → ITH 70.63 0.0000 Var 
IHR → ITH 14.67 0.0230 Var 
OSKFB → IHR 10.88 0.0922 Var 
ITH → IHR 11.98 0.0624 Var 
SAN → IHR 34.87 0.0000 Var 
ITH → OSKFB  8.63 0.1952 Yok 
SAN → OSKFB 8.86 0.1817 Yok 
IHR → OSKFB 7.93 0.2435 Yok 
OSKFB  → SAN 6.56 0.3630 Yok 
ITH  → SAN 6.83 0.3370 Yok 
IHR  → SAN 4.12 0.6600 Yok 
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ihracatın arttığını ve 1,5 ay sonra dengeye ulaşıldığını göstermiştir. Varyans ayrıştırması 
analizleri 10. dönemler itibariyle incelendiğinde ithalattaki değişkenliğin %16’sının özel sektör 
kısa vadeli borçlanmasından kaynaklanırken sanayi üretimi etkisi %36,6 olarak gerçekleşmiştir. 
Sanayi üretimindeki değişimin %35’lik bir payın ithalattan kaynaklandığı görülmüştür. 
İhracattaki değişkenlikte sanayi üretim etkisi %37,5’e yükselirken ithalatın etkisi %21,7 
olmuştur. Son olarak standart Granger nedensellik testi sonuçları irdelendiğinde etki-tepki ve 
varyans analizi sonuçlarına paralel olarak, özel sektör borçlanması ve sanayi üretimi 
değişkenlerinin ithalat ve ihracatın nedeni konumunda oldukları görülmüştür.  
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KIBRIS’TA HAT SANATI ve KIBRISLI HATTATLAR 
 

Fatma TÜRKKOL* 
                                  

Özet 
Bu çalışma, Hat sanatının Kıbrıs’ta görülen örneklerini ve Kıbrıslı Hat sanatçılarını konu edinmektedir. 

Osmanlı döneminden kalan eserlerin bir parçası olan Hat yazılarında, sanatçıların Kıbrıslı olması sebebiyle, 
Osmanlı Hat sanatı örneklerinden farklı, kendine has özellikler taşıdığı izlenebilmektedir. Dürri, Hasan Hilmi Şair 
Hoca, Mustafa Nuri Efendi, Şeyh Seyyid Feyzullah Dede, Nuri Dede, Seyyit Ahmet Şukri Efendi, Hattat Emin 
Mehmet Bey, Naif Efendi, Zihni Efendi, Seyyid Mustafa Muhtar, Halil Efendi, Kutübul El Hac Mehmet Arif 
olmak üzere 12 Kıbrıslı Hat sanatçısının Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’nın da aralarında bulunduğu çeşitli 
yerlerdeki 22 yazısının Nesih, Celi Talik, Sülüs ve Celi Sülüs tarzlarında olduğu görülmektedir. Yumuşak 
karakterleri ve istife müsait yapılarında sanatçıya verdiği hareket alanıyla tanınan bu türler, Kıbrıslı Hat 
sanatçılarına has bir süslemeyle tamamlanmaktadır. Klasik Tezhip süslemesi yerine renkli kır çiçekleri, yeşil dal 
ve ağaç figürleriyle yani resimle birleştirilen eserler çoğunlukla cami, medrese, çeşme gibi mimari yapıların 
üzerindedir. Kıbrıs’ın, uzun süre çatışmanın yaşandığı bir coğrafya olması sebebiyle Hat sanatına ait eserlerden 
özellikle kağıt üzerine yazılmış olanlar zarar görmüş, büyük oranda yitirilmiştir. Bu sebeple Kıbrıslı Hat 
sanatçılarının taşınmaz yapılar üzerinde olan eserlerine ulaşılabilmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Hat Sanatı, Hattat, Kıbrıslı Hat Sanatçıları 
 

 
 

Ottoman Calligraphy and Cypriot Calligraphers in Cyprus 
 
Abstract 
The study is on samples of Ottoman calligraphy and Cypriot calligraphers in Cyprus. It can be observed 

that the artworks performed by the Cypriot artists have some distinct characteristics than Ottoman samples. The 
Cypriot artists of the mentioned works are Dürri, Hasan Hilmi Şair Hoca, Mustafa Nuri Efendi, Şeyh Seyyid 
Feyzullah Dede, Nuri Dede, Seyyit Ahmet Şukri Efendi, Hattat Emin Mehmet Bey, Naif Efendi, Zihni Efendi, 
Seyyid Mustafa Muhtar, Halil Efendi, Kutübul El Hac Mehmet Arif. Twenty two artworks which were found in 
Girne, Lefkoşa and Gazimağusa vary in calligraphic styles such as Nesih, Celi Talik, Sülüs, Celi Sülüs. These 
styles that can be characterized as soft font and convenient to stack that provides more space for work, were 
completed by Cypriot style adornment. The artworks were embellished with figures of colorful flowers, green 
braches and trees instead of Classical Tezhip form and are mostly on architectures such as mosques, madrasah or 
water fountain. Most of calligraphic artworks on papers had been damaged or lost during battles in Cyprus. 
Therefore, only the artworks of Cypriot calligraphers on architectures are currently reachable. 

 
Keywords: Cyprus, Calligraphy, Calligrapher, Cypriot Line Artists 
 
Giriş 
Hat sanatı örneklerinin Osmanlı döneminden kalan mimari yapılarda izlendiği 

Kıbrıs’ta, Sülüs, Celi Sülüs, Talik, Celi Talik ve Nesih türü yazı türlerine ait eserler 
bulunmaktadır. Hat sanatı yazı türleri içinde yumuşak karakterleriyle tanınan türlerde verilen 
eserlerin taş, mermer, duvar gibi zeminlere yazıldığı görülmektedir. Bu güne kadar, Kıbrıs’taki 
Osmanlı eserleri hakkında yapılan araştırmalar arasında Kıbrıslı Hat sanatçıları hakkında, resmi 
kurumlarca tespit niteliğinde yapılmışi veya akademisyenlerce yürütülmüş bir çalışma 
bulunmamaktadırii. Burada amaçlanansa, imza ve arşiv kayıtları yardımıyla Kıbrıslı Hat 
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sanatçılarına dair izler bulmak, hangi türde eserler verdikleri başta olmak üzere, sanatlarına dair 
ayrıntılara dikkat çekip, akademik ortama taşımaktır. 

Yöntem ve Örneklem 

Kuzey Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden kalan eserler, KKTC Vakıflar Dairesi’ne 
bağlıdır. Çalışma için seçilen yöntem, Hattatların isimlerinin eserlerde bulunan imzaların takibi, 
arşiv belgelerinin taranması ve Kıbrıslı Türklerin anılarından yola çıkarak toplanmaya 
çalışılmasıdır. Uzun yıllar çatışmaların yaşandığı şehirlerde, eserlerin zarar görmesi ve büyük 
bir kısmının yok olması, çalışmanın zorlu yönü sayılabilir.  

Vakıflar Dairesi Milli Arşiv’de bulunan, İngiliz Dönemi Personel Defterleri, Küçük 
Vakfiye Defteri, İngiliz Dönemi Vakfiye Defteri’nde 12 Kıbrıslı Hat sanatçısı tespit edilmiştir. 
Bu kişilerin bazılarının hayatları hakkında ayrıntılara rastlansa da, Hat sanatıyla ilişkileri 
açısından haklarında özel bir kayıt bulunmamaktadır. Kıbrıslı Hat sanatçılarının ulaşılabilen 22 
eseri, yazı türü, içeriği, nereye ve nasıl yazıldığı gibi başlıklara ayrılarak konuya dahil edilmeye 
çalışılmıştır. Nesih, Celi Talik, Sülüs ve Celi Sülüs türünde yazan sanatçılara ait 22 yazının,13’ü 
Celi Sülüs, 3’ü Sülüs, 3’ü Nesih ve 3’ü de Celi Talik’tır. 

Kıbrıslı Hat sanatçılarını konu alan çalışmanın anlam temelinin, Hat sanatına dair kısa 
bir tarih hatırlatması üzerine kurulması amaçlandığından, sanatın gelişimi, ekolleri, türleri 
hakkındaki başlıklara kısaca değinilmiş, konu olan sanatçıların hangi türdeki yazılarda eser 
verdiklerine dikkat çekilerek, Hat sanatının Kıbrıs ayağına geçilmiştir. 

1.Hat Sanatı ve Kısa Tarih Hatırlatması 
Hat sanatının temeli Arap alfabesidir. “Yazmak, çizmek, kazmak ve alamet koymak” 

anlamına gelen Hat, Arap alfabesiyle bir metni estetik ölçülere bağlı kalarak yazmaktır 
(Derman, 1982, s.426). Her harfin kelimenin başında, ortasında ve sonunda farklı şekillerde 
yazılıyor olması estetik açıdan zenginleştirilmeye müsait bir zemin oluşturmaktadır. Sanat dalı 
olarak kabul edilmesinin temel sebebiyse İslam dinine ait referans metinlerinin Arapça olması, 
Kur-an’ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sözlerinin yazıyı teşvik etmesi olarak kabul edilmektedir. 
Bunun yanında Ayet ve Hadis’lerin yazıyla tespit edilmesi ve çoğaltılması Arapça metinlerin 
yazılmasına karşı ilgiyi arttıran etkenlerden olmuştur. Yazının bir sanat dalı haline 
gelmesindeki önemli sebeplerden biri de İslam dinin, putperestliği yasaklaması ve buna yol 
açabileceği düşüncesiyle, İslam alimlerinin sanatçıların suret çizmelerini sakıncalı görmesidir 
(Serin, 1988, s.23, Acar, 1999, s.19-20). İslam diniyle birlikte anılsa da Hat sanatının Hz. 
Muhammed döneminde gelişim aşamasında olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bazı Hadis 
rivayetlerinde Hz. Muhammed’in var olan yazıyı düzelttiği, birbirine benzeyen harfler 
hakkında tavsiyelerde bulunduğuna rastlanmakta, yazısı güzel olan kişilere vahiy katipliği 
görevini verdiği bilinmektedir (Yazır, 1981, s.65, Havva, 1991, s.130-133).  

Dört Halife Devri de Hat açısından bir gelişim dönemidir. Yazı örneklerinde köşeli ve 
yuvarlak şekillerin bulunması, oturmaya başlayan bir üslup olarak görülebilir (Alparslan, 1999, 
s.18-19). Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi, tercüme gibi işlerin yoğunlaştığı bir dönem 
olan Emeviler dönemi için “İlk büyük yazı ıslahatçısı” olarak kabul gören Hattat Kutbe El 
Muharrir ismi belirleyicidir ki Celil, Tumar, Sülüs ve Nısf olmak üzere dört ayrı yazı şeklini 
oluşturmuştur (Alparslan, 2006, s.257-258). Farklı yazı şekillerinin orta çıkması yanında 
devletin bu yazı biçimlerinden birini resmi yazışmalar için saptadığı da görülmektedir (Derman, 
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1997, s. 428). Abbasi Dönemi vezirlerinden İbn Mukle’nin müdahalesiyle yeniden düzenlenen 
yazılar Aklamı Sitte’nin ilk biçimini oluşturur. Kalan altı yazı biçiminin estetiği üzerinde 
çalışan Hat sanatçılarının belirginleşen üsluplarıyla, belli özelliklere göre ayrılmış, 
sınıflandırılabilir hale gelmiştir (Alparslan, 1993, s.462-463). 

Osmanlı döneminde Hat sanatı kendi içinde ekolleri bulunan, belli üsluplardan söz 
edilebilen bir sanat dalı halini almıştır. Üç ayrı Aklam-ı Sitte ekolünden söz etmek mümkündür. 

Osmanlı Dönemi Hat sanatında, tarz belirleyici olarak kabul edilen ilk isim Şeyh 
Hamdullah’tır (Alparslan, 1999, s.33-34). Sanatçı, Hattat Hayreddin Maraşi, Abdullah Sayfari 
ve Yakut-i Mustasımi’den dersler almıştır.  Sülüs ve Nesih yazı türünde hocası olan Yakut 
Mustasımi’yi takip etmekle birlikte kendi yazı tarzını belirlemiştir. Amasya Valisi olduğu 
dönemde II. Beyazıt’la tanışan sanatçı, daha sonra İstanbul’a gitmiş ve saray hattatlarından 
olmuş, sarayda bulunan yazıları incelemiş ve yazılarında uygulayacağı belli sonuçlara varmış, 
harflerin birbirlerine olan uyumları konusunda kurallara ulaşmıştır. Onun tarzının özü, estetik 
kuralların kesinliğidir (Alparslan, 1999, s.34-53). 

İkinci ekol Ahmet Karahisari’ye aittir. Bu ekolde dikkat çeken satır tertibi üzerinde 
çalışmalarının olması, Kuran-ı Kerim yazımı sırasında Nesih’i seçmesidir (Derman, 1998, 
s.234-481). Sülüs ve Celi tarzı yazıda Şeyh Hamdullah’tan daha ileride olduğu söylenen 
sanatçı, altını ezerek mürekkep olarak kullanmış, harflerin içine süsler yapmış, harfin yarısını 
altın diğer yarısını mürekkeple yazmış ve harflerin etrafını tahrirle çevirmek gibi uygulamalarla 
dikkat çekmiştir (Alparslan, 1999, s.57). 

Hafız Osman Ekolü Osmanlı Hat sanatı ekolleri arasında üçüncüdür. Vezir 
Köprülüzade Mustafa Paşa’nın himayesinde eğitim gördüğü bilinen sanatçı, Derviş Ali, 
Mustafa Eyyübi, Seyyid İsmail Efendi’den dersler almıştır. İcazet almasından sonra yazıda 
yeniliklere başvurduğu, kendi üslubunu oluşturduğu bilinmektedir (Alpaslan, 1999, s.64). 
Kendisini diğerlerinden ayıran yazı özelliği harfleri küçültmesi, hocasının en beğendiği 
harflerini seçerek kullanmasıdır. Böylece harflerin birbirine olan münasebeti, satırda dizilişleri 
farklı ve kusursuz bir hale gelmiştir (Alpaslan, 1999, s.66-68).  

Kısaca anlatılmaya çalışılan ekol sahibi Hat sanatçıları, farklı yazı türlerine getirdikleri 
yeni yorumlar ve sanata kazandırdıkları üslupla anılmaktadırlar. Bu sebeple sanatçılardan söz 
ederken adı geçen yazı türlerine de dikkat çekmek yerinde olacaktır.  

 
1.1.Hat Sanatında Yazı Çeşitleri  
Yazının farklı dönemlerde, kullanıldıkları yerin ismiyle anıldıkları bilinmektedir. 

Hicret’ten önce Anbari, Hiri ve Mekki sonra ise Medeni olarak tanınan yazıda, kullanılan 
malzeme veya alan açısından zaman içinde şekil bakımından iki tarz belirginleşmiştir. Hicazi 
ve Maliki denilen ilk tarzda, harflerin köşeleri ve kullanılan malzeme serttir. Kuran-ı Kerim’in 
Kufe şehrinde  çoğaltılması bu tarz yazının Kufi ismiyle alanında hakim olmasının sebebidir.  
Şami ve Nabati olarak bilinen ikinci tarzda harfler yumuşak ve köşesizdir. Yuvarlak hatların 
dikkat çektiği tarz özellikle günlük yazışmalarda kullanılmış, sanatçıya hareket alanı 
sağlamasıyla kabul görmüştür. Her iki tarzında üzerinde çalışan Abbasiler Dönemi ve Osmanlı 
Hat sanatçılarının geliştirdiği yazı Aklam-ı Sitte adıyla anılan yazı türlerine kadar süzülmüş, 
zenginleşmiştir (Derman, 1993, s.374, Yazır: 1981, s.54-69, Tüfekçioğlu, 2001, s.7). 

Aklam-ı Sitte, Kufi, Muhakkak, Sülüs, Nesih, Reyhani, Tevki ve Rika isimli yazı 
çeşitleridir. Hat Sanatı hakkındaki önemli eserlerden biri sayılan Kalem Güzeli isimli kitabın 
yazarı Bedrettin Yazır’a göre, Aklam-ı Sitte’nin başlangıcı Kufi’dir. Kufi yazıdan Muhakkak 
ve Sülüs, Muhakkak’tan Reyhani, Sülüs’ten Nesih ve Tevki, Tevki’den de Rika tarzı yazı 
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çıkmıştır (1981, s.75). Hat Sanatı tarihi boyunca kullanım ve görülme sıklığı açısından bunlara 
ek olarak, Talik ve Divani türü yazı da bu çalışmanın konusu içinde yer almaktadır 
(Tüfekçioğlu, 2001, s.8-10). Çünkü Kıbrıs’ta görülen Hat sanatı örneklerinin arasında Divani 
ve Talik türü yazılara sık rastlanmaktadır. 

Kufi: Yukarıda belirtildiği gibi Yazır Kalem Güzeli isimli kitabında Aklam-ı Sitte 
hakkında verdiği şemanın başlangıç noktasına, Kufi yazıyı yerleştirmiştir (1981, s.75). “Hurufu 
hem müsettah ve hem münevverdir” şeklinde tarif edilen yazı (Yazır, 1981, s.69), düz ve 
yuvarlak şekil özelliklerini bir arada barındırmakta, başlı harflerin ise üçgene benzediği 
görülmektedir (Tüfekçioğlu, 2001, s.8-9). Bu tür Yazma ve Yapma Kufi olarak ikiye 
ayrılmaktadır (Yazır, 1981, s.69).  

Muhakkak: Kufi yazıdan türeyen ilk tarzın adıdır. Sin, şın, sad, dat, fe gibi çanaklı 
harflerin sola uzayan kısımları ile dik harflerin boyları uzun ve dönüş noktalarında sert 
hareketler görülmektedir (Alparslan, 1999, s.21). Yazı satır halinde yazıldığından istife uygun 
türler arasında değildir (Tüfekçioğlu, 2001, s.9). 

Reyhani: Muhakkak yazı kurallarına uygun olarak küçük yazılan bir yazı türüdür. 
Genel olarak  Muhakkak yazının “üçte biri” şeklinde tarif edilmektedir (Alparslan, 1999, s.21). 
XVI. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılan yazı, Nesih tarzı yazının yaygınlaşmasıyla birlikte 
daha az tercih edilir olmuştur (Tüfekçioğlu, 2001, s.9). Bedreddin Yazır’a göre, Reyhani yazı 
türünü ilk kez kullanan Hat sanatçısı Hicri V. yüzyılda yetişen Bağdatlı Ali İbn-i Hilal’dir 
(1981, s.80).   

Sülüs ve Celi Sülüs: Çalışmamız sırasında yürütülen araştırmalarda Kıbrıs’ta en sık 
görülen yazı türlerinden olan Sülüs, “Üçte bir” anlamına gelmektedir. Yani, bu tarz yazıda 
bulanan her harfin üçte iki kısmı düz, kalan üçte birlik kısmıysa meyillidir. Emeviler 
Döneminden sonra kullanılmaya başlayan yazı için “Yazıların anası” denilmekte ve en çok 
örneği bulunan yazı kabul edilmektedir (Alparslan, 1999, s.21). Hat sanatı öğreniminde esas 
kabul edilmektedir (Yazır, 1981, s.78). Yazı içinde sertliğin olmaması ve istife uygunluğu 
sanatçılara tasarım açısından büyük bir hareket alanı sağlamıştır. Bu sebeple Sülüs ve daha iri 
ölçülerde yazılmış Celi Sülüs hemen her alanda görülebilmektedir (Alparslan, 1999, s.105-
144). 

Nesih: Nesih’te başta Hattat Esseyyid Feyzullah Dede olmak üzere, Kıbrıslı Hat 
sanatçılarının fazlaca kullandığı yazı türlerinden biridir. Sülüs’e benzerliğiyle bilinen yazı, 
“Sülüs’e tabi olup, kalınlığı onun üçte biri kadardır. Tam Sülüs değil onu andıran bir hususiyete 
haizdir. Yazıya ismini veren Hicri IV. yüzyılda yetişen Bağdatlı Ebu Abdullah Muhammed İbn-
i Hüseyin İbn-i Mukle’dir” şeklinde tarif edilmektedir (Yazır, 1981, s.70-80). Nesih yazıda 
harfler aynı doğrultuda ve eşit yükseklikte birbirini takip etmektedir. Ayrıca istife uygun bir 
yazı tarzı olmayışıdır (Tüfekçioğlu, 2001, s.10).      

Tevki: Kendine has ölçüsü olan fakat Sülüs’e benzeyen bir yazı türüdür. Normal 
şartlarda birleşmeyen elif, re ve vav harfleri bu yazı türünde yanındaki harfe birleşir (Aplarslan, 
1999, s.21). Daha çok resmi belgelerde kullanıldığından, Tuğra yazmak anlamına gelen bu 
kelimeyle anılmıştır. Divani yazının gelişmesi ve yaygınlık kazanmasının ardından, kullanımı 
azalmıştır (Serin, 1882, s.34). 

Rika: “Düzlüğü ve yuvarlaklığı değişik, çoğu harfleri bitişik, kalem kalınlığının belli 
bir haddi de yoktur” (Yazır, 1981, s.80) tarifinde görüldüğü gibi yazıda düz ve yuvarlaklıkları 
farklı harfler bulunmakta, temel olarak Tevki türü yazının kalem kalınlığı tercih edilmektedir 
(Serin, 1982, s.32, Tüfekçioğlu, 2001, s.9). 
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Divani ve Celi Divani: Osmanlı’nın resmi yazısı olarak Padişah fermanları ve resmi 
mektuplarda kullanılmış, ismini de bu kullanım özelliğinden almıştır (Serin, 1982, s.72). Bu 
yazı tarzında birleşmeyen harflerin birleştiği, sola doğru meyilli olduğu ve satır sonlarının 
hafifçe yukarı doğru kaydığı görülür (Tüfekçioğlu, 2001, s.10). Celi Divani, Divani yazının 
daha iri hali sayılmaktadır (Alparslan, 1999, s.22).    

Talik ve Celi Talik: Talik ve özellikle Celi Talik Kıbrıslı Hat sanatçılarının eserleri 
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu yazı yumuşak bir yapıya sahiptir. Sağa doğru meyilli 
olan harfler, kalınlaşıp incelir. XVI. yüzyıl Hat sanatçıları tarafından kullanılmaya başlayan tür, 
fetva, kadı sicilleri, edebiyat eserleri gibi metinlerde dikkat çeker (Tüfekçioğlu, 2001, s.10).  
Bedreddin Yazır’a göre, İran merkezlidir, ilk kez de Hoca Ebul Hal tarafından Pehlevi hattı ile 
Kufi türü yazıdan çıkartılmıştır (1981, s.83-85, Alparslan, 1999, s.10,176-186).  

Bu yazı türleri içinde çalışmanın konusu açısından önemli olan Sülüs, Celi Sülüs, 
Nesih, Talik ve Celi Talik’tir. Konuya Kıbrıslı Hat sanatçıları açısından bakıldığında, Osmanlı 
Hat sanatçılarının elinde gelişen yazı türlerinin ve özellikle yumuşak karaktere sahip yazı 
türlerinin görüldüğünü söylemek mümkündür. 

2.Kıbrıs’ta Hat Sanatı 
Kıbrıs, Hat sanatıyla Osmanlı’nın adayı fethettiği 1571 yılından sonra tanışmıştır. 

Sanata ait örneklere de Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılarda rastlanmaktadır. Hattat Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Öksüz, Osmanlı’nın fethettiği her yere kalıcı eserler bıraktığını, günlük 
kullanılan yazı olmasının da verdiği etkiyle, Hat sanatının bu eserler arasında mutlaka 
bulunduğunu söylemektedir (1999, s.353). Kıbrıs’taki Hat sanatı örneklerine, camilerde, çeşme 
ve mezar taşı kitabelerinde rastlanmaktadır.  

Yazıların kağıt üzerinde olmamaları Kıbrıs’taki Hat sanatı açısından en baskın ortak 
özellik sayılabilir. Cami duvarlarında da oldukça az rastlanmaktadır. Yazıların mermer, taş veya 
tahta üzerinde olduğu görülmektedir. Bunun, Kıbrıs’ta uzun yıllar süren çatışmaların etkisi 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü Kıbrıslıların anılarını topladıkları derleme kitaplarda 
veya hatıralarında Hat levhalarından bahsedilmektedir. Hizber Hikmetağalar bugün Güney 
Kıbrıs’ta kalan Nöbethane Mahallesi’ndeki mescidi 1962 yılında görmeye gittiğinde, mescidin 
dükkan olarak kullanıldığını anlatırken Hat levhalarından söz etmektedir. Hikmetağalar’ın, 
“Mescidi, Evkaf’ın dükkan kiracısı olan marangoz ustası bir Rum, ambar olarak kullanıyordu. 
Yerde halılar yoktu ama duvarda kutsal yazılı levhalar hala asılı duruyordu” ifadeleri kağıt 
üzerinde de yazının bulunduğunu ancak artık ulaşılamadığını gösteren pek çok hatıradan biridir 
(2005, s.129). 

Osmanlı’nın adayı fethinden sonra ayrıntılı bir sürgün hükmü çıkarttığı ve tespit edilen 
hanelerin, Kıbrıs’ın yeni halkı olarak gönderildikleri bilinmektedir. Bu sürgün hükmünce adaya 
gönderilenler hakkında, meslekleri başta olmak üzere ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Meslek 
grupları arasında Hat sanatıyla ilgili kayıt bulunmamaktadır (Ertürk, 2011, s.45-589). Ancak 
1600’lü yıllara ait Hat örneklerinin varlığı, Kıbrıs’a gönderilmek üzere seçilenler arasında bu 
sanatla ilgili kişilerin olduğunu düşündürmektedir.  

Eserlerinde bulunan imzalar dolayısıyla veya KKTC Vakıflar Dairesi Milli Arşiv’de 
bulunan, İngiliz Dönemi Personel Defterleri, Küçük Vakfiye Defteri, İngiliz Dönemi Vakfiye 
Defteri’nde isimlerine ve yazıyla olan bağlarına rastlayarak ulaşabildiğimiz Kıbrıslı Hat 
sanatçıları, (1619) Dürri, (1813) Hasan Hilmi Şair Hoca, (1820) Mustafa Nuri Efendi, (1821) 
Şeyh Seyyid Feyzullah Dede, (1835) Nuri Dede, (1874) Seyyit Ahmet Şukri Efendi, (1894) 
Hattat Emin Mehmet Bey, (1900’lerin başı) Naif Efendi, (1900’lerin başı) Zihni Efendi, (1903) 
Seyyid Mustafa Muhtar, (1906) Halil Efendi, (1899) Kutübul El Hac Mehmet Arif’tir. 
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KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre Kıbrıs’ta Osmanlı 
döneminden 156 cami, 16 mescit, 14 tekke, 4 medrese, 28 çeşme ve 1 kütüphane 
bulunmaktadır. Camiler arasında görülen ve özgününde Katedral veya Kilise olarak inşa 
edilmiş, minare, minber gibi eklemelerden sonra ibadete açılmıştır. Dolayısıyla büyük camiler 
içindeki Hat yazıları kubbe çevresi, minber üzeri gibi alışılan yerlerde değildir. Bunun yerine 
yazılar kapıların üst kısmında, duvarda ve daha çok da mermer üzerinde kitabeler şeklindedir. 

Vurgulanması gereken bir diğer nokta Kıbrıs’taki sanatçıların Hat ve resim sanatını 
birlikte kullanmalarıdır. Pek çok örnekte görünen bu uygulamada yazılar klasik Tezhip 
süslemeleriyle değil kır çiçekleri, yeşil dallar ve ağaç resimleriyle çevrelenmektedir. Kıbrıslı 
Hat sanatçılarının klasik gelenek dışında kendilerine has yaklaşımlar, bir nevi özgürleşimleri 
sayılacak bu durumun en büyük örneği Lefkoşa II. Mahmut Kütüphanesi’nin dinlenme odasına 
Hattat Esseyyid Feyzullah Dede tarafından yazılan Tuğra’nın çevresine çizdiği yeşil dal ve buna 
sarılmış çeşitli renklerdeki kır çiçeklerinde görülür. Tuğra’nın iktidarı ve otoriteyi temsil eden 
bir imza olduğunu ifade eden Kemal Kasapoğlu, renkli çiçeklerler çevrenmiş Tuğra’ya benzer 
başka örneğe rastlamanın zor olduğuna dikkat çekmektedir (18 Aralık 2012, Lefkoşa). 
Sanatçının benzer bir süslemesi de 1835 tarihli yazısında görülür. Kutup Osman için hazırladığı 
mezar yazıtını vazo içinde gül, karanfil, lale resimleri ve yeşil dallarla süslemiştir.  

 
2.1. İmzalarının İzinde Kıbrıslı Hattatlar 
Kıbrıslı Hattatları tespit etmenin bir yolu olarak, yazılardaki imzaların takip edilmeye 

çalışıldığı daha önce belirtilmişti. Buna göre sekiz isim öne çıkmaktadır. Bu sanatçıların 
isimleri tarih sırasına göre Durri, Mustafa Nuri Efendi, Mevlevi Şeyhi Esseyyid Feyzullah 
Dede, Nuri Dede, Esseyyid Ahmet Şukri Efendi, Zihni Efendi, Esseyyid Mustafa Muhtar ve 
Kutübul El Hac Mehmet Arif şeklinde sıralanabilir. 

Durri: Kuzey Kıbrıs’ın Mağusa kazasında bulunan Akkule Mescidi’ndeki 1619 tarihli 
Sülüs tarzı Hat yazısı ulaşılabilen en eski imzalı yazıdır. Kuran-ı Kerim’den meali “Ve hakikat 
mescitler hep Allah içindir…” şeklinde olan Cin Suresi 18. Ayet’in imza sahibi Durri’dir. Kişi 
hakkında Osmanlı belgelerinde herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır. 

Hattat Mustafa Nuri Efendi: Lefkoşa’da Venedik döneminde Constanza, 
Osmanlı’nın fethinden itibaren de Bayraktar ismiyle bilinen burç üzerindeki caminin giriş 
kapısının kemeri üzerinde bulunan 1820 tarihli, 8 satırda 32 beyitten oluşan yazı Hattat Mustafa 
Nuri Efendi’ye aittir. Yazının türü Nesih’tir. Bu kitabe, Sultan Mahmut’a ve camiyi tamir edip, 
ilaveler yapan Abdullah Paşa’ya övgüler içermektedir.  

Osmanlı belgelerinde Bayraktar cami, “Bayrakdar Gazi”, “Bayraklı”, “Şehit Alemdar” 
isimleriyle geçmektedir (Bağışkan, 2005, s.75-80). Bayraktar Burcu’nda önce bir mezarın 
olduğu, türbeye dönüştürüldüğü ve yanına bir cami yapıldığı anlatılmaktadır (Hikmetağalar, 
2005, s.59, Bağışkan, 2005, s.77). Hikmetağalar anılarında, 1962 yılında Kıbrıs’ta yaşanan 
çatışmalar sırasında bombalanan caminin türbesinin de isabet aldığını ve parçalanan 
sandukadan Lala Mustafa Paşa’nın hediyesi olan el yazma Kuran-ı Kerim’in çıktığını 
anlatmaktadır. Sözü edilen el yazması Kuran-ı Kerim İstanbul saray hattatlarından Halil Efendi 
tarafından yazılmıştır. Eser KKTC Milli Arşivi’nde bulunmaktadır. 

Mollazade Mustafa Efendi: Bu kişi Arapzade Muhammet Rıza’nın katibidir. Sanatçı 
imzasını da “Arapzade Mehmet Rıza Katibi Mollazade Mustafa” şeklinde atmaktadır. 
Sanatçının 1825 tarihli yazısı Lefkoşa Turunçlu Camii’ndedir. Celi Talik tarzında yazdığı 
kitabenin 17 satırdan oluştuğu, son satırın imza için ayrıldığı görülmektedir. Ayrıca katibi 
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olduğu Arapzade Mehmet Rıza ismine Küçük Vakfiye Defteri 280 numaralı belgede 
rastlanmakta, adına bir vakıf olduğu anlaşılmaktadır.  

Hattat Esseyyid Feyzullah Dede: Lefkoşa Mevlevihanesi Şeyhlerinden Hattat 
Esseyyid Feyzullah Dede, günümüze en fazla eseri kalmış Kıbrıslı Hattattır. Hattatın Sülüs, 
Celi Sülüs ve Nesih türünde 13 ayrı imzası bulunmaktadır.  

Lefkoşa Mevlevihanesi’nin altıncı dedesi olan sanatçının en eski imzalı eseri Girne 
Kapı üzerindeki 1821 tarihli Celi Sülüs tarzında yazılmış “Maşallah”, “Seveceğiniz bir diğer 
nimet daha var…” mealindeki Saf Suresi 13. Ayet ve “Ey kapıları açan Allah’ım bize hayır 
kapısı aç” şeklindeki duadır. 

Feyzullah Dede’nin bir eseri de Küçük Medrese Ali Ruhi Çeşmesi kitabesindedir. Bu 
çeşme 1827 yılında Kıbrıs Valisi Ali Ruhi Efendi tarafından yaptırılmıştır. Nesih yazı türündeki 
eserde Al-i İmran Suresi’nin “O gün her nefis, hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur….” 
diye başlayan 30. Ayeti 12 satır şeklinde istiflenerek yazılmıştır. 

Kıbrıs Valisi Ali Ruhi Efendi, kısa bir zaman sonra Büyük Medrese Çeşmesi’ni 
yaptırır ve çeşmenin kitabesi yine Hattat Esseyyid Feyzullah Dede tarafından yazılır. 
Lefkoşa’nın tarihi Sarayönü Meydanı’nda inşa edilen çeşmenin Nesih türü yazıyla 13 satırdan 
oluşan bir kitabesi bulunmaktadır. 

Hattat Esseyyid Feyzullah Dede’nin günümüze kalan en büyük Hat sanatı eseri 1829 
yılına aittir. Sultan II. Mahmut Kütüphanesi’nde göreni, birkaç saat önce tamamlandığını 
düşündürecek canlılıkta, herhangi bir zarara uğramadan günümüze kalabilmiş ve dört ana 
parçadan oluşan bir eser dizisi bulunmaktadır. İlk olarak kütüphanenin giriş kapısında Celi 
Sülüs türü bir istifle “Burası kütüphanedir” yazmaktadır. Diğer üç dış duvarda ise yine Celi 
Sülüs “Maşallah” yazıları bulunmaktadır. Hattat kütüphanenin iç duvarlarını iki tam satır 
halinde dolanan, Celi Sülüs yazı türüyle Hattat Şair Hoca Hasan Hilmi Efendi’nin Sultan II. 
Mahmut için kaleme aldığı övgü şiirini yazmıştır. Hattat Esseyyid Feyzullah Dede yazının 
bittiği noktaya küçük ancak özel bir alan ayırmış, imzasını buraya atmıştır. İmza kırmızı bir 
alanda, bakıldığında hemen fark edilecek şekildedir. 

II. Mahmut Kütüphanesi Osmanlı’nın fethettiği adalar arasında kurduğu ilk kütüphane 
olma özelliğine sahip (Kemal Kasapoğlu, Aralık 2012, Lefkoşa). Sultan II. Mahmut tarafından 
istenilmesi sebebiyle, kütüphaneyi ve Sultan II. Mahmut’u öven bir methiye yazdırılmak 
istenmiş, bunun için Arapça ve Farsça öğretmenliği de yapan Lefkoşa Mevlevihanesi’ne 
mensup kendisi de Hattat olan Şair Hoca Hasan Hilmi Efendi görevlendirilmiştir (Bağışkan, 
2005, s.353). Şair Hoca Hasan Hilmi Efendi 48 beyitlik methiyeyi Celi Talik yazı türüyle 
hazırlamıştır. Sultan tarafından çok beğenilen şiirin sahibi Topkapı Sarayı’na davet edilir. 
Sultan-ul Şuara unvanı verilerek İstanbul’da kalması istenir. Fakat Hattat Şair Hoca Hasan 
Hilmi Efendi memleketine dönmek isteyince, Kıbrıs Müftüsü olarak atanır. Bugün şiirin orijinal 
hali olan Hattat Şair Hoca Hasan Hilmi Efendi’nin Celi Talik yazısı Milli Arşiv’de 
bulunmaktadır.  

Kütüphanenin girişinde kütüphane memuruna ait odada Sultan II. Mahmut’un tuğrası 
bulunmaktadır. Tuğra’nın çevresine yapılan süsleme Hat Sanatı açısından alışılmışın 
dışındadır. Çeşitli renklerdeki kır çiçeklerinin ve yeşil dalların Tuğrayı çevirdiği görülmektedir. 

Feyzullah Dede’nin bir diğer yazısı Gazimağusa’da bulunan Kutup Osman 
Tekkesi’ndedir. 1835 tarihli kitabe 84 satırdan oluşmaktadır. Selimiye Camii ve II. Mahmut 
Kütüphanesi’nde görülen resim ve hat sanatı birlikteliğine bu kitabelerde de rastlanır. Yazının, 
Celi Talik tarzında olduğu ve satır araları ile çevresinin vazo içinde gül, lale ve karanfil 
figürleriyle tamamlandığı görülmektedir. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   193	  

Hattatın bir imzası da Girne’de bulunan Esseyit Emin Efendi Çeşmesi’ndeki 
kitabededir. Sülüs tarzında yazılmış yazı iki satırdan oluşmaktadır (Bağışkan, 2005, s.414).  

Nuri Dede: Larnaka Kalesi’nin hemen yanında bulunan Larnaka Camii’ndeki Celi 
Sülüs tarzında yazılmış 1835 tarihli, 18 satırdan oluşan kitabede Lefkoşa Mevlevihanesi’ne 
mensup Hattat Nuri Dede imzası bulunmaktadır. Kitabe Seyit El Hac Muhammed Mehmet Ağa 
için yazılmış bir methiyedir. Bu kişinin caminin inşasında büyük katkıları olduğu 
söylenmektedir (Bağışkan, 2005, s.184). 

Esseyyid Ahmet Şukri Efendi: Bu kişinin Eski Rüştiye Okulu Güzel Yazı Öğretmeni 
olduğu bilinmektedir (Bağışkan, 2005, s.101). Lefkoşa’nın Selimiye Camii’ndeki Celi Sülüs 
tarzındaki Besmele ve kitabe bu hattat tarafından yazılmıştır. Hattat Esseyyid Ahmet Şukri 
Efendi’nin hattı, Sultan Abdülaziz’in 1874 yılında Kıbrıs’ı ziyaret edeceği söylentileri üzerine 
yapılan hazırlıklar sırasında Nazif Paşa tarafından açılan kapının üzerindedir. Sanatçı, Sultan 
Abdülaziz’in tuğrası şeklinde bir Besmele ve onu öven bir şiiri Celi Sülüs tarzında yazmıştır. 
Hattat aynı zamanda yazının her iki yanına mavi renkli servi ağaçları çizmiştir. 

Zihni Efendi: Hattat Zihni Efendi Kıbrıs’ın son hattatı olarak bilinen Naif Efendi’nin 
babasıdır. Bu hattatın yazısı Lefkoşa Selimiye Camii’nin Aziziye Kapısı üzerindedir. Hattat 
ışık saçan güneş figürü üzerine Allah lafsını yazmıştır. Yazının tarihi belli değildir fakat cami 
hakkındaki çeşitli kaynaklardan 1900’lü yılların başında yazıldığı düşünülmektedir. Ayrıca 
Sülüs türü yazının caminin tadilat, boya gibi işlemlerden geçtiği sırada fazlaca zarar gördüğü 
açıktır. Bu hattatın ismine İngiliz Dönemi Personel Defteri 3857/16 ve 1896/69 sayılı dosya ve 
evraklarda rastlanmaktadır. 1896 tarihli evrak “Lefke Orta Caminin Okul Müdürü Zihni 
Efendiyle İlgili” diyerek başlamakta, maaşıyla ilgili yaşadığı bir problem anlatılmaktadır. İlgili 
yazışmalar arasında hattatın el yazısı ve imzası da bulunmaktadır. İkinci evrak 1925 yılına aittir. 
Burada da kendisinden “Lefke Müderrisi” olarak söz edilmektedir. Uzun süre Lefke’de görev 
yaptığı anlaşılan kişinin belgelerde Hat sanatıyla ilgisine dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

Kutubul El Hac Mehmet Arif: İmzasının bulunduğu yazı tarzı Celi Talik olan bu 
sanatçının imzası Lefkoşa İplik Pazarı Camii’ndedir. Cami girişindeki kapının üstünde iki ayrı 
yazıt bulunmaktadır. 1899 yılına ait olan yazıların biri 14 diğeri ise 11 satırdan oluşmaktadır. 
Kitabeler, caminin inşasında emeği geçen Evkaf Murahhas Üyesi Muhammed Sadık Bey’e 
övgüler içermektedir. Ayrıca sanatçı adına bir vakıf olduğu Küçük Vakfiye Defteri 251 
numaralı belgeden anlaşılmaktadır.    

2.2. Kayıtlarda Bulunduğu Halde Yazılarına Ulaşılamayan Kıbrıslı Hattatlar 
Kemal Kasapoğlu yapılan çeşitli araştırmalar veya katalog taramaları sırasında Hat 

sanatıyla ilgileri olduğunu düşündükleri kişilere ulaştıklarını, fakat bu sanatçıların imzası olan 
yazılara rastlamadıklarını ifade etmektedir (18 Aralık 2012, Lefkoşa).  

Hattat Emin Mehmet Bey kayıtlarda ismine geçmesine rağmen yazısına ulaşılamayan 
sanatçılardandır. İngiliz Dönemi Personel Defteri 1726 /35 numaralı dosya ve evraktan kişi 
adına bir vakıf olduğu anlaşılmaktadır. 1894 tarihli Osmanlı belgelerine göre sanatçı Kıbrıslıdır 
ve Seyyid Mehmet Ağa’nın oğludur.  Hattat Halil Efendi de yazılarına ulaşılamayan 
sanatçılardan biridir. “Osmanlı Okulları Müfettişi Halil Efendi’nin Vefatıyla İlgili” başlıklı 
İngiliz Dönemi Personel Defteri 155/24 numaralı dosya ve evrakta adı geçen hattatın vefatından 
sonra ailesinin muhtaç durumda kaldığından söz edilmektedir. Kasapoğlu, İngiliz Dönemi 
Personel Defteri 158/1 numaralı 1919 yılına ait “Kütüphane Şefi Mehmet Münir’in Vefatıyla 
İlgili” isimli dosyadaki yazışmalarda geçen Mehmet Münir ve Sıdkı Efendi’nin, Hattat Zihni 
Efendi’nin oğlu olan Naif Efendi’nin de Hat sanatıyla ilgili olduğuna dair izler olduğunu ifade 
etmektedir. 
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2.3. Kıbrıslı Hat Sanatçıları Neyi, Nasıl ve Nereye Yazdı? 
Ulaşılabilen yazılardan anlaşıldığına göre, Kıbrıslı Hattatlar Nesih, Celi Talik, Sülüs 

ve Celi Sülüs tarzında yazmışladır. 8 ayrı Kıbrıslı Hat sanatçısının 22 eserinde ağırlıkla Celi 
Sülüs ve Celi Talik türünün kullanıldığı görülür. Sözü edilen 22 yazının 13’i Celi Sülüs, 3’ü 
Sülüs, 3’ü Nesih ve 3’ü de Celi Talik’tır. 

İçerik açısından ele alındığında ilk belirginleşen nokta, yazıların büyük kısmının cami, 
çeşme, türbe gibi mimari eserleri yaptıran veya tadilatı için çaba sarf eden kişilere methiye 
olduğudur. 

Cami, çeşme, türbe gibi yerlerdeki yazıların büyük bir kısmı şiirdir. Osmanlı 
padişahları da dahil olmak üzere, yaptıran veya tamir işlerini üstlenen kişilerin açık isimlerini 
içeren şiirlerin uzunlukları değişmektedir. Bunların ortak özelliği, yazıları okuyanların eserin 
yapım veya tadilat sürecinde emeği geçen kişilerin isimlerini ve hikayelerini öğrenebiliyor 
olmalarıdır. Örneğin Girne’de bulunan Emin Efendi Çeşmesi’nin kitabesinde, “Sahibül hayrat 
ve hasenat Muhassıl Cezirei Kıbrıs Mehmet Emin Efendi”, Lefkoşa II. Mahmut 
Kütüphanesi’nde “Şah Hazreti Sultan Mahmud han…Kütüphane binası ile edip Lefkoşa’yı ihya 
talepkarı ilmi eyledü içün naili maksud”, Yine Lefkoşa Bayraktar cami yanındaki türbede, 
“Hazreti vali Hasan Ağa Şefik kıldı… Mescid, türbe ve hasaneler idüp bina, eyledi validesinin 
ruhuna isar” ifadeleri bulunmaktadır. 

 Bunun yanında, kütüphane veya cami gibi yerlerde Hat sanatının klasikleri arasında 
bulunan “Maşallah”, “Allah”, “Ya Hazreti Mevlana” ve “Bismillahirrahmanirrahim” 
ibarelerine de rastlanmaktadır. Bu tür yazılara, II. Mahmut Kütüphanesi’nin dış duvarlarının 
üçünde de bulunan “Maşallah”, Lefkoşa Selimeiye-Ayasofya Camii içindeki “Allah” ve 
Lefkoşa Mevlevi Tekkesi ile ana giriş kapısı üzerindeki “Ya Hazreti Mevlana” yazıları örnek 
olarak verilebilir.  

Sanatçıların yazdığı Kuran-ı Kerim Ayetleriyse, eserin hazırlandığı mekana göre 
değişmektedir. Bunun en belirgin örneği Lefkoşa Girne Kapı üzerinde görülen Saf Suresi 13. 
Ayettir. Ayetin meali “Seveceğiniz bir diğer nimet daha var, Allah’tan yardım ve yakın bir 
zafer…” şeklindedir. Kapı şehrin kontrolünün kime ait olduğunu gösterdiğinden, seçilen Ayet 
de fetihle ilgilidir. Akkule Mescidi’ndeki Cin Suresi 18. Ayetse, “Ve hakikat mescitler hep 
Allah içindir, o halde Allah’ın yanında başka birine dua etmeyin” şeklindeki mealiyle dikkat 
çeker. Bir kamu hizmeti olarak karşılık beklemeksizin yaptırılan çeşmeler için seçilen 
Ayetlerde, yapılan hayırların Ahiret hayatındaki karşılığına vurgu yapılmaktadır. Bunun bir 
örneği Lefkoşa’da bulunan Ali Ruhi Çeşmesi’nde görülür. Kitabe için seçilen Al-i İmran Suresi 
30. Ayette, Kıyamet günü kast edilerek “O gün her nefis, hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak 
bulur…”  denilmektedir. 

Sonuç 
Osmanlı’nın fethinden sonra Hat sanatıyla tanışan Kıbrıs’ta, dönemden kalan 172’si 

cami ve medrese olmak üzere 219 eser bulunmaktadır. Hat sanatına dair örnekler de bu eserlerin 
bir parçasıdır. (1619) Dürri, (1813) Hasan Hilmi Şair Hoca, (1820) Mustafa Nuri Efendi, (1821) 
Şeyh Seyyid Feyzullah Dede, (1835) Nuri Dede, (1874) Seyyit Ahmet Şukri Efendi, (1894) 
Hattat Emin Mehmet Bey, (1900’lerin başı) Naif Efendi, (1900’lerin başı) Zihni Efendi, (1903) 
Seyyid Mustafa Muhtar, (1906) Halil Efendi, (1899) Kutübul El Hac Mehmet Arif olmak üzere 
12 Kıbrıslı Hat sanatçısının Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’nın da aralarında bulunduğu çeşitli 
yerlerdeki 22 yazısı ele alındığında, Kıbrıslı Hat sanatçıları hakkında birkaç sonuca ulaşmak 
mümkündür. 
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Bunlardan ilki seçilen yazı türüyle ilgilidir. Kıbrıslı Hat sanatçıları Nesih, Celi Talik, 
Sülüs ve Celi Sülüs tarzında yazmışladır. Ulaşılabilen 22 yazının 13’i Celi Sülüs, 3’ü Sülüs, 
3’ü Nesih ve 3’ü de Celi Talik’tır. Bu yazı türlerinin ortak özellikleri, harflerin yuvarlak veya 
yuvarlağımsı olması, istif imkanı vererek sanatçının zevk inceliğine göre düzenlenebilmesi, sert 
dönüşleri olmayan yumuşak karakterli olmalarıdır. 

Araştırma sonunda ortaya çıkan diğer bir sonuç Kıbrıslı Hattatların süsleme 
zevklerinin, Osmanlı Hat sanatçılarından farklı olduğudur. Kıbrıslı Hattatlar yazılarını, renkli 
kır çiçekleri ve yeşil dallardan oluşan resimlerle çevrelemiş, belli bir kompozisyon kurmuş 
bunun için zaman zaman vazo, ağaç gibi figürleri de kullanmışlardır. Resim ve Hat sanatlarının 
birlikteliği Kıbrıs’a has, dikkat çekici bir özelliktir demek yanlış olmaz. Bu durum yazıda 
yumuşak ve istife imkan veren türlerin seçilmesiyle birlikte düşüldüğüne Kıbrıslı Hattatların, 
memleketlerine has bir üslup geliştirdikleri söylenebilir. İçerik açısından bulundukları yere göre 
değişen yazılar, cami ve mescitlerde şirkten sakınmaya ve yalnızca Allah’a ibadet etmeye 
çağıran Kur-an Ayetlerinden, şehir kapıları ve kale gibi stratejik yapılarda fetihten bahsedip 
sultanı öven, dua içeren metinlerden oluşmaktadır. Çeşme ve türbe gibi yerlerde ise yapıyı 
finanse eden kişiyi öven şiirler görülmektedir. 

Son olarak yazıların bulundukları zemine dikkat çekmek yerinde olabilir. Bugün 
Kıbrıs’ta bulunan Hat yazıları büyük oranda mimari yapılar üzerindedir. Kıbrıslı yazarların 
anlattıklarından anlaşıldığı kadarıyla bunun önemli sebeplerinden biri taşınmaz özellikte 
olanların dışındakilerin, yaşanan çatışmalar sırasında yitirilmeleridir. Cami, medrese, çeşme, 
kütüphane gibi yapılarda iç duvar, kapı üstü, minber gibi yerlere yazılmış eserlere 
ulaşılabilmekte, özellikle kağıda yazılmış çok az sayıda eser görülebilmektedir. 

Osmanlı Hat sanatçılarının elinde olgunlaşmış yazı türlerinden, yaşadıkları toprakların 
yapısına göre seçen Kıbrıslı Hattatların, Adanın doğal yapısını da içine kattıkları bir süsleme 
ile sanatlarını birleştirdikleri, eserlerine ulaşılmasını engelleyen her türlü zorluğa rağmen 
üsluplarının günümüzde de izlenebildiğini söylemek yanlış olmaz. 

Notlar 
1 KKTC Vakıflar Dairesi Arşiv Sorumlusu Kemal Kasapoğlu, Kıbrıslı Hat sanatçıları hakkında yapılmış herhangi 
bir çalışmanın bulunmadığına dikkat çekmektedir. 
1 Akademik bir metin sayılabilecek yalnızca bir çalışmaya ulaşılabilmiştir. Hattat Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öksüz, 
“Türk Hat Sanatı ve Kıbrıs’ta Hat Sanatımız” isimli bir bildiri sunmuştur. 
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GERÇEKLEŞEN BİR KÖTÜLÜK: NEKROFİLİ: ÜST SINIFLARDAKİ 
YIKICILIK EĞİLİMİ ve TOPLULUK NARSİSİZMİ 

Sevra FIRINCIOĞULLARI* 

 

ÖZET 

Bu çalışma modern dönemde her toplum tipinde artışı gözlenen yıkıcılık eğilimlerini varoluşçu 
bir perspektiften anlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda sosyal bilimler alanında yıkıcılık temelli sosyal 
problemler için üretilen çözüm önerilerine de bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Erich 
Fromm’un kavramları olan ve modern insanın eylemlerinde özellikle (orta ve üst sınıfta) sıkça rastlanan 
yıkıcılığı açıklayan nekrofili, bunun topluluk düzeyindeki görünümü olan topluluk narsisizmini 
anlatılmıştır. Nekrofili ve topluluk narsisizminin temellerinde yer alan ve modern insanın bilincinde 
yüzeye çıkan ölüm korkusu ve düşük benlik saygısının önemine değinilmiştir. Varoluşla ilişkilendirilen 
ve modern insanın karakterinde ortaya çıkan düşük benlik algısı ve ölüm korkusunun neden olduğu 
yıkıcılık eğilimlerine bağlı sosyal sorunlara değinilmiştir. Söz konusu sorunların çözümünde varoluşun 
göz önünde tutulmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Nekrofili, topluluk narsisizmi, yıkıcılık, varoluş, ölüm korkusu, benlik saygısı 

 

PLACE AN EVIL: NECROPHİLİA: COMMUNITY NARCİSSİM AND 
DESTRUCTİVENESS IN BIAS TOP CLASS 

 

ABSTRACT 

In this study, the observed increase in existential destruction trends in each type of society in the 
modern era aims to understand from one perspective. In this context, the destruction-based solutions to 
social problems generated in the social sciences also aims to provide a contribution. Erich Fromm's 
concepts, especially in the modern human's actions in this respect (in the middle and upper classes) 
frequently encountered destruction explaining necrophilia, narcissism is described in view of the 
community that the community level. Necrophilia and the death narcissism community located on the 
surface of consciousness and fear of modern man and has been mentioned in the foundation of the 
importance of lowself-esteem. And low self-esteem associated with the existence of modern man 
appeared in the character and addressed the fear of death is connected to the social problems that 
cause destructive tendencies. It was emphasized that it is important to bear in mind the existence in 
the solution of these problems. 

Keywords: Necrophilia, community narcissism, destructiveness, existence, fear of death, self-esteem 
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GİRİŞ 

Erich Fromm modern dönemde artan yıkıcılık eğilimlerini varoluşçu perspektifle 
açıklamayan ender sosyal bilimcilerden biridir. Bu çalışmanın amacı üst - orta sınıflarda ve 
topluluk düzeyinde artan yıkıcılık eylemlerini açıklayan varoluşçu perspektifleri sosyoloji 
tartışmaları içine çekmek ve buna en geniş cepheden bakan Erich Fromm’un yaklaşımlarını 
tanıtmaktır. Aynı zamanda modern dönemde yapılan analitik psikiyatri çalışmalarıyla ortaya 
çıkan bulgularda da görüldüğü gibi, artmış olan ölüm korkusu ve düşük benlik saygısının bu 
insan eylemlerindeki etkilerini vurgulamaktır. Bu çerçevede görüşleri belli ölçüde Fromm ile 
birleşen ve toplum filozofu olarak da bilinen Erıc Hoffer’ın yaklaşımı da oldukça önemlidir. 
Hoffer’a göre kitle psikolojini mutlaka bireyin varoluşsal tedirginliği ve benlik saygısı 
üzerinden ele almak gerekmektedir. Modern dönemde birey belli bir davaya kendini adamayı 
seçtiğinde, kendini adadığı davanın veya ideolojinin içinde bir ölümsüzlük kazandığını 
hissetmektedir. Dolayısıyla modern dönemde artmış olan yıkıcı kitlesel ideolojik hareketlere 
mutlaka bu temelde bakmak gerekmektedir. 

Aynı zamanda günümüzde özellikle tüm ihtiyaçları karşılanmış olan üst ve orta sınıftaki 
cinayet ve şiddet olaylarının temelinde yer alan varoluşsal boşluğa bağlı anlam yitiminin 
vurgulanması sosyal bilim açısından önemlidir. Zira varoluşsa boşlukla artmış modern insanın 
ölüm korkusu ve düşük benlik saygısının topluluk düzeyinde yaratabileceği saldırganlık 
eylemlerinin temelindeki etkiye değinmek sosyolojinin çözüm üretebilmesi açısından büyük 
önem arz etmektedir. Varoluşsal boşluğa bağlı anlam yitimi ve ölüm korkusuyla yükselişe 
geçen saldırganlık eylemlerinin artışı üst ve orta sınıflardaki suç olaylarında görülebileceği gibi, 
topluluk düzeyinde ve İşid benzeri radikal islami örgütlerde ortaya çıkmaktadır. Bu temelde 
varoluşun doğrudan sosyal bilimlerin çözüm tartışmaları içine çekilmesi ve bu tartışmaları 
genişçe ele alan Erich Fromm’un yaklaşımlarını tanıtmak ve bu yaklaşımdan hareketle çözüm 
önerileri sunmak bu çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. 

Varoluş, Kendini Gerçekleştirme ile Saldırganlık ve Şiddet Arasındaki İlişki 

Fromm’a göre insanın en temel ihtiyaçlarından biri varoluşsal kaygısıdır ve bu nedenle 
insanın türsel özelliği olan kendini gerçekleştirme itkisi de en güçlü itkidir. Bu nedenle sosyal 
bilimciler insanın kendini gerçekleştirme itkisinin askıda kalması sonucu ortaya çıkabilecek 
yıkıcılık eğilimleri dikkate almalı ve insan dünyasındaki saldırganlık biçimlerinin bir kısmı bu 
çerçevede anlaşılmalıdır. Antropoloji, sosyoloji ve psikiyatri çalışmalarını birleştirdiği ve 
hastaları üzerindeki gözlemlerinden hareketle ortaya koyduğu saptamaların yer aldığı 
çalışmalarında, insana dair ele alınacak ve tartışılacak her konuda mutlaka bu insansal 
potansiyelin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanda sadece onun türsel 
özelliğine içkin tutkular ve buna bağlı güç potansiyeli vardır ve bu nedenle insandaki 
saldırganlık hayvandaki saldırganlıktan farklıdır.  Eğer insanın türsel özelliği olan bu tutkulara 
bağlı potansiyel iyi yöne kanalize edilmezse yıkıcılık eğilimlerinin ortaya çıkma ihtimali 
oldukça yüksektir. Bu çerçevede Fromm insanın gerçekleştirdiği saldırganlık eğilimini 
hayvanınkinden ayırarak türsel özelliklerini de göz önünde tutarak insanın saldırganlığını 
gerçekleşen bir kötülük olarak tanımlar.  

“Hayvanlar sadist ve hayata düşman değildirler. Oysa insanlık tarihi hayal 
edilemeyecek kadar zulüm ve tahriplerle doludur. Bu gerçek bizim insan 
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saldırganlığının boyutlarını ve gücünü göz ardı edemeyeceğimizi gösterir. Ama ben aynı 
zamanda saldırganlığımızın kökenlerinin bizim hayvani doğamızdan dürtülerimizden ve 
geçmişimizden kaynaklanmadığını hayvan saldırganlığından daha büyük olan 
tutumumuzun insan varlığının bazı özel şartları ile izah edilebileceğini düşünüyorum. 
Saldırganlık ve tahripkarlık (yıkıcılık) … sözde bir kötülük eğilimi değil gerçekleşen bir 
kötülüktür. Ama yine de insanidir. İnsanda var olan potansiyeldir hepimizde mevcuttur 
ve iyi yönde gelişemez ve kendimize daha olgun bir yön seçemezsek yüzeye çıkacaktır” 
(Fromm, 2004: 72). 

Fromm insanda hayvani temelden gelen biyolojik saldırganlığın bulunduğunu ancak 
bunun yanında insana ait olan ve tahrip ederek öldürmekten zevk alan psikolojide nekrofili 
olarak tanımlanan bir diğer saldırganlık eğilimi olduğunu belirtmektedir. Bu saldırganlık türü 
hayata olumlu şekilde geçmeyen bu nedenle olumsuz bir karakter kazanan insansal tutku ve 
potansiyelin kendisidir. Bu saldırganlığı tüm ihtiyaçları karşılanmış olan orta ve üst sınıftaki 
yıkıcılıkta gözlemlemek mümkündür. Bu sınıfsal yapıda görülen ancak ilk bakışta çözülemeyen 
yıkıcılık davranışlarının çoğunun altında yaşama karşı nefrete dönüşmüş olan düşmanlık vardır.  
Ve ona göre bu saldırganlık türü tutkuların yaşama geçmemesi nedeniyle hayata düşman 
olmanın sonucudur. Bu saldırganca tutumu, yıkmaya, ölüme öldürmeye yönelme olarak 
tanımlamak mümkündür ve hayvanlarda görülmeyen zulmetme yıkma öldürme ve yok etme 
girişimlerinin altında yatan bu yıkıcı insansal potansiyelin kendisi nekrofilidir. 

“İnsanlarda iki ana tip saldırganlığı belirleyebiliriz: Birincisi biyolojik olarak 
programlanmış tiptir ve bu da hayvanlarda gördüğümüz savunma mekanizmasının 
aynısıdır. İkincisi ise tamamıyla insana ait olan ve hayvanlarda görmediğimiz türden 
bir saldırganlıktır. Bu ikinci tür saldırganlık bir taraftan insana zulmetme şeklinin 
alırken diğer taraftan da nekrofili (necrophilia) adını verdiğimiz hayata düşman olma 
ve hayattan nefret etme şeklinde tezahür eder” (Fromm, 2004: 82). 

Erich Fromm insanın diğer canlı türlerine göre daha yıkıcı eylemler 
gerçekleştirebilmesini kültürel olarak buna uyarlanabilme özelliği ile de açıklamaktadır. Buna 
göre doğadaki herhangi bir hayvan sadece bir tehdit algılarsa saldırganlaşır. Ancak insan bilinci 
olan bir varlıktır dolayısıyla hayatının tehlikede olduğuna ikna edilebilir beyni yıkanabilir. Yani 
insan yıkmaya ve öldürmeye yönelik bir uyarlamaya tabi tutulması durumunda belli bir tehdide 
yönelik güdümlenmesi ve öldürmeyi meşrulaştırarak yıkmaya ve yok etmeye yönelebildiği 
görülmektedir. Dünya üzerindeki savaşlar ve toplu katliamlarda gerçekleşen öldürme 
reaksiyonu ve buna güdümlenmiş yıkıcı insan davranışı bu şekilde açıklanabilir. 

“Hayvanın tüm bildiği: “Şu an ben tehdit altındayım” duygusudur. İnsanoğlu ise aklı 
sayesinde geleceği hayal edebilir şimdi olmayan ama biraz sonra olabilecek bir tehdidi 
bilebilir. Onun için yalnızca şimdiki tehditlere değil ilerde olabileceklere de saldırganca 
cevap verebilir. Dolayısıyla da ilerde olabilecek bir tehdide karşı koyma işleminin alanı 
fertlere ya da şatlara göre değişebilir. Karşı koyma tarzındaki saldırganlığın insanlarda 
daha kapsamlı olmasının ikinci sebebi insanın önerilere açık olmasıdır. Bir insanı 
hayatının veya özgürlüğünün tehdit edildiğine dair ikna edebilirsiniz. Bunun için 
kelimeler veya semboller kullanırsınız. Ama bir hayvanın beynini yıkayamazsınız çünkü 
o beynini yıkayabilmeniz için gerekli olan kelimeleri ve sembolleri anlamaz. Eğer bir 
insanı gerçek öyle olmadığı halde hayatının tehdit altında olduğuna ikna ederseniz onun 
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buna reaksiyonu hayatı gerçekten tehdit altında olduğu zamankiyle aynı olacaktır. 
Tehdit edildiğine inandırılması onun reaksiyonlarında bir farklılık oluşturmayacaktır. 
İşte savaşlar da bunun gibidir. İnsanlar tehdit altında olduklarına hükümetleri 
tarafından inandırılırlar ve böylece savaş için gerekli olan saldırganlık motivasyonu 
sağlanır” (Fromm, 2004: 83). 

Erich Fromm Freud’un yaşam ve ölüm içgüdüleri teorisinden hareket ederek insanda iki 
temel içgüdüye bağlı farklı davranış ve ilgi potansiyeli olduğunu belirtmiştir. Kendi analitik 
pskiyatri çalışmalarına da dayandırdığı karakter tiplerini de bu teoriden hareketle 
biçimlendirmiştir.  

Karakter tiplerini Freud’un ortaya attığı bu iki içgüdünün başat özelliklerine göre kabaca 
ayıran Fromm canlısever ve ölüsever kişiliklere ilişkin belli başlı özellikleri tanıtmıştır. 
Canlısever kişilik, yaşam içgüdüsü ile hareket eden insan tipidir. Yaşam içgüdüsü ile hareket 
ettiğinden varoluşunu yaşamla tanımlayan bu insan tipi Fromm’a göre her şeye karşı sevgiyle 
yaklaşabilir ve gelişmeye açıktır. Sürekli üretmeye yönelmiştir, yenilik peşindedir ve 
yaratmaktan hoşlanır. Canlısever kişilik insanı ve yaşamı bir nesne gibi üzerinde biçimlendirme 
yapılabilecek cansız bir varlık olarak değil sevgiyle yaklaşılması gereken potansiyel olarak 
görür. Aynı zamanda insanı canlı bir bütün olarak algılar. Bu insan tipini yaşamın kendisi mutlu 
etmeye yeter ve bu nedenle mutlu olma reçetelerine ihtiyacı yoktur. Canlısever kişi için iyilik, 
yaşamın kendisine katılmaktır, yaşamın yenilikle geliştirilmesidir. Kötülük ise yaşamı 
donduran, yaşamı öldürüp boğan ve yok eden her şeydir. 

“Canlıseverlik yaşama ve canlı olan her şeye duyulan tutkulu sevgidir bir kişide bir 
bitkide bir düşüncede bir toplumsal kümede gelişmeyi destekleme arzusudur. Canlısever 
kişi var olanı korumaktan çok yeni şeyler kurmayı yeğler. Merak ve hayret etme 
yeteneğine sahiptir eskinin pekiştirildiğini görmekten çok yeni şeylere tanık olmayı 
yeğler. Yaşama serüvenini kesinlikten daha çok sever. Yalnızca parçalardan çok bütünü 
özetlerden çok yapıları görür. Kaba güç uygulayarak her şeyi kesip parçalayarak 
insanları sanki eşya gibi gören bürokratik bir tutum benimseyerek değil sevgi mantık 
örnekleme yoluyla biçimlendirip etkilemek ister. Yaşamdan ve yaşamın bütün 
dışavurumlarından haz duyduğu için yeni ambalajlarla pazara sürülen “heyecan”ın 
tutkunu değildir… ‘Canlısever aktöre’nin kendine göre iyilik ve kötülük ilkesi vardır. 
Yaşamın hizmetinde olan her şey iyidir ölümün hizmetinde olan her şey kötüdür. İyilik 
yaşamı gelişmeyi serpilmeyi güçlendiren her şeye duyulan saygıdır. Kötülük yaşamı 
boğan daraltan parça parça eden her şeydir” (Fromm, 1995: 128). 

Ölüsever kişilik tipi ise neredeyse canlısever kişiliğin tam tersidir. Fromm’a göre 
ölüseverliği yaşamın gerçekleşmemesi olarak tanımlamak mümkündür. Eğer yaşam 
gerçekleşme olanağı bulmazsa, yani iyi bir anlam ve değer içerisinde yaşanma imkânına 
kavuşmazsa donar ve sakatlanır. Bu süreçten sonra da insan eylemlerinde yıkıcılık ve 
ölüseverlik olarak ortaya çıkar. Ölüseverlik, yaşam ve ölüm sevgisi karşısında seçim yapması 
gereken insanın yaşamı seçememesiyle gerçekleşen bir durumdur. Biyolojik olarak 
yaşamseverlikle dünyaya gelen bir varlık olarak insanda ölüseverliği seçme yeteneği ruhsal 
olarak her zaman vardır. İnsan eğer yaşamda kendini gerçekleştirme olanağı bulmazsa, yani 
içindeki olumlu potansiyeli hayata geçirme imkânı bulamazsa, edilginliğe dayanmadığından 
ölümü ve ölüseverliği bir çözüm yolu olarak görebilir ve bunu seçebilir. İnsan ölümlü 
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olduğunun bilincinde olan tek varlık olması itibariyle kötü de olsa yaşam içinde bir duygu 
uyandırmak ve bir iz bırakmak ister. Bu onun varoluşsal temel ihtiyacıdır. Bu nedenle Fromm, 
insanın yaşam içinde kendini gerçekleştirememesi durumunda yıkıcılık davranışına 
yöneleceğini ve ölümü seçerek hiçlik ve soyutlanmışlık hissinden sıyrılmaya çalışacağını 
belirtmiştir. Bu durum özellikle modern dönemde toplumda gözlenen ve ilk bakışta anlam 
verilmeyen orta ve üst sınıftaki şiddet ve yıkıcılık eğilimlerinin anlaşılması bakımından 
önemlidir. 

“Ölüseverlik zorunlu olarak büyümenin köreltilmesi başka bir deyişle ruhsal 
“kötürümlük” sonucunda ortaya çıkar. Cansız bir yaşamın özseverliği ve kayıtsızlığı 
aşıp belli bir aşamaya ulaşamamanın sonuç ürünüdür. Yıkıcılık canlıseverliğin koşulu 
değil seçeneğidir. Yaşam sevgisi ya da ölüm sevgisi her insanın karşı karşıya kaldığı 
temel seçenektir. Canlıseverliğin gelişimi köreldiği oranda ölüseverlik gelişir. İnsan 
biyolojik bakımdan canlıseverlik yetisiyle donatılmıştır ama ruhsal bakımdan seçenek 
bir çözüm olarak ölüseverlik gücüne de sahiptir… Kötürümleşmenin bir sonucu olarak 
ölüseverliğin gelişmesi yönünde ortaya çıkan ruhsal zorunluluk daha önce irdelediğim 
gibi insanın varoluşsal durumuyla bağlantılı olarak anlaşılmalıdır. Eğer insan hiçbir 
şey yaratamıyorsa ya da hiç kimsede duygu uyandıramıyorsa topyekün özseverliğinin 
ve yalıtlanmışlığının hapishanesini yıkıp dışarı çıkamıyorsa dayanılmaz bir duygu olan 
dirimsel güçsüzlük ve hiçlik duygusundan ancak yaratmayı başaramadığı yaşamı yok 
etme eyleminde kendisini kanıtlayarak kaçabilir. Bunun için büyük çaba sabır ve özen 
gerekmez yok etme eylemi için tek gerekli şey güçlü kollar bir bıçak ya da silahtır” 
(Fromm, 1995: 128, 129). 

Erich Fromm analitik bir bakış içeren yaklaşımında içgüdülerden kaynaklanmayan 
tutkuların da insanın potansiyelinde var oluğunu özellikle vurgulamıştır. İnsandaki bu 
potansiyel temel fizyolojik ihtiyaçlar doyurulduktan sonra ortaya çıkan ikinci bir tür gereksinim 
gibi görülmemelidir. Çünkü tutkular, içgüdülerden ve temel fizyolojik ihtiyaçlardan daha güçlü 
olarak ortaya çıkarlar ve insanın yaşamının devamı için hissettiği temel gücü sağlarlar. İnsanın 
varoluşsal çelişkisinden kaynaklanan temel ihtiyacı yani yaşamın anlamına yönelik arayışı bu 
tutkular aracılığıyla gerçekleşir. İnsan tutkuları sayesinde ölümlü olan yaşamına anlam vermeye 
çalışır. Ve ancak tutkuları aracılığıyla kendini aşarak tamamlamaya yönelir. Güç istenci, sevgi 
hissi, ünlü olma isteği vb. tutkular yaşamın anlamını ve ölümden sonra yaşamın devamlılığı 
için insana gerekli yönelimi sağlarlar. 

“Bu tutkular ancak fizyolojik gereksinimler doyurulduktan sonra güçlü olamazlar. 
Bunlar insan varoluşunun ta kökünde bulunurlar normal daha alt düzeyde 
gereksinimler doyurulduktan sonra karşılaşabileceğimiz bir tür lüks değildirler. 
İnsanlar sevgi güç ün öç tutkularını gerçekleştiremedikleri için kendi canlarına 
kıymışlardır. Cinsel doyumdan yoksunluğun yol açtığı intihar olaylarına gerçekten hiç 
rastlanmamaktadır. Bu içgüdüsel olmayan tutkular insanı coşturur yakıp tutuşturur 
yaşamı yaşanmaya değer kılar… İnsan tutkuları insanı yalnızca bir nesne olmaktan 
çıkararak bir kahramana aşılması gereken güç engellere karşın yaşamına anlam 
kazandırmaya çalışan bir varlığa dönüştürür. İnsan kendi kendisinin yaratıcısı olmak 
ister tamamlanmamış varlığını belli bir bütünlük düzeyine ulaşmasını sağlayacak bir 
takım ereklere ve amaçlara sahip olan bir varlığa dönüştürmek ister. İnsanın tutkuları 
çocukluktan kalma yaraların yol açtığı şeyler oldukları söylenerek yeterli bir 
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açıklamaya kavuşturulabilecek türden bayağı ruhsal karmaşalar değildir. Bu tutkular 
ancak indirgemeci ruhbilimin alanı dışına çıkılırsa ve bu tutkuların amacının ne olduğu 
insanın yaşamına anlam kazandırma ve verili koşullar altında ulaşabileceği (ya da 
ulaşabileceğini sandığı) en uygun yoğunluğu ve gücü tatma girişimi oldukları iyice 
bilinirse anlaşılabilir” (Fromm 1993: 28). 

Sadece insana özgü olan bu tutkular insanın varoluşsal çelişkisi, yani ölümlü olduğunu 
bilerek yaşamaya devam eden tek varlık olması nedeniyle yaşam yolculuğunda kendini 
aşmasında hayati bir öneme sahiptirler. Dolayısıyla insan türüne özgü bu tutkular sayesinde 
yaşama yıkıcılıkla yanıt verse bile yine de edilginlikten çıkma ve kendini aşma girişimine 
yönelmiştir. İyi ya da kötü yönde yaşama etkin şekilde yanıt vermek için ortaya çıkan davranış 
tutkular sayesinde gerçekleşir. İnsan bir şey yaratarak veya bir ülküye varlığını adayarak 
yaşama yanıt verme girişiminde bulunabilir. Aynı şekilde eğer yaşamı boğmayı ve ölümü 
seçerek yıkmaya yönelmişse bile kişi yaşama daha iyi bir yanıt vermeyi başaramadığından buna 
yönelmiştir. Bu kişi elbette ruhen sakatlanmış hasta bir kişidir ancak yine de yaşam karşısında 
edilgin kalamayan ve kendini yıkımı ve ölümü seçerek aşmaya yönelmiş bir kişidir. Tutkuları 
onu kötüyü seçmeye yöneltmiştir ancak bu seçimin kendisi bile insanın edilginliğe 
katlanamayan yönünün göstergesidir.  

“Gerçek odur ki iyi olsun kötü olsun tüm insan tutkuları bir kişinin yaşamına anlam 
kazandırma ve bayağı salt yaşamı sürdürme amacı taşıyan varoluşu aşma çabası olarak 
anlaşılabilir ancak. Kişilik değişimi olanaklıdır ancak bunun gerçekleşmesi için kişi 
yaşamını geliştiren tutkuları harekete geçirerek böylece de öncekinden daha üstün bir 
canlılık ve bütünlük duygusu tadarak yeni bir anlamlı yaşayış yoluna kendi kendine 
dönecek durumda olmalıdır. Bu koşul sağlanmadıkça insan evcilleştirilebilir ama tedavi 
edilemez. Ama yaşamı geliştiren tutkular daha yüksek bir güç neşe bütünlük ve canlılık 
duygusu kazanılmasına yıkıcılık ve zalimlikten daha fazla katkıda bulunsalar bile bu 
sonrakiler insanın varoluş sorununa öncekiler ölçüsünde bir yanıt oluştururlar. En 
sadist ve en yıkıcı insan bile bir insandır azizler ne kadar insansa o da o kadar insandır. 
O insan olarak doğmuş olmanın yarattığı güç sorunlara daha iyi bir yanıt bulmayı 
başaramamış sapık ve hasta bir kişi olarak adlandırılabilir ve doğrudur da. O kurtuluş 
arayışında yanlış yolu tutmuş bir insan olarak ad adlandırılabilir” (Fromm 1993: 29). 

İnsan dünyasında görülen yıkıcılık veya yaşamı boğma yönündeki davranışlar insanın ölüme 
çekilmesine ve yaşamı yok etmesine neden olurlar. En başta ölüme çekilen kişiyi yani 
davranışın kendisini gerçekleştiren, yaşamı sakatlamaya yönelmiş insanı yıkıma uğratırlar. 
Bunlar gerçek sapkınlıklar olarak görülmeli ve öyle tanımlanmalıdırlar. Ancak yine de insanın 
türsel özelliği olan varoluşsal çelişkisi göz önünde tutulmalı ve yaşamın kendisine anlam 
kazandırma yönünde bir etkinlik olarak anlaşılmalıdırlar. Yıkımın kendisi elbette hoş 
görülemez ve doğru kabul edilemez. Elbette kendini gerçekleştirme gayreti içinde yaşamı 
boğmak ve yıkıcılık bir çelişki oluşturur ancak bu durum insanın yaşama karşı daha iyi bir yanıt 
verememesinin sonucunda meydana gelmektedir. Çünkü insanın kendini gerçekleştirme gayreti 
içinde edilginliğe dayanamaması nedeniyle ortaya çıkan bu eğilimlerin kökleri, insanı 
varoluşsal çelişkisine yanıt aramaya iten tutkularla ilgilidir. 

“Yıkıcılık ve zalimliğin kötü olmadıkları anlamı çıkarılmamalıdır bunlardan 
çıkarılabilecek anlam ancak kötülüğün insanlara özgü olduğudur. Bu tutkular yaşamı 
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bedeni ve ruhu yıkıma uğratırlar yalnızca kurbanı değil yıkıcının kendisini de yıkıma 
uğratırlar. Bu tutkular bir çelişki oluştururlar kendine anlam kazandırma uğraşında 
yaşamın kendisine karşı yönelmesini ifade ederler. Bunlar tek gerçek sapmadır. Onları 
anlamak onlara karşı hoşgörülü davranmak demek değildir. Ama onları anlamadığımız 
sürece nasıl azaltılabileceklerini ve hangi etkenlerin onları güçlendirme eğilimi 
gösterdiklerini bilmemize olanak yoktur” (Fromm 1993: 29). 

Erich Fromm’un tutkusal yıkıcılık eğilimleri konusundaki en değerli ve çarpıcı kavramı 
“topluluk narsisizmi”dir. Topluluk narsisizmi kavramı yıkıcılık eğilimlerini belli bir topluluk 
içinde meşrulaştırarak gerçekleştiren ideolojilerin anlaşılması açısından önemlidir. Toplulukla 
birlikte gerçekleştirilen yıkıcılık eğilimlerini tanımlayan bu kavramı, yaşamda olumlu yönde 
kanalize edilmeyen tutkusal güçlerin yıkıma yönelmesi, bir ideoloji, bir dava ya da lider adına 
gerçekleştirilmesi olarak da tanımlamak mümkündür. Buna ilişkin en iyi örnek modern çağın 
en yıkıcı katliamı nazi soykırımıdır. 

Belli bir dönemde ve belli bir toplum tipinde kendine aşırı hayranlık duyanlar ki 
toplumun benlik saygısı en düşük kesimi de onlardır, kendilerinde görmek istedikleri bazı 
özellikleri bir lidere atfedebilirler. Böylece bu kişiler topluluk içindeyken yücelttikleri önderi 
büyüttükçe kendi büyüklüklerine inanma hastalığına yakalanırlar. Topluluk narsisizminin 
oluşumunda aşağılık hissiyle sürekli kendini yüceltme gereksinimi duyan kişilerin aşırı 
yücelttikleri bir önderin peşinden gitmelerinin etkisi büyüktür. Ancak yine de bu kitleyi 
sürükleyecek olan önderin niteliklerinin büyük önem taşıdığını belirtmek gerekmektedir. 
Çünkü kendi yüceliğine inanma hastalığı içindeki böyle bir topluluğu yarı deli önderler çoğu 
zaman çok daha kolay peşinden sürükleyebilirler. Zira bu önderler sağlıklı algıya sahip 
olmadıkları için herhangi bir yenilgi karşısında oldukça öfkeli ve saldırgan bir tepki gösterme 
eğilimindedirler. Aşırı öfke tepkisi peşinden sürüklediği topluluk narsisizmi içindeki kitleye 
önderin yenilmez olduğu algısı yaratabilir. Her şeyi yapabilecek kadar güçlü ve cesur 
olduklarına dair bir görüntü çizseler de, bu liderler genelde dengesizlikleri nedeniyle kendi 
yıkımlarını hazırlayabilen patolojiye sahiptirler. Ancak topluluk narsisizmi için liderin 
sergilediği bu dengesizlikler birer güç ve yenilmezlik belirtisi olarak anlaşılmaya yatkındır. 

“Aşırı narsist bir topluluk kendisini özdeşleştirebileceği bir önder bulmak ister. 
Topluluk kendi narsisizmini yansıttığı bu öndere bir hayranlık duyar. Aslında birlikte 
yaşama ve özdeşleşmeden başka bir şey olmayan bu öndere boyun eğme durumu içinde 
bireyin narsisizmi öndere aktarılır. Önder ne denli büyükse onun izleyicileri de o denli 
büyük olacaktır. Bireysel yapıları yüzünden özellikle kendilerine hayran olan kişiler 
önderin peşine takılmaya en yatkın olan kişilerdir. Kendisinin büyüklüğüne inanmış bu 
konuda hiçbir kuşkusu olmayan önderin narsisizmi kendisine boyun eğenlerin 
narsisizmine son derece çekici gelir. Yarı deli önderler çoğu zaman en başarılı 
olanlardır ama nesnel yargıdan yoksun olmaları yenilgi karşısında gösterdikleri öfkeli 
tepkiler her şeyi yapabilen bir insan imgesini koruma gereksinimleri yüzünden bunlar 
yanlışlara düşerek kendi yıkımlarını hazırlarlar. Ne var ki narsisist kitlenin isteklerini 
doyuracak yetenekli ama yarı psikozlu kişiler her zaman bulunabilir” (Fromm 1994: 
79). 

Topluluk narsisizmi, her inanışta, kültürde ve farklı ideolojik yönelime sahip siyasi 
örgütlenişlerde gözlemlenebilir. İnsanlık tarihine bakıldığında insancılığa bağlı yönelim yani 
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hümanist algıyla biçimlenen kültürel topluluklarla, topluluk narsisizmi her zaman var 
olagelmiştir. Ancak özellikle modern çağda daha çok ortaya çıkması beklenen insancılık, akıl 
çağının selamlanmasından sonra yerini totaliter yönetimlere ve topluluk narsisizmine bağlı 
ideolojik kamplaşmalara bırakmıştır. Topluluk düzeyinde kimi zaman yıkıcılık eylemleriyle ön 
plana çıkan bu ideolojik kamplaşmalar farklı görüşlerden beslenseler de tümündeki ortak 
özellik aynı narsist, dışa kapalı, bağnaz algıya ve yıkıcı yönelime sahip olmalarıdır. 

“Yenidendoğuş’tan başlayarak iki karşıt güç topluluk narsisizmi ve insancılık kendi 
çizgilerinde gelişmişlerdir. Ne yazık ki topluluk narsisizminin gelişmesi insancılığı 
geride bırakmıştır. Ortaçağ’ın sonlarıyla Yeniden-doğuş sıralarında Avrupa’da siyasal 
ve dinsel bir insancılığın doğması umudu belirmişse de bu umut gerçekleşmemiştir. 
Topluluk narsisizminin yeni biçimleri türeyerek sonraki yüzyılları etkilemiştir. Bu 
topluluk narsisizmi dinsel ulusal ırksal siyasal bin bir biçime girmiştir. Katoliklere karşı 
Protestanlar Almanlar’a karşı Fransızlar Karaderililer’e Beyazlar Yahudiler’e karşı 
Hıristiyanlar kapitalistlere karşı komünistler içerikleri ne olursa olsun bunların 
hepsinde ruhbilimsel açıdan aynı narsist olguyla bu olgunun sonucunda ortaya çıkan 
bağnazlık ve yıkıcılık söz konusudur” (Fromm 1994: 74, 75). 

Elbette modern dönemde artışı gerçekleşmiş olan topluluk narsisizmi en net şekilde 
yükselişe geçen diktatörlüklerde görülmektedir. Ancak sadece diktatörlük biçimlerinde değil 
farklı inanç sistemlerinde de bu olgunun ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Topluluk 
narsisizmi Hitler ve Stalin gibi önderlerin bulunduğu ülkeler ve onları destekleyen 
topluluklarda aynı zamanda Hindu dinleri gibi inanç topluluklarında da ortaya çıkmıştır. Aynı 
şekilde günümüzde gittikçe artışı gözlenen radikal islami hareketlere bağlı toplulukların 
gerçekleştirdiği yıkıcılık eylemleri bu çerçevede düşünülebilir. İnsanın ölümlü olduğunu 
bilerek yaşaması ve içindeki potansiyeli olumlu yönde harekete geçirememesi durumunda belli 
topluluklar içinde yıkıcılığa yönelişi yaşama verdiği bir yanıttır. Ölümlü oluş ve kendi 
potansiyelini olumlu yönde gerçekleştirememe yaşama yıkımla yanıt vermeyi beraberinde 
getirir ki, bu özellikle topluluk içinde daha meşru görülebilir zira bu insanın anlam verdiği bir 
dava uğruna gerçekleştirdiği bir yıkımdır. Varoluşçu psikoterapinin en önemli ismi Irvin Yalom 
modern dönemde hem bireysel hem de topluluk düzeyinde artan bu yıkıcılık eğilimlerinin 
Ortaçağ’a özgü inanç olgusunun sarsılmasıyla ilgili olduğunu vurgulamaktadır. 

İnsan ölümün varlığını her an düşünmediğini zannetse de özünde bu gerçekliği 
bilincinde derin bir şekilde hissetmeye devam ettiğinden bununla ilgili kaygıları tüm yaşamını 
etkilemektedir. Artan patolojilerin temeline inildiğinde de aynı kaygı ve tedirginliği görmek 
mümkündür. Yalom’a göre Ortaçağ’da belirgin olarak insan yaşamını biçimlendiren derin 
inanç olgusu insanın varoluşsal kaygısını belli ölçüde yatıştırmaktaydı. Ancak modern 
dönemde insanın bilincinde bir kırılma gerçekleşmiştir ve insanın ölüm karşısındaki korkusunu 
Ortaçağda olduğu kadar yatıştıracak güçlü dinamik kalmamıştır. Bu nedenle ölüm karşısında 
artan korku farklı nevrotik belirtilerle ortaya çıkmaktadır.  

“Ölüme karşı bağışıklığı olduğuna inanan bazı insanlar… bir cemaatle, bir davayla ya 
da İlahi bir varlıkla birleşme yoluyla ölümün acı veren ayrılığını aşmaya çalışırlar. 
Ölüm ansikeyetesi, sonlu oluşumuzun verdiği ıstırabı öyle ya da böyle hafifletmeye 
çalışan dinlerin anasıdır. Tanrı, kültürler- ötesi yapıda anlatıldığı şekliyle, sonsuz bir 
yaşam hayaliyle ölümlülük korkusunu yumuşatmakla kalmaz, ebedi bir varoluş ile 
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anlamlı bir hayat yaşamaya yönelik bir yapı ve kurallar bütünü geliştirerek korku dolu 
bir tecriti de hafifletir. Ama en sağlam, en saygıdeğer savunmalara rağmen ölüm 
ansikeyetesini tam olarak bastıramazsınız: her zaman oradadır, zihnin gizli 
yarıklarında dolaşır durur.” (Yalom, 2008: 13). 

Bu çerçevede kitlesel hareketlerin yıkıcı etkisinin ölüm korkusu ve benlik saygısıyla 
doğrudan ilgili olduğuna değinen ve toplum filozofu olarak da bilinen görüşleri Fromm ve 
Yalom ile birleşen Erıc Hoffer’ın yaklaşımı önemlidir. Ona göre modern dönemde insanın artan 
ölüm korkusu ve yükselişe geçen kitle hareketleri birbiriyle ilgilileri temelinde okunmalıdır. 
Zira insanın varoluşsal kaygısı ile belli bir grup içinde bir dava ya da ideoloji adına benliğini 
feda etmesi birbiriyle temelden ilgilidir. Kitle psikolojini bireyin varoluşsal tedirginliği ve 
benlik saygısı üzerinden düşünmek gerekmektedir. Modern dönemde birey belli bir davaya 
kendini adamayı seçtiğinde, kendini adadığı davanın veya ideolojinin içinde bir ölümsüzlük 
kazanacağından ölüm korkusu da yatışmaktadır. Dolayısıyla modern dönemde artmış olan 
yıkıcı kitlesel ideolojik hareketlere bu temelde bakılmalıdır. 

Benliğimizi reddetmekle yegane gerçek yükün altından kurtulmuş oluyoruz. Zira 
kendimizi bir kutsal davayla ne kadar özdeşleştirmiş olursak olalım, bu dava adına 
duyduğumuz korkular, asla bu fani benlik adına olan korkularımız ve titremeler kadar 
gerçek ve yıkıcı olamaz. Kaçınılmaz yok olmanın eşiğinde sallanıp duran kısa ömürlü 
benlik, gerçekten bir anlam ifade eden yegane şeydir. Bu yüzden benliği terk etmek bir 
özgürlüğe kavuşma ve bir kurtuluş gibi hissedilir (Hoffer, 2003: 31) 

  Modern dönemle birlikte güçsüzlük ve soyutlanmışlık hissine bağlı olarak bir grupla 
bütünlenme isteği ve özsaygı gibi duygu durumlarına odaklanan Hoffer’a göre kitlesel büyük 
hareketlerin temeline inildiğinde bu duygu durumlarının yarattığı etki çok açıkça görülebilir. 
Özellikle faşist diktatörlüklerde kitlenin gaddarca tutumu içinde yer alan ve mantıklı 
davrandığına körü körüne inanan bireylerin duygu durumları özsaygının yitimi ile ilgilidir. 
Baskıcı rejimlerde kendini bir davaya adamak yine tamamen bu durumla ilgisi çerçevesinde 
düşünülmelidir. Çünkü kişiler toplumsal alanda özsaygılarını koruyacak mekanizmaları 
kaybettiklerinde kitlesel olarak güçlü görünmek ve kitlenin ruhuna kendini adayarak 
özsaygılarını korumaya yönelmektedirler. 

 Bir toplumun vatanseverlik duygusu her zaman toplumun refahı ve yöneticilerin 
adaletiyle orantılı olmaz. Ulusal gurur, diğer gurur çeşitleri gibi, özsaygının yerini 
alabilir. Devlet politikalarının ve tarihi rastlantıların bireysel özsaygının kazanılmasını 
ve muhafazasını zorlaştırması durumunda, paradoksal olarak, halkın ulusçu ruhunun 
daha aşırı, daha ateşli bir hal alması bundan dolayıdır. Bireysel özsaygının 
ulaşılmazlığı, faşist ve komünist rejimlerle yönetilen halklarının aşırı milliyetçi 
oluşlarının ardında yatan önemli faktörlerden biridir (Hoffer, 2003:1 27) 

Hoffer, insanın belli bir kimseye ya da gruba yansıttığı öfke ya da nefretin temeline 
inildiğinde yine bunun çoğunlukla insanın özsaygısıyla ilgili bir eksiklikten kaynaklandığına 
dolayısıyla insanın içinde kendine yöneltilmemiş bir nefretin var olduğuna dikkat çeker. 
Dolayısıyla nefret ve buna bağlı öfkeli yıkıcılık hareketleri insanın kendi iç bütünlüğü ve 
özsaygısıyla yakından ilgilidir. Hoffer’a göre dünyada sürüp giden bir çok tahripkar eylemin 
ve kitlesel kıyımın temellerinde bu gerçeklik bulunmaktadır. Erich Fromm’un 
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kavramsallaştırdığı topluluk narsisizmi de bu çerçevede anlaşılabilir. Modern dönemde benlik 
saygısı düşük ve ölüm korkusu artmış kişilerin belli bir topluluk içinde ve bir ideoloji adına 
yıkıma yönelmiş tavrı bu çerçevede düşünmek mümkündür. 

Sonuç 

Modern dönemde hem bireysel hem de topluluk düzeyinde artan yıkıcılık eğilimlerinin 
azaltılması insanın içinde bekleyen ve sadece kendi türüne özgü olan insani potansiyeli olumlu 
yönde kanalize etmesini sağlamakla mümkündür. Modern dönemde artan ölüm korkusunun 
insanın varoluşsal tedirginliğini arttırdığı ve bunun olumlu yönde harekete geçirilmeyen 
tutkusal güçleri nedeniyle insanı yıkmaya yönelten bir etki taşıdığı söylenebilir. Bu çerçevede 
sosyal bilimcilerin insanın içindeki bu potansiyeli göz önünde tutarak çözüm üretmeye 
yönelmesi büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilimin çözüm önerileri insani potansiyelin bir 
anlam uğruna harekete geçirmesi ve bu tutkusal güçlerin olumu şekilde yaşama 
yönlendirilmesini hedeflemelidir. Zira askıda kalan kendini gerçekleştirme itkisi bireysel 
patolojilere bağlı yıkıcı eğilimleri arttıracağı gibi, topluluk düzeyindeki narsisizmi ve yıkımı da 
arttıran bir tehlikeyi içinde barındırmaktadır. Bu çerçevede ülkede sosyal alanda alınacak 
kararlarda ve gerçekleştirilmesi hedeflenen projelerde insanı ve yaşamı amaç edinen bir 
anlayışın yerleşmesi gerekmektedir. İnsana ve yaşama yönelmiş bir anlayış ölüm korkusu 
yüzeye çıkmış, varoşulsal tedirginliği artmış ve tutkusal güçleriyle yaşamı boğmaya yönelmiş 
insani potansiyeli, iyiye ve yaşama yönlendirmek açısından önemlidir ve birçok sosyal 
problemi de en aza indirebilir. Bu problemler bireysel sadistik (orta-üst ve üst sınıfta görülen) 
eğilimlere bağlı suç vakalarında görülebileceği gibi radikal islami örgütlerde, ideolojik 
kamplaşmaya bağlı yıkıcılığa yönelmiş gruplarda ve suç çetelerinde gözlenebilmektedir. 
Dolayısıyla çeşitlilik gösteren ve birçok sosyal probleme neden olan söz konusu bu yıkıcılık 
eğilimlerini en aza indirmenin insanın içindeki bu insani potansiyelin olumlu yönde harekete 
geçmesi gerçekleşebileceğini belirtmek gerekmektedir. 
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GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GENİŞLETİCİ, GELİŞENLERDE İSE SIKI PARA 
POLİTİKASI VE KÜRESELLEŞME 

 
Mehmet KARAGÜL* 

 
Öz:  
Genel algının ötesinde kazananı ve kaybedeni olan ve oldukça kapsamlı bir süreci ifade eden 

küreselleşmenin etkin olduğu en önemli alan kuşkusuz ekonomidir. Bilhassa gelişmiş ülkelerin, gelişen ülkeler 
üzerindeki ekonomik hâkimiyetini genişletmeleri bağlamında en fazla kullandıkları araç da para politikalarıdır. 
Gelişen ülkelerde yaygın olarak görülen enflasyonla mücadele için maliyet arttırıcı ve üretim düşürücü etkisi 
yeterince dikkate alınmadan, hep sıkı para politikası dayatılmaktadır. Söz konusu politikaların uygulanması 
neticesinde ise iç piyasada daralan para arzı, yükselen faizle yabancı kaynak olarak dışarıdan dengelenmektedir. 
Oysa gelişmiş ülkeler, tam aksine sürekli genişletici para politikası uygulayarak, gelişen ülkelere önce para, sonra 
da mal ihraç etmek suretiyle hep kazanan taraf olmayı hedeflemektedirler.  

 
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, sıkı ve genişletici para politikası, gelişen ve gelişmiş ülkeler 
 

EXPANSIONARY MONETARY POLICY IN DEVELOPED COUNTRIES, 
CONTRACTIONARY MONETARY POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES AND 

GLOBALIZATION 
 
Abstract: 
 
It is surely beyond doubt that the economy is the area where the globalization, which has winner and loser 

beyond the general perception and expresses a very comprehensive process, is most effective. Monetary policy is 
the most popular tool that the developed counties use in order to expand their economic dominance on developing 
countries. In order to deal with inflation on the developing countries, the contractionary monetary policy is 
imposed without adequately taking consider of it’s cost increasing and production decreasing effects. In the result 
of this policy, monetary supply decreases in domestic market but it is balanced with the foreign liquidity while 
interest rate increases. However, the developed countries rather use expansionary monetary policy and they aim 
to be the winner by exporting money and good to developing countries. 

 
Keywords: Globalization, contractionary and expansionary monetary policy, developing and developed 

countries 
 

A.   GİRİŞ 
Para ve küreselleşme, hem hayatımızdaki yeri, hem de birbirleriyle olan ilişkisi 

açısından oldukça dikkat çekici ehemmiyete sahiptirler. Esasen iktisadi hayatın devamlılığını 
sağlayan para, bu asli görevinin yanı sıra; ekonomik, politik ve hatta akademik çevrelerde 
hemen hemen hiç bahsedilmeyen iktisadi ve siyasal etkinlik alanının, diğer bir ifade ile 
egemenlik sahasının göstergesi olma özelliğine de sahiptir. 

Güçlü sanayileşmiş ülkelerin, diğer bölgeler üzerinde; iktisadi, siyasi, kültürel ve askeri 
etkinliğini genişletme çabalarını küreselleşme olarak ifade ettiğimizde, bu aktif yayılmacı 
harekete maruz kalan öteki pasif çevre ülkeler için küreselleşme yenine ancak 
küreselleştirilmeden bahsetmek çok daha yerinde olacaktır. 

Küreselleşen ülkelerin bu faaliyetlerinde kullandıkları en etkili aracın, liberal iktisat 
politikaları olduğu ve ayrıca buna paralel bir şekilde, özellikle gelişmekte olan ülkelere 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, 
mkaragul@mehmetakif.edu.tr 
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önerilen/dayatılan sıkı para politikaların önemli bir rol üstlendiğini belirtmek gerekir. Bu 
çerçevede gelişmiş ve küreselleşen ülkelerde genişletici para politikaları uygulanırken, 
gelişmekte olan ülkelerde manidar bir şekilde ısrarla sıkı para politikası uygulandığını 
görüyoruz. 

Bu vaziyetin bir yansıması olarak gelişmekte olan ülkelerde oluşan para arzı açığı, 
gelişmiş ülkelerdeki para arzı fazlasıyla “yabancı sermaye” çerçevesinde karşılanmaktadır. 
Ülkeler arasında oluşan söz konusu para arzı dengesizliğinin giderilmesinde, liberal 
politikaların bir sonucu olan sermeye hareketlerinin serbestliği ve gelişmekte olan ülkelerdeki 
faizlerin yüksek oluşunun önemli bir rol üstlendiği inkâr edilemez. 

Görüldüğü üzere gelişmekte olan ülkeler, sıkı para politikası gereği olarak milli para 
arzını daraltırlarken, iç piyasada oluşan para arzı açığı; ya faiz maliyetli dış borç, ya mülkün 
elden çıkarılmasını gerektiren özelleştirme ya da en masumu ihracat ile elde edilen yabancı 
paralarla telafi edilmektedir. Bu noktada iç piyasada kullanmak ya da yatırım yapmak için milli 
para basarak kullanmak yerine, bu denli ağır maliyetleri olan yabancı para kullanmanın iktisadi 
bir izahını yapabilmek oldukça zor olsa gerek. 

Nihayetinde sıkı para politikaları; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ve 
küreselleşen ülkeler karşısında küreselleştirilmek üzere açık alan haline getirmektedir. Bu 
itibarla gelişmekte olan ülkelerin, iç piyasada ihtiyaç duydukları para ihtiyacını yabancı 
paralara ihtiyaç kalmayacak şekilde arttırmaları, istikralı ve kalıcı bir iktisadi kalkınma için çok 
daha yerinde olacağı düşünülmektedir.  

B.   BİR BAŞKA YÖNÜYLE KÜRESELLEŞME 
Eski Türkçe cihanşümul, yeni Türkçe küresel, İngilizce kökenlisi globalleşme olan ve 

son yıllarda Dünya’nın aldığı yeni yapıyı anlatmaya çalışan bu kavramlar, günümüzde çok sık 
kullanılmasına rağmen, bu olgunun toplum tarafından hakkıyla anlaşıldığını söyleyebilmek bir 
hayli zor.  

Dünyada her varlığın, düşüncenin ve olayın, mutlaka değişik tonlarda müspet ve menfi 
yönlerinin bulunduğu bir gerçektir. Dolayısıyla hiçbir olgunun mutlak doğru ve yanlışlardan 
oluşması mümkün değildir. Bu nedenle, üzerinde çok yönlü tartışmalar yapılan, küreselleşmeyi 
de aynı doğrultuda değerlendirmek zorundayız. 

Küreselleşme karşıtı olmak ya da savunmak bir yana, küreselleşme sürecini bütün 
boyutlarıyla iyi tahlil ederek, olumsuzluklarına karşı önlem alırken, fırsatlarını 
değerlendirebilmek için hazırlıklı olunması gerektiği kanaatindeyiz.  

Küreselleşme süreci, esasen yansız bir kavram olup genel anlamda; küre üzerindeki her 
türlü iletişim ve ulaşım imkânlarının artması, buna bağlı mal, hizmet ve finansal sermayenin 
hareketliliğinin çoğalması, üretim ve tüketim kalıplarının benzeşmesi ile kültürel etkileşimin 
yoğunlaşması şeklinde homojen bir yapıyı öngörmektedir. Bu anlamda “Dünya Küreselleşiyor” 
ya da “Küreselleşiyoruz” ifadelerinde Dünyadaki bütün insanlığın aynı ölçüde ve etkinlikte 
küreselleşme eyleminde rol aldığı ya da etkilendiği vurgusu bulunmaktadır. Ancak 
küreselleşme hakkındaki söz konusu bu ve benzeri bütün pozitif söylemlere rağmen, gerçeğin 
çok farklı olması, bütün tartışmaların temelini teşkil etmektedir. (Adıgüzel, 2011: 17-39) 

“Yoğun kütlenin, hafif kütleye doğru hareket etmesi ya da onu baskı altına alması” 
şeklindeki en basit fizik kuralının, sosyal bilimlerde de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 
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Üretim miktarı, sermaye birikimi, teknolojik düzey, kültürel derinlik ve askeri güç itibariyle 
azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden kat kat ileride olan sanayileşmiş merkez ülkelerin 
sahip olduğu zenginlik, meselenin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda devletlerarasındaki 
sınırların, Neo-liberal politikalarla kaldırılması ya da gevşetilmesi, gelişmiş ülkelerden 
azgelişmiş ülkelere doğru yoğun bir mal, hizmet, sermaye, kültür ve siyasi değerin yönelmesine 
yol açmaktadır. (Şimşek, 2007: 69-70) 

Bu da netice itibariyle, dünyadaki güçlü ülkelerin; ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri 
etkinlik sahasını, kendi alanının dışına taşıyarak, Küre’nin geri kalanına yayılmasına neden 
olmaktadır. Böyle bir yapısal değişim, karşımıza etkinlik sahasını genişletenlerden oluşan 
küreselleşenler ile mevcut etkinlik sahasını diğerleriyle paylaşmak zorunda kalanlar ve/veya 
daraltmak zorunda kalanların teşkil ettiği küreselleştirilenleri çıkarmaktadır. (Karagül, 2012: 
156-159) 

Küreselleşmenin etkilerinin en yoğun yaşandığı iktisadi hayatın, en etkili aktörünün, 
para ve para politikaları olduğundan da şüphe edilmemelidir. (Balmumcu, 2013) Çünkü 
bağımsızlığını ilan eden her ülkenin temel hakkı olan para basma yetkisi ve bu parayı 
egemenliğinin bir göstergesi olarak, sınırları içinde kullanması gerçeği ortadadır. Buna rağmen, 
bilhassa gelişen ülkelerde merkezi ülkelerin paralarının da işlem yapabilir olmasını, 
egemenliğin paylaşılması ve dolayısıyla küreselleştirilmeye bir örnek olarak değerlendirmesi 
yanlış olmasa gerek.  

C.   KÜRESELLEŞME, PARA VE PARA POLİTİKALARI  

Toplumların refah düzeylerinin arttırılması ve her türlü tehdide karşı kendilerini 
koruyabilmeleri büyük ölçüde iktisadi alandaki başarılarına bağlıdır. Bu başarının da para 
politikalarından bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. 

Üretim, tüketim, ticaret ve paylaşımdan oluşan temel iktisadi faaliyetlerin gerçekleşmesi 
sürecinde en önemli görev üstlenen faktör, hiç kuşkusuz paradır. İktisadi hayatın işlerliği için 
vazgeçilmez öneme haiz olan paranın ne olduğu, özellikleri, fonksiyonları ile politikaları ve 
bunun küreselleşmeyle olan etkileşiminin ortaya konmasının, önemli bir gereklilik olduğundan 
şüphe yoktur. 

a.   Para ve Özellikleri  
Bir varlığın para olarak kullanılabilmesi için öncelikle, ilgili ülkede ve toplumda kabul 

görmesi, üzerinde kıymet barındırabilmesi için nadir olması ve bunun için taklidinin zor olması 
gerekmektedir. Öte yandan ekonomik mübadele işlemlerinde kolaylıkla kullanılabilmesi için 
küçüklü, büyüklü olması ile taşımasının kolaylığı ve bölünebilirliği büyük ehemmiyet arz 
etmektedir. 

Paranın iktisadi hayattaki önemi o nispette vazgeçilmezdir ki vücuttaki kanın 
ehemmiyetinden farklı değildir. Nasıl ki sağlıklı bir vücudun sahip olması gereken normal kan 
değerleri var ise benzer şekilde istikrarlı bir iktisadi yapı için de gereksinim duyulan para 
miktarının belli bir standardı olmak zorundadır. Ayrıca kanın bünye sağlığı için harici bir unsur 
taşıması ne ise iç piyasada milli para yerine yabancı/harici para kullanmak da o denli 
sakıncalıdır. 
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b.   Paranın Fonksiyonları 

Ekonomi politikalarının etkinliğinde ve başarısında son derece önemli bir role sahip 
olan paranın fonksiyonlarını; mübadele aracı, ekonomik ölçü birimi, tasarruf aracı ile iktisadi 
faaliyetlerde itici/kışkırtıcı ve egemenlik göstergesi olması şeklinde sıralamak mümkündür. 

Paranın en klasik görevi, ekonomik hayatta iktisadi değerlerin el değiştirmesine aracılık 
etmesi, yani değişim aracı olmasıdır. Para, bu fonksiyonuyla iktisadi hayatın akışını ve 
işleyişini sağlayan en önemli araçtır. Paranın diğer bir fonksiyonu ise iktisadi varlıkların 
değerleri için ölçü birimi görevi üstlenmesidir.  

Öte yandan bugün gerçekleştirilen iktisadi bir katma değerin bir bölümünü gelecekte 
kullanabilmenin en kolay yolu, ilgili katma değeri paraya dönüştürerek onun bir bölümünü 
gelecekte kullanmak üzere bekletmek, diğer bir ifade ile tasarruf etmektir. Ayrıca modern 
iktisadi hayatı yönetme konusunda paranın bir diğer vazifesi politika aracı olmasıdır. Bu 
manada para arzı ve para talebi üzerinden, piyasadaki paranın değeri ve faiz oranları ile iktisadi 
faaliyetlerin yönlendirilmesi mümkün olmaktadır.  

Paranın yeterince gündeme getirilmeyen bir başka fonksiyonu, ekonomik faaliyetler için 
iticilik veya kışkırtıcılık etkisine sahip olmasıdır. Çünkü her kim belli bir miktar parayı elinde 
bulunduruyorsa; sahip olduğu eğitim ve değer yargıları ile içinde bulunduğu şartlara göre ilgili 
parayı, ya tüketim için yahut da yatırım için harcamak eğiliminde olacaktır. Bunun da 
ekonomide canlılığın sağlanması için büyük ölçüde etkili ve gerekli olduğunu ifade etmek 
yanlış olmasa gerek. 

Bayrak, devletler için egemenlik sahasının göstergesi olarak, siyasal bir simge ve 
sembol görevi üstlenmiş olmasına rağmen, hiç şüphe edilmemelidir ki asli egemenlik göstergesi 
paradır. Dolayısıyla paranın kitaplarda yer almayan bir diğer önemli hususiyeti, ülkelerin 
egemenlik sahasını gösteren bir özelliğe sahip olmasıdır.  

Dolayısıyla bir coğrafyada hangi para veya kimin parası kabul görüp kullanılıyorsa, o 
paranın sahibi ülkenin, o topraklarda; siyasi, iktisadi ya da askeri konularda etkili olmadığını 
söyleyebilmek mümkün değildir.    

  Bütün bu izahatlardan açıkça görüleceği üzere, paranın gündeme gelmeyen en önemli 
fonksiyonlardan olan egemenlik göstergesi özelliği, bugün ülkelerin küreselleşmesi ve 
küreselleştirilmesi sürecinde de kendisini göstermektedir. Kanaatimizce, bir ülkenin gerçek 
egemenlik sahasını görmek açısından, temsili sembol olan bayrağının dalgalandığı alandan 
ziyade, parasının kullanıldığı coğrafyayı dikkate almanın, çok daha gerçekçi olacağı 
muhakkaktır. 

c.   Para Basma: Emisyon  

Emisyon, diğer bir ifade ile kâğıt para basıp piyasaya sürme konusunda tek yetkili 
merkez bankalarıdır. Merkez bankalarının aktif ve pasifindeki gelişmelerin sonucuna göre 
gerçekleştirilen sürüm, merkez bankasına ve dolayısıyla onun sahibi olan devlet veya kuruma 
ciddi bir kazanç sağlamaktadır. Emisyon kazancı olarak ifade edilen bu gelir, ilgili kurum adına, 
basılan paranın piyasadaki alım gücü nispetinde ilave bir satın alma gücü ayrıcalığı 
sağlamaktadır. 

Piyasaya çıkarılan ilave paranın, piyasada kendisinin alım gücüne karşılık, ek bir mal 
ve hizmet bulamaması halinde belli bir miktar enflasyona sebep olması kaçınılmazdır. Ancak, 
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yukarıda da bahsedildiği üzere paranın, ekonomik faaliyetler üzerindeki itici ve kışkırtıcı olma 
özelliği de dikkate alındığında, bir yandan tüketimi diğer taraftan da üretimi canlı tutabilmek 
için piyasanın ölçülü bir biçimde sürekli para ile desteklenmesi kaçınılmazdır.  

d.   Eski ve Yeni Para Arzı Tanımlamaları  
Piyasadaki para miktarını yansıtan M, para arzı tanımlarında da son dönemde Avrupa 

Merkez Bankasına uyma adına önemli değişikliklere gidilmiştir. Bunlardan en dikkat çekici 
olanı, eskiden M2Y altında yer verilen yabancı para cinsinden tutulan mevduatlar, şimdi 
vadelerine göre M1 ve M2 para arzları içinde gösterilmeye başlanmıştır. (Bocutoğlu, 2011: 
144-145) Dolayısıyla yeni anlatımda M2Y diye ayrı bir para arzı tanımı bulunmamakta, yabancı 
paralar milli para ile birlikte hiçbir farklılığa gitmeden aynı para arzı tanımı içinde 
gösterilmektedir. 

Böyle bir tanımlama ile ülke içindeki yabancı paralarla, yerli paranın ayırt edilmesi 
büyük ölçüde engellemiş olmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki her bir ülke insanı için, milli 
para ile yabancı para aynı anlama gelmemektedir. Çünkü her ülkenin kendi parası sıfır maliyetli 
iken, yabancı para ise hem elde edilme aşamasında, hem de kullanıldığı zaman sürecinde bir 
bedel ödemeyi gerektiren ve ayrıca dış bağımlılığa yol açan ciddi bir maliyete sahiptir.  

 
Tablo: 1. Eski ve Yeni Para Tanımlamaları 

Para 
Arzı 

(Eski) 

Sahip Olduğu Parasal 
Değerler 

Para Arzı 
(Yeni) 

Sahip Olduğu Parasal Değerler 

M0 Dolaşımdaki para - Banka 
Kasalarındaki Para 

M0 Dolaşımdaki para - Banka 
Kasalarındaki Para 

M1 M0 + Vadesiz Mevduat M1 M0 + TL ve YP Vadesiz Mevduat 
M2 M1 + Vadeli Mevduat M2 M1 + TL ve YP Vadeli Mevduat 

M2Y M2 + Vadesiz ve vadeli YP 
Mevduat  

M3 M2 + Repo ve Para Piyasası Fonları + 
Bankalarca İhraç Edilen Menkul 

Kıymetler 
M2R   M2 + Repo   

Kaynak: www.mahfiegilmez.com/15.07.2015 
 

Bahsedilen para arzı tanımlamalarındaki değişime paralel bir başka yeni tanımlama 
şekli, Milli Gelir hesaplamalarında görülmektedir. Son dönemde milli gelir hesabının, Türk 
vatandaşlarının yurt içi ve dışı yıllık gelirlerini yansıtan GSMH yerine, ülke içindeki yerli ve 
yabancı kişilerin elde ettiği geliri gösteren GSYİH ile hesaplanması, üzerinde yeterince 
durulmayan bir konu olsa gerek. Çünkü ülke içindeki yabancı işletmelerin artması ve milli 
gelirdeki ağırlıklarının % 50’lerin üzerine çıkması nedeniyle, yıllık hesaplanan GSYİH 
büyüklüğü ve artışı, ülke vatandaşları tarafından bu ülkenin öz geliriymiş gibi algılandığından, 
iktisadi anlamda gerçeği yeterince yansıtmamaktadır.  

Görüldüğü şekliyle, son dönem iktisadi tanım ve hesaplamalarda yerli ve yabancı farkı 
kaldırılarak, ülkenin iktisadi hayatındaki yabancı ağırlığı ve kontrolü bir manada 
gizlenmektedir. Esasen bu durumun, küreselleşenlerin küreselleştirilenler üzerindeki etkisinin 
gözlerden kaçırılması anlamına geldiğini de söylemek yanlış olmasa gerek. 
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e. Sıkı Para Politikası ve Enflasyon ile Mücadele  

Ülkelerin en tabi hakları olan para basma yetkisine, sınırlama getiren sıkı para 
politikasının öncüsü ve savunucusu olan Monetarizm, günümüz temel iktisadi sorunlardan biri 
olan enflasyon konusu üzerine yoğunlaşmakta ve enflasyonun asli nedeni olarak, hükümetlerce 
para arzının artırılmasını görmektedir. Monetaristlere göre, ekonomideki istikrarsızlıkların 
birçoğu parasal kökenlidir. Bu görüşlerini özetle "Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir 
olgudur" sözüyle ifade etmektedirler. (Oktayer, (2010: 132) 

Dolayısıyla hükümetlerin, enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarından 
şaşmamaları en temel politik yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda son yıllarda 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve kronik enflasyon yaşayan birçok gelişmekte olan ülke için 
IMF’nin başını çektiği küresel aktörlerin genel geçer(!) iktisat programları olarak önerdiği 
liberal eksenli sıkı para politikaları, birçok yönüyle tartışmaya açıktır. 

i.    Sıkı Para Politikası ve İç Ekonomik İstikrar 
Enflasyonun, ciddi bir iktisadi sorun olduğundan şüphe olmamakla birlikte, fiyatların 

genel anlamda ülkenin iktisadi yapısına göre (yüzde 1 ile 5 oranında) artmasının ekonomik 
hayatın istikrarı ve devamlılığı açısından gerekli olduğu da göz ardı edilmemelidir. Aşırı talep, 
yetersiz arz ve artan maliyetler gibi çok farklı nedenleri olan enflasyonun tek sebebinin, para 
arzının aşırı artması olarak görülmesi de doğru değildir.  

Bu çerçevede enflasyon ile mücadele için sürekli ve katı bir şekilde ülkede sıkı para 
politikası uygulanmasının, menfi etkilerinin de olabileceği göz ardı edilmemelidir. Çünkü fiyat 
artışlarının önüne geçebilmek için toplam talebi düşürmeye yönelik uygulanan sıkı para 
politikalarının; önce faizlerdeki yükselişle maliyet temelli fiyat artışına, ardından üretimde 
düşüşe neden olabileceği ve tekrar üretim daralmasına bağlı yeni bir fiyat artışının yaşanmasına 
yol açabileceği göz ardı edilemez.  

Dolayısıyla uygulanan sıkı para politikasının, umulan müspet etkilerinden çok daha 
fazla menfi etkilerinin olduğu da dikkatlerden kaçmamalıdır. Çünkü sıkı para politikası, sadece 
yersiz ve aşırı talebi kısmak için geçici olarak uygulanabilecek bir politikadır. Buna karşılık, bu 
politikanın aşırı ve süreklilik kazanması halinde; maliyet enflasyonu, arz enflasyonu, üretim 
daralması, buna bağlı milli gelir azalması, işsizlik ve ayrıca üretimdeki azalmaya bağlı olarak; 
dış açık, dış borç ve dış bağımlılık gibi çok daha ağır iktisadi sorunlara neden olabileceği inkârı 
mümkün olmayan gerçeklerdir. 

ii.   Sıkı Para Politikası ve Özel Bankalar! 

 Toplam talebi kısarak enflasyonu düşürmek amaçlı uygulanan sıkı para politikasına 
bağlı olarak Merkez Bankası’nın emisyona başvurmaması, ülkede emeği ile çalışan ücretlilerin 
reel gelirlerini düşürücü etki doğurduğu göz ardı edilmeyecek bir olgudur. 

Merkez Bankası’nın ekonominin ihtiyacı nispetinde para basması, devletin egemenlik 
hakkını kullanmasının bir gereği olduğu kadar, toplum tarafından üretilen mal ve hizmetin 
karşılığı bir gelir kaynağı olduğu da kabul edilmelidir.  

Lakin Merkez Bankası, piyasada aşırı talep olmasın düşüncesiyle para basmaktan imtina 
ederken, piyasadaki bankaların oldukça rahat bir şekilde; kaydi para oluşturması, bir taraftan 
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devletin egemenlik hakkına ortak olma anlamına gelirken, diğer yandan kamunun/toplumun 
hakkı olan emisyon kazancına da el koymuş olmaları dikkat çekmektedir. 

Öte yandan Merkez Bankası’nın, kendisine dayatılan sıkı para politikası programı 
çerçevesinde uyguladığı para arzını daraltıcı uygulamalara karşılık, özel bankaların; kaydi para 
araçları ile oluşturduğu ilave alım gücü, tüketici kredilerinin genişletilmesi ve kredi kartlarının 
kontrolsüz bir biçimde yaygınlaşması, Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme amaçlı 
uyguladığı sıkı para politikasıyla çelişen özelliğe sahiptirler. 

Çünkü enflasyon ile mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikasıyla, reel geliri 
azalan çalışan kesim, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların oluşturduğu kaydi para ve 
dış kaynaklı kredileri kullanmak zorunda kalmaktadır. Neticede iddia edildiği şekliyle reel 
anlamda, enflasyonu düşürme bağlamında, ne toplam para arzı daralmakta, ne de toplam talep 
kısılmaktadır. Sadece tüketiciye ve üreticiye ilave maliyet doğuran faiz artışıyla, para arzının 
kaynağı değişmiş olmaktadır. 

iii.   Sıkı Para Politikasının Yabancı Para Arzını Arttırıcı Etkisi 
Sıkı para politikası neticesinde içerideki para arzının daralması ve buna bağlı faizlerin 

yükselmesinin bir diğer etkisi, ülkeye yabancı para girişinin önünü açmasıdır. (Yay,  2009: 36) 
Çünkü milli para arzının, içerideki üretim ve tüketim kaynaklı talebi karşılayacak düzeyin 
altında olması, bununla birlikte iç faiz oranının dış faiz oranlarından daha yükseğe çıkması 
(Grafik 1) ve ayrıca liberal politikalar çerçevesinde sermaye hareketlerinin sınırsız 
serbestleşmesi, ülkeye dışarından yabancı para girişi için gerekli olan bütün şartları hazırlamış 
olmaktadır. (Onur, 2005: 149)  

Görüldüğü üzere, enflasyon ile mücadele gerekçesiyle, uygulandığı iddia edilen sıkı 
para politikası, içerideki milli para arzını daraltırken, ülkeye yabancı para girişinin önünü 
açmaktadır. (Grafik 2) Dolayısıyla ülkeye yabancı para girişini teşvik eden bir sıkı para 
politikasının amacına hizmet etme yönünden tutarlı olduğunu söyleyebilmek mümkün 
gözükmemektedir. Çünkü enflasyonu düşürmek için toplam talebin daraltılmasını öngören bir 
sıkı para politikasının, amacına hizmet edebilmesi için toplam para arzını oluşturan bütün 
alanlarda kendisini göstermesi zorunludur. Aksi takdirde, toplam para arzındaki bir daralmadan 
ve buna bağlı enflasyonda düşüşten söz edebilmek mümkün olmayacaktır. Bunun yerine sadece 
toplam para arzındaki bileşimlerde Merkez Bankası kaynakları aleyhine bir bozulma söz 
konusu olacaktır.  

Bu da iddia edilen enflasyon ile mücadele gerekçesini büyük ölçüde sıkıntıya koyacak 
bir durumu ifade etmektedir. Gerçekte ise ülkedeki toplam para arzı içindeki yabancı para 
miktarını arttırarak, küreselleşen ülkelerin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki 
hâkimiyet gücünü biraz daha arttırma yönünde önemli bir etki doğuracağı ortadadır. 

Bu iddialar bağlamında, son yıllarda ülkemizdeki enflasyon oranının bir önceki döneme 
göre daha düşük seyretmesinde, uygulamakta olan düşük kur yüksek faiz politikaları 
çerçevesinde gerçekleştirilen ucuz ve yoğun ithalatın büyük etkisini göz ardı etmek mümkün 
değildir. 

C. İÇ PİYASADA İKAME/YABANCI PARA ve YANSIMALARI 

Azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler en başta enflasyonla mücadele bağlamında 
ekonomik istikrar gerekçesiyle sıkı para politikası uygularken, ülke içi faizler yükseldiğinden 
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dışarıdan içeriye yoğun bir sermaye akışı meydana gelmektedir. Böylelikle milli para arzı 
daralırken, bu sebeple ortaya çıkan para arzı açığı yabancı para ile telafi edilmektedir. (Grafik: 
3) İlgili grafikten de görüldüğü üzere, 2013 sonu itibariyle Dünyadaki toplam 11 trilyon 434 
milyar dolarlık döviz rezervinin, yüzde 67,3’ gelişen ülkelerde tutulurken geri kalan yüzde 
32,3’ de gelişmiş ülkelerde tutulmaktadır. 

Bu noktada şu gerçeği göz ardı etmek mümkün değil. Bu günkü dünya gerçeğinde 
yabancı para kullanmamak ya da ihracat ve ithalat yapmamak diye bir halin söz konusu 
olamadığı ortadadır. Ancak, zaruretler nedeniyle dış ekonomik faaliyetlerde yabancı para 
kullanımından kaçınmak mümkün olmamakla birlikle, iç piyasa için böyle bir zorunluluk 
olmamasının yanında, içeride yabancı para kullanmanın çok ciddi maliyeti ve riskleri olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Hatta dış ticarette de belli ülkelerle özel dış ticaret anlaşmaları yapmak 
suretiyle, üçüncü bir ülkenin parasını kullanmadan karşılıklı ticaretin yapılabildiği bilinen bir 
gerçektir.  

Kabul edilmelidir ki cari işlemler açığı olan her bir ülkede tutulan her bir yabancı 
paranın kaynağı; ya faiz maliyeti olan dış borç, ya da mülk satışı olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla 
bu şartlarda iç piyasada kullanılmak veya tasarruf amacıyla tutulan her bir yabancı para sürekli 
bedel ödenmesi gereken bir kaynak anlamına gelmektedir.  

Eş değer olan ve aynı ihtiyacı karşılayabilen bir malın bedavası veya daha ucuzu varken, 
ücretli ya da pahalı olanını kullanmanın, hiçbir iktisadi ve rasyonel tarafı olmasa gerek. Bu 
çerçevede iç piyasada, kâğıt ve boya masrafından başka bir maliyeti bulunmayan milli para 
arzını sıkı para politikası uygulamak gerekçesiyle daraltarak; onun yerine faiz, mülk ya da mal 
satışı gibi ciddi bedeller ödemeyi gerekli kılan yabancı parayı kullanmanın iktisadi bir 
açıklamasının olmadığı kanaatindeyiz. 

a.   Yabancı Para Kullanımı ve Mülkün El Değiştirmesi 

Öte yandan bir ülkede milli para ile birlikte yabancı paraların da kullanılması, ilgili 
paranın maliyetinden daha başka da risk ve tehditler de barındırmaktadır. Çünkü bir anlamda 
uygulanan sıkı milli para politikası ile yabancı paralara alan açılırken; milli para üzerinden gelir 
elde eden ülke vatandaşlarının reel geliri en azından nispi anlamda düşmekte ve buna karşılık, 
ülkede faaliyet gösteren yabancıların geliri ise artmaktadır. Bu gelişme neticesinde ülkede geliri 
azalan yerli vatandaş elindeki mülkü satmak zorunda kalırken, doğal olarak bunun alıcısı da 
geliri artan yabancılar olmaktadır. Sonuç itibariyle ülkedeki mülk ve servet, yerli vatandaşın 
elinden yabancıların eline geçmektedir. 

Ülkemizle birlikte birçok gelişmekte olan ülkede yaşanan; arazilerin, üretim tesislerinin 
ve finans kurumlarının yabancıların eline geçmesi ve ortaya çıkan ekonomideki 
yabancılaşmanın bunun en bariz yansıması olduğunu ifade etmek yanlış olmasa gerek. 

b.   Yatırımlar ve Dış Finansman İhtiyacı! 

Konunun bir başka boyutunu ise ülkede yatırımların artması bağlamında dış finansman 
ihtiyacı algısı oluşturmaktadır. Bu noktada, ilave yatırımlar için gerekli olan ek finansman 
ihtiyacının karşılanması için tasarruf ve emisyona dayalı milli para eksenli kaynak ile ihracat, 
borç ve mülk satışına dayalı döviz merkezli dış kaynağın, gerçekleştirilecek yatırıma kaynak 
teşkil etmesi açısından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Hatta ister iç, isterse dış kaynak 
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olsun, ülkede talebe dayalı enflasyonist baskı oluşturması yönünden de hiç bir fark söz konusu 
olmayacaktır.  

Ancak yukarıda söz edildiği şekliyle elde edilen iç ya da dış kaynaklı paranın, risk ve 
maliyetleri açısından aynı şeyi söyleyebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla ülkede yatırımları 
arttırmak için enflasyon olur kaygısı ile milli para basmaktan kaçınmak suretiyle, dış 
finansmana başvurmak, enflasyonist açıdan bir fark doğurmamakla birlikte, ülkenin geleceği 
açısından beraberinde ciddi risk ve maliyetler getireceği göz ardı edilmemelidir.   

c.   Dış Finansmanla Dış Ticaret 
Öte yandan küresel oyuncu olma hedefinde olan gelişmiş ülkelerin, söz konusu 

amaçlarına ulaşmaları için gerekli olan ihracatlarındaki sürekliliği sağlamaları ancak, ithalatçı 
konumunda olan gelişen ülkelerdeki gelir ve para arzı yetersizliğinden kaynaklanan talep 
darlığının telafi edilmesine bağlıdır. Bu noktada ithalat için zorunlu olan söz konusu talep 
sıkışıklığının giderilmesi için ise ilgili ülkelere mal ve hizmet ihracatından evvel para (sermaye) 
ihracatı yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebepten dolayı gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelere, önce para satarak faiz geliri elde ederken, ardından mal ve hizmet 
ihraç etmek suretiyle kar sağlayarak, iki sefer kazanmaktadırlar. Buna karşılık olayın en dikkat 
çekici tarafı; ülkemizde henüz kazanılmayan para ile üretilmeyen malların ithal edilerek 
tüketilmesinin doğurduğu kısa vadeli rahatlamaya karşılık, orta ve uzun vadede doğuracağı 
ciddi maliyetle ortaya çıkacak olan çok daha büyük kaybın, yeterince farkına varılmamasıdır. 

Bütün bunlarla birlikte, uygulanan milli para temelli sıkı para politikası sonucunda 
yükselen faizle ülkeye gelen yabancı paranın bollaşması, döviz kurunun düşmesine yol 
açmaktadır. Kurdaki bu düşüş, ülkenin dış ticaretteki rekabet gücünü zayıflatmasıyla, ithalat 
artarken ihracat da azalmaktadır. Nihayetinde dış açığın artmasına neden olan bu gelişmenin; 
ülkede üretimin ve istihdamın daralmasına neden olurken, cari açıktaki büyümeye bağlı olarak, 
dış borcun da artmasına yol açtığı göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.  

I.   SONUÇ 

Son yılların en önemli tartışma konusu olan küreselleşme olgusunun; zannedildiğinin 
aksine tek taraflı ve homojen bir oluşum değil, aktif ve pasif tarafları olan diğer bir ifade ile 
kazananı ve kaybedeni bulunan, çift taraflı ve çok boyutlu, küre üzerindeki yeni bir yapılanma 
şekli olduğunu kabul etmek durumundayız.  

Bir ülkenin küreselleşmede hangi tarafta olduğunu anlayabilmek için; iktisadi, siyasi, 
askeri ve kültürel alanlardaki etkinlik sahasını, ülke sınırlarının dışına mı genişletiyor, yoksa 
kendi coğrafyasındaki egemenlik haklarını dış unsurlarla paylaşmak zorunda mı kalıyor? 
Sorusunu cevaplamak yeterli olacaktır. Bu bağlamda, kendi coğrafyasında ağırlıklı olarak ithal 
malı ve yabancı para kullanan ve topraklarında yabancı askeri üsleri barındıran ülkelerin 
küreselleşetiğinden değil, ancak küreselleştirildiğinden söz edilebileceği ortadadır.  

Özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere önerilen/dayatılan Neo Klasik iktisat 
politikaları çerçevesinde olmazsa olmaz kabul edilen sıkı para politikalarını önemli bir yere 
konumlandırmak durumundayız. Ancak Türkiye’nin de dâhil olduğu birçok gelişmekte olan 
ülkede uygulanan sıkı para politikalarına karşılık, başta ABD olmak üzere, milli parası 
uluslararası alanda geçerli olan ülkeler için aynı hassasiyeti gösterdiğini ifade etmek mümkün 
gözükmemektedir.  
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Netice itibariyle, gelişen ülkeler, sıkı para politikasına sıkı sıkıya bağlı kalırlarken, 
gelişmiş ülkelerin genişletici para politikası uygulamaya devam etmesi, (Grafik 2)  azgelişmiş 
ülkelerde toplam para arzının içindeki yabancı para oranının her geçen gün biraz daha artmasına 
neden olmaktadır. Bütün bunların bir yansıması olarak ilgili ülkeler, kendi milli paraları ile 
karşılayabilecekleri ve de karşılamaları gereken yurt içi para arzı ihtiyacının önemli bir 
bölümünü dış finansman adı altında yabancı paralarla karşılamaktadır. Netice itibariyle söz 
konusu devletler, en tabi hakları olan para basma yetkilerini kullanmaktan imtina eder hale 
gelip, emisyon yoluyla piyasaya sürmekten çekindikleri parayı ise dışarından faiz ve benzeri 
bedeller ödeyerek temin etmek zorunda kalmaktadırlar.  

Dolayısıyla enflasyon ile mücadele gerekçesiyle gelişmekte olan ülkelerde sıkı sıkıya 
uygulanan sıkı para politikaları; öngörüldüğü gibi enflasyonu düşürmede yeterince etkili 
olmaması bir yana; ülkede mülkiyetin yabancıya geçmesi, ekonomik faaliyetlerde yabancı 
payının artması, ülke vatandaşlarının yabancılara nispetle fakirleşmesi ile dış açığın büyümesi 
ve buna bağlı dış borcun artması gibi birçok menfi etkisi söz konusudur. Bütün bunların, 
gelişmiş ülkelerin etkinlik sahasını arttırarak, küreselleşmesine ve diğer gelişenlerin ise mevcut 
egemenlik alanlarını gelişmişlerle paylaşmak zorunda kalmalarıyla, küreselleştirildiklerini 
ifade etmek yanlış olmasa gerek.      
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Grafik 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Faiz Oranları 

 
Kaynak: Konferans; Berksoy, T. 
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Grafik 2: ABD ve Türkiye’de Para Arzı Genişlemesi 

 
Kaynak: Konferans; Berksoy, T. 
 

 
Grafik 3: Toplam Döviz Rezervlerinin Ülke Grubuna Göre Dağılımı 

 
Kaynak : www. ekonomisayfasi.net/08.07.2015 
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AR-GE HARCAMALARI VE PATENT HARCAMALARI İLE DIŞ TİCARET 
ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 
Zeynep KÖSE*       Metin YILDIRIM** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki düşük büyüme oranlarını arttırmak için 
ihracatın arttırılmasını sağlayacak yöntemlerin saptanmasına yöneliktir. İhracat ile araştırma- 
geliştirme ve patent harcamaları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede Türkiye’de 1989 yılı ile 2013 yılı arasındaki çeyrek dönemlik AR-GE, Patent 
harcamaları ile ihracat verileri kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki saptanmaya 
çalışılacaktır. Çalışmanın analiz kısmında öncelikle basit regresyon analizi ve Birim Kök Testi 
yapılmıştır.   Buna göre AR-GE harcamalarındaki 1 birimlik değişim ihracatı 0.0839 birim 
arttırırken, patent harcamalarındaki 1 birimlik değişim ihracat harcamalarını 0.0029 birim 
arttırmaktadır. AR-GE harcamaları ile ihracat arasındaki bu görece güçlü ilişki Granger 
Nedensellik analizi ile de saptanmıştır. İhracat ile AR-GE harcamaları arasında karşılıklı pozitif 
bir ilişki  saptanmamıştır. AR-GE ve patent harcamaları arasında da karşılıklı bir ilişki olduğu 
analiz sonuçlarımız arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Araştırma- Geliştirme, Patent,  İhracat, Granger Nedensellik Testi, 
Birim Kök Testi. 

AN EMPIRICAL ANALYSIS RELATIONSHIP BETWEEN THE RESEARCH AND 
DEVELOPMENT PATENT EXPENDITURE AND EXTERNAL TRADE:  SAMPLE 

OF TURKEY 
Abstract 

The aim of the study is to determine the ways, which provide increase in exports so as to 
rise low economic growth rate in developing countries. We purpose to find the relationship 
between the research and development (R&D) and patent expenditures and exports. In this 
framework, we will use research and development (R&D) and patent expenditures and exports 
data of during 1989 and 2013 period, quarterly. In the regression analysis part of the study, 
primarily, simple regression and unit root tests are conducted. Results demonstrate that 1 unit 
rise in R&D expenditures causes 0.0893 unit increase in the exports while 1 unit rise in patent 
expenditures causes 0.0029 unit edge up in the exports. This relatively strong relationship 
between R&D expenditures and the exports is also supported by Granger Causality Analysis. 
In addition, we find a mutual positive relationship between patent expenditures and R&D 
expenditures, too. 

Keywords: Research and Development, Patent, Export, Granger Causality Tests, Unit 
Root Test. 
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1. TEORİK ÇERÇEVE 
Küreleşme olgusu dünya ticaretinde serbestleşmeyi beraberinde getirirken firmaları da 

fiyat ve kalite açısından ciddi bir rekabete sokmuştur. Bu sürece Türkiye’nin dahil olması 
1890’lere rastlarken 1996 yılında başlayan “gümrük birliği” süreci rekabet ortamını iyice 
hareketlendirmiştir. Bu durum Türkiye’de sanayi ve firmaları olumlu etkilemiştir. Ve özellikle 
gümrük birliği anlaşmasından sonra Avrupa pazarına mal satmak isteyen yabancı yatırımcıları 
özendirmiştir. tüm bu gelişmeler yatırımları hızlandırarak bir dönüşüm sürecinin başlamasını 
sağlamıştır.(Sak, 2004) rekabet süreci beraberinde bir çok sektörü de ön plana çıkarmıştır. 
Teknoloji başta gelirken bilişim sektörü de oldukça önemli arz etmeye başlamıştır. Tüm 
bunların yanı sırada kimi sektörler ön plana çıkarken imalat sanayisi gibi sektörlerinde 
GSYİH’lerdeki gözle görülür azalışlar olmuştur. 

İktisat literatüründe ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki  ilişki çok fazla tartışılan 
konulardandır. Özellikle 1980’lerin başından itibaren bir çok ülke kapalı ekonomi modelinden 
veya ithal ikamecilik vazgeçip bunun yerine dışa açık ve ihracata dayalı büyüme modellerine 
geçmiştir. Asya kaplanı olarak adlandırılan Tayvan, Singapur, Hong Kong, Güney Kore, 
Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin ve Çinin yüksek oranlarda büyüme ve ihracat 
performansları gelişmekte olan diğer ülkelere önemli örnek teşkil etmektedir. Yapılan bazı 
çalışmalara göre ihracata dayalı büyüme stratejileri kaynak dağılımında etkinliği 
sağlanmıştır.(Krueger, 1990:245) Anorvo, 2003;Blecker ve Razmi:2009;1 yardımcıoğlu ve 
Gülmaz 2013: 140  İhracata dayalı büyüme modellerinin ülke ekonomisine faydalı olabilmesi 
için alt yapı yatırımlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra beşeri 
sermayenin yeterli düzeyde olması sektörlere rekabet edilebilir olması gerekir. Bunlar 
gerçekleşmezse ithalat artışı;  ihracat artışından daha fazla olur ve ülke ekonomisi  için olumsuz 
sonuçlar doğuracaktır. Rekabet edebilmek için ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olması 
gerekmektedir. (Özer ve Çiftçi 2009;42) tüm bu sebeplerden ötürü ekonomik büyümenin 
belirleyici faktörü AR-GE ve nitelikli işgücüdür. 

ARGE sistemik temeller içerisinde bilgi stokunu arttırmak ve bunu kullanarak yeni 
çalışmalar ortaya koymaktır.(Guellec, Potterie 2001,104-105) Stokay(1995)’e göre ise ARGE 
; inovasyon aktivitelerinin genel toplamıdır. Ve gelişmekte olan ülkeler için önem arz 
etmektedir. Araştırmacıların ve bilim insanları tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları 
neticesinde yeni fikir ve buluşlar ortaya çıkacaktır. Bu fikirler mühendisler tarafından firmalar 
aracılığıyla hayata geçirilir. Pazar araştırması yapılıp talep oluşumu ve arttırılması için 
çalışmalar yapılır. Bu süreç ekonomik büyüme ile AR GE arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır. (Pessoa 2010;152) Özellikle gelişmiş Ülkeler ve gelişmekte olan Ülkeler 
arasındaki gelişmişlik farklarının ve gelir ıraksamalarının en önemli sebeplerinden birisi 
teknolojik gelişme ve AR GE harcamalarıdır. AR GE faaliyetleri sonucu ürün standardı ve 
yaşam standardı yükselecektir. Böyle bir durumda ekonomik büyümeyi garanti altına almak 
isteyen ve sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için AR-GE yatırımları teşviki 
artacaktır.(Bilbao, Oserio ve Rodriguez -Peso;2004-435) 

Yaşanan yoğun rekabetçi süreç  zaman içinde ekonomilere yansımış; bunun sonucu 
olarak faaliyet gösteren firmalar he m bilgi ekonomisinin bir aktörü olmak istemiş hem de bu 
firmalarda rakiplerine üstünlük kurma arzusu oluşmuştur. Böylece ekonomi ile ilgili aktörlerin 
AR-GE ve yenilik gibi kavramların üzerinde yoğunlaşması gereği ortaya çıkmıştır. AR-GE 
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harcamaları bir ülkenin veya firmanın teknoloji yeteneğini tanımlamakta kullanılan önemli 
değişkenliklerden biridir.  AR GE aracılığıyla yeni bir ürün veya üretim yöntemi geliştirilmesi 
mevcut ya da ithal edilen teknolojinin etkin kullanılması uyarlanması ve ya değiştirilmesi gibi 
süreçler teknolojik faaliyetlerin her aşamasından büyük önem arz eder. dolayısıyla teknoloji 
ithal eden yada bu teknolojiden en yüksek verimi elde etmek isteyen firmaların AR-GE’ya 
öncelik vermeleri gerekmektedir.(Saygılı, 2003) 

ARGE bilgi yatırımı için firmaların yatırım yaptığı en önemli araçlardan biridir. ARGE 
bilginin somut ürün haline geldiği katma değer i en yüksek dönüşüm sürecidir. ARGE 
firmaların önemli entelektüel sermayesidir. Özellikle yazılım donanım gibi bilgi üreten 
firmaların piyasa değerlerinin ortaya konmasında ARGE önemli rol oynamaktadır. (Emrem 
2004) 

Küresel rekabet ortamında makro ekonominin en önemli konuları arasında ekonomik 
büyüme ve itici faktörler üzerinde durulan konular vardır. Ekonomik büyüme ile dış ticaret 
arasındaki ilişki tartışma götürmezdir.  İktisat litaretüründe bu iki kavram sürekli tartışılmıştı. 

Ekonomik büyüme teorileri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Frank Ramsey’in 1928 
yılında yaptığı çalışma ile başlamıştır. Frank Ramsey’i Harrod Damar modeli izlemiştir. 
İlerleyen yıllarda da Solow ve Swan’ın büyüme yada Neo klasik büyüme modelleri ortaya 
çıkmıştır. 

Teknolojinin içsel ya da dışsal olmasına bağlı olarak ortaya atılan teoriler ile şekillenen 
teorilerde; ARGE ile ihracat arasındaki ilişki araştırılmıştır. Pratik düzeyde yapılan çalışmalara 
göre; dünya ekonomisinin bölgesel entegrasyonlar ve küreselleşme hareketleriyle daha liberal 
hale gelmiştir. Ülkeler arasındaki ticaret önündeki tarife ve kota gibi engellerin zaman içinde 
azalması ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel önemini arttırmıştır. Bu nedenle 
özellikle toplumsal refah düzeyini arttırmak isteyen gelişmekte olan ülkeler için ihracat ve 
ihracatı artırmayı sağlayacak politikalar ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte teknolojinin taklit 
edilmesini engelleyen fikri mülkiyet haklarının kabul edilmesi; AR GE politikalarının ihracatı 
desteklemeye yönelik politikalardan biri haline gelmiştir. Bir ülkenin ihracatının sürekliliği 
yeni teknoloji üretiminin sürekliliğine bağlıdır.(Yıldırım ve Keskinoğlu;2012:166) 

Teknoloji geliştirme nitelikli emek ve AR GE harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde 
ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Ayrıca AR GE harcamalarının açıkça dış ticaret teorilerine 
eklenmiştir.(Vernon 1966 190-207) firma düzeyinde yeniliği ele alan yeni literatüre göre; 
yenilik ihracatı olumlu yönde etkilemesinin yanısıra ihracatında yeniliği pozitif etkileyebileceği 
iddia edilmektedir. İhracat sayesinde firmalar yabancı piyasalara girmekle hem arta rekabet 
baskısıyla karşılaşmakta hemde yeni üretim yöntemleri ve süreçlerini tanıma imkanı elde 
etmektedir. Böylece ihracat firmaların verimliliklerinin artmasına yol açmaktadır. ARGE 
faaliyetleri firma verimliliğini arttırmanın önemli bir aracı olduğundan bu iddia ihracatın ARGE 
faaliyetlerini artırabileceğini ima etmektedir. (Yıldırım ve Kesikoğlu,2012,167) 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Yazar(lar) Kapsam Döne

m 

Yöntem Sonuç 
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Yıldırım, 
Kesikoğlu 

25 alt sektör 1996-2008 GMM Sistem Tahmini, 
Wald Testi 

Ar-Ge ihracatı 
arttırmada 
etkilidir. 

Kaya, Uğurlu Türkiye - Literatür Taraması Ar-Ge 
harcamaları 

ihracatu olumlu 
yönde 

etkilemektedir. 
Göçer 11 Asya Ülkesi 1996-2012 Panel Veri Analizi Ar-Ge 

Harcamaları %1 
artarsa, yüksek 
teknolojili ürün 
ihracatı % 6,5; 

ekonomik 
büyüme % 0,43 

artar. 
Özer, Çiftçi 30 OECD Ülkesi 1990-2005 Panel EKK Yöntemi Ar-Ge 

Harcamaları ile 
ihracat arasında 
pozitif ilişki 
vardır. 

Guan, Ma 213 Çin Endüstriyel 
Firması 

- Çoklu Regresyon, T testi, 
Korelasyon 

İnovasyon 
 rekabet 
edilebilirliği ve 
ticareti pozitif 
yönde 
etkilemektedir. 

Hall, Mairesse Fransa Üretim 
Sektörü 

1970-1980 Esneklik hesaplaması Verimlilik ile 
 Ar- Ge arasında 

 pozitif ilişki  
vardır. 

Şimşek, 
Kadılar 

Türkiye 1960-2004 Birim Kök Testi,  
Hata Düzeltme Modeli 

 Eş Bütünleşme  
 Sınır Testi ve  

Nedensellik Analizi 

Ar- Ge  
Harcamaları  

ihracatı pozitif 
 yönde  

etkilemektedir. 
Halpern, 

Muraközy 
Macaristan 2004-2006 Regresyon Analizi, Yatay Kesit 

Analizi 
Ar-Ge  

Harcamaları ile  
İhracat Arasında 

 pozitif ilişki  
vardır. 

Harris , Li İngiltere 1998-2000 Yatay Kesit Analizi, Tobit 
Modeli 

Ar-Ge Harcamaları  
ile İhrcat  
Arasında 

 herhangi bir ilişki  
yoktur. 
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Aw, Robert, 
Xu 

Tayvan 1987- 2004 Panel Veri Analizi,  
Tobit Modeli,  
Probit Modeli 

Ar-Ge harcamaları  
ile  

İhracat  
Arasında Pozitif 

 İlişki vardır. 

 Bu tablo alanda yapılmış çalışmalardan derlenmiştir. 

 

3. EKONOMETRİK YÖNTEM 
Herhangi bir zaman serisinin durağan olup olmadığı kolegram testi ve birim kök (unit 

root) testi ile anlaşılabilir. (Tarı, 2011:382) Durağan olmayan serilerin kullanılması suretiyle 
yapılacak analizlerden elde edilecek sonuçların anlamlı olması için ve değişkenler arasındaki 
ilişkinin analiz edilmesinde kullanılacak olan metodun belirlenmesi açısından serilerin 
durağanlık derecelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. (Tarı, 2011: 384) 

Kullanılacak olan serilerin durağan olup olmadığının test edilmesi amacıyla seriye çeşitli 
testler uygulanmaktadır. Bunlar Dickey- Fuller ve Genişletilmiş Dickey- Fuller Testleri 
uygulanmaktadır. Her iki test de serilerin durağanlığını ölçmesine rağmen daha sağlıklı verilerle 
çalışmak için genişletilmiş Dickey- Fuller Testi tercih edilmektedir. 

Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özellik, bir önceki dönemde değişkenin aldığı 
değeri, bu dönemi nasıl etkilediğinin belirlenmesiyle ortaya çıkarılabilmektedir. Bu nedenle, 
derinin nasıl bir süreçten geldiğini anlamak için, serinin her dönemde aldığı değerin daha önceki 
dönemdeki değerleriyle regresyonun bulunması gerekmektedir.  Sayılan bu sebeplerden dolayı 
serilerin durağan olup olmadığı birim kök testi ile analiz edilmektedir. (Tarı,2011:387)  

 Eğer istatistiğinin mutlak değeri, çeşitli anlamlılık düzeyine göre bulunan Mac Kinnon 
kritik değerlerinin mutlak değerinden daha küçükse zaman serisinin durağan olmadığı, büyükse 
serinin durağan olduğu anlaşılır. (Çelik,2011) Zaman serisinin oluşum sürecinde birim kökün 
varlığı hakkında sınama yapabilmek için kurulacak temel ve alternatif hipotez aşağıdaki gibi 
olmalıdır. 

H 0: δ = 0 (θ = 1)  eğer t δ  > η           ise seri durağan değildir.  

H 1: δ < 0 (θ < 1) eğer t δ < η             ise seri durağandır. 

İktisadi değişkenler arasındaki sebep/sonuç ilişkilerini analiz etmek için kullanılan 
Granger nedensellik analizi, uzun dönemli zaman serilerine uygulanabilen ve aralarındaki 
nedensel ilişki ortaya konmak istenen değişkenlerin durağan olması varsayımını içinde 
barındıran bir analiz tekniğidir. Bu teknikte serilerin aynı düzeyde durağan olması şartı yoktur. 
(Tarı, 2011:436) 

Granger nedensellik analizi, aşağıdaki denklemler yardımıyla yapılmaktadır. 
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Denklemdeki; 
m= Gecikme uzunluğu                                        u  = Birbirinden bağımsız hata 
terimleri 

a. Genişletilmiş Dickey- Fuller (ADF) Testi Analiz Sonuçları ve Yorumları 

Değişkenler belirlendikten sonra birim kök analizi için sınanacak olan hipotezler 
belirlenmiştir. Bu hipotezler şöyledir: 

H 0:  EX Serisi Birim Köke Sahiptir.(Durağan Değildir.)  

H a    EX Serisi Birim Köke Sahip Değildir.(Durağandır.)  

H 0:  R_D Serisi Birim Köke Sahiptir.(Durağan Değildir.)  

H a    R_D Serisi Birim Köke Sahip Değildir.(Durağandır.)  

H 0:  PAT Serisi Birim Köke Sahiptir.(Durağan Değildir.)  

H a   PAT Serisi Birim Köke Sahip Değildir.(Durağandır.)  

Hipotezler belirlendikten sonra E-views istatistik paket programında birim kök analizi 
yapılmış olup elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir. 

Tablo 1: Genişletilmiş Birim Kök Testi Sonuçları( Trendli& Sabitli) 

 
 

b.Regresyon Analizi Test Sonuçları 
EX= 3.14 + 0.002949*PAT + 0.083980* R_D 

Değişkenler arasındaki ilişkinin gücünün, değişkenlerin anlamlılığın ve açıklayıcılığının 
ölçülmesi için yapılan Regresyon analizine göre; anlamlılığın ölçüsü olan P(Prob) değeri tüm 
değişkenler için 0,005’ten küçüktür ve değişkenler anlamlıdır. Açıklayıcılıkları ifade eden R- 
Kare değerleri % 72 çıkmıştır. Durbin Watson değeri de 2’den küçük çıkmıştır ve bu anlamlıdır. 

Değiş
k
e
n 

T ist.  %1  %5 %10 Olası
l
ı
k 

R2 Sonuç 

EX -4,55 -3,85 -3,04 -2,66 0,00
2 

%
5
0 

Ho red 

(Durağandır) 

PAT -5,78 -3,85 -3,04 -2,66 0,00
2 

%
4
7 

Ho red 

(Durağandır) 

R_D -15,75 

 

-3,85 

 

-3,04 

 

-2,66 

 

 

0,00
0 

 

 

%
2
5 

 

Ho 
red(Durağa
ndır) 
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Tablo 3: Granger Nedensellik Analizi Test Sonuçları 

Çalışmanın uygulama aşamasında E-views ekonometri programı kullanılarak VEC 
Granger Nedensellik/ Block Exogenetiy Wald Testi uygulanmıştır. Çalışmanın asıl konusu olan 
Granger Nedensellik Analizi uygulanıp sonuçların özetlendiği tabloda değişkenler arasındaki 
ilişki yönü hakkında karar verirken analizden elde edilen P ( Olasılık) değeri % 90 ( 1- 0,90= 
0,10) güven düzeyi ile karşılaştırılıp ona göre karar verilmektedir. Yapılan uygulama 
sonucunda sadece patent harcamaları ile ihracat arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı 
görülmektedir. Uygulama sonucu değişkenler arasındaki ilişkini yönü ilişki durumu aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 4: Granger Nedensellik Analizi Test Sonuçları 
Değişken  EX  R_D  PAT  

EX   

 

 

R_D  
 

 
 

PAT   
 

 

Not: Tabloda yeralan oklar nedenselliğin yönünü belirtirken boş kutucuklar bu değişkenler arasında 
nedensellik ilişkisi olmadığını temsil etmektedir. 

 

4. SONUÇ 
Bu çalışmada 1989-2013 yılları arasında AR-GE harcamaları ve patent harcamaları ile 

ihracat arasındaki ilişki çeyrek dönemlik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışma boyunca 
öncellikle değişkenler arasındaki ilişkinin büyüklüğünü ölçmek amacı ile EKK kullanılarak 
Regresyon Analizi uygulanmıştır.  Serilerim anlamlılığı için gerekli dönüşümler yapılmıştır. 
Analiz  sonucuna göre Patent harcamalarındaki 1 birimlik değişim ihracatı 0,0029 birim 
arttırmaktadır. AR-GE harcamalarındaki 1 birimlik değişim ise ihracatı 0,0839 birim 
arttırmaktadır. AR-GE harcamaları ile ihracat arasındaki ilişki patent harcamaları ile ihracat 
arasındaki ilişkiye kıyasla daha güçlü olduğu görülmektedir.  

Regresyon analizi yapıldıktan sonra Granger nedensellik analizini yapabilmek için 
öncelikle ADF birim kök testi uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre seriler düzeyde durağan 

Değişkenler  Ki-Kare Olasılık (P) Sonuç Karar 
EX- R_D 7,352595 0,0253 0,0253<0,10 Ho red (İlişki var) 
EX- PAT 0,238477 0,8876 0,8876>0,10 Ho red değil(İlişki yok) 
R_D- PAT 9,765914 0,0076 0,0076<0,10 Ho red (İllişki var) 
R_D- EX 12,46702 0,0020 0,0020<0,10 Ho red (İlişki var) 
PAT- R_D 7,135525 0,0282 0,0282<0,10 Ho red (İlişki var) 
PAT-EX 2,203170 0,3323 0,3323> 0,10 Ho red değil (İlişki 

yok) 
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çıkmıştır.  Son olarak da Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
AR-GE harcamaları ile ihracat arasında karşılıklı bir ilişki mevcuttur. Aynı zamanda Patent 
harcamaları ile AR-GE harcamaları arasında da karşılıklı bir ilişki mevcut iken Patent 
harcamaları ile ihracat arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmektedir. 
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KAMUDA KRİZ İLETİŞİMİ: 

31 MART 2015’TE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖRNEĞİNİN 
ANALİZİ 

 
Yener LÜTFÜ MERT* 

 
ÖZET 

Beklenmedik durumlarda ortaya çıkan krizler çağımızda artık normal kabul 
edilmektedir. Kurum ve şirketlerin alacakları önlemlerle krizlerin en az sorunla atlatılabileceği, 
hatta iyi bir uygulamayla fırsata çevrilebileceği bile artık bilinmektedir. Kriz sürecinin en 
önemli ayağını oluşturan medya iletişiminin sağlıklı, hızlı ve zamanlamasının doğru olması ile 
kriz sırasında kurumların itibar ve ekonomik gücünün sarsılması önlenebilmektedir. İyi 
yönetilemeyen kriz sonrasında üretimde sıkıntıya düşen, toplumsal açıdan güvenilirliğini 
kaybeden, hatta yok olan firma örneklerini görmek mümkündür. Kamu alanında yaşanan 
krizlerde ise daha çok toplumsal güvenin yitirilmesi sonucuna rastlanmaktadır. O nedenle 
halkla ilişkiler etkinliği kapsamında medya iletişimi kriz döneminde özel bir önem 
kazanmaktadır. 

Bu çalışmada, 31 Mart 2015 tarihinde tüm Türkiye’de yaşanan elektrik kesintisinin 
kamu yönetimi nezdinde muhatabı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kriz sürecinde 
medya ile iletişimi nasıl yürüttüğü ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Tüm vatandaşları 
ilgilendiren bir konu olarak söz konusu bu krizin yönetilmesinde Bakanlığın üst yönetiminde 
yer alan Bakanın kriz iletişimini nasıl gerçekleştirdiği yedi günlük yazılı basın taramaları 
üzerinden irdelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: kriz, kriz yönetimi, kriz iletişimi, kriz yönetim süreci 

 
CRISIS COMMUNICATION IN PUBLIC: 

THE ANALYSIS OF THE ELECTRIC POWER CUT-OFF EXAMPLE 
ENCOUNTERED IN TURKEY IN 31ST OF MARCH 2015. 

 

ABSTRACT 

Crises which are encountered under unexpected conditions are accepted as normal in 
our age. It is known that the crises may be overcome by minimum problems with the measures 
which are taken by the institutions and companies and furthermore they may be transformed 
into opportunity with a good management. The rapid, healthy and timely intervention of the 
mass media communication which comprise to the most important component of the crisis 
intervention process may make it possible to avoid the reputation and potential economic power 
losses of the institutions during crisis. It is possible to see examples of firms which are 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Dr., İller Bankası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, ylmert@hotmail.com 
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handicapped or troubled in their production which lose their credibility and reputation and 
furthermore which disappear altogether as a result of an improperly managed crises. Whereas, 
the crises which appear in public sector generally leads to the loss of public trust. Therefore, 
the mass media communication within the content of a public relations activity, gains a special 
significance during crisis periods. 

In this study, the communication effords of the Ministrer who was the top administration 
post of the Ministry of Energy and Natural Resources which was the addressee of the electric 
power cut-off incidence that was experienced in entire Turkey in 31st of March 2015 is 
reviewed. The details of how the Ministry managed this crisis which pertained to all of the 
citizens closely are investigated by scanning the seven days of printed press during that period.  

Key Words: Crisis, crisis management, crises communication, crisis management 
process. 

 

Giriş 
Beklenmedik durumların ortaya çıkmasıyla gelişen kriz dönemi son yıllarda gerek özel 

sektör gerekse kamu sektöründe üzerinde önemle durulması gereken konuların başında 
gelmektedir. “Bilgi çağı” olarak nitelendirilen 21. yüzyılda gelişmiş teknolojik aygıtların yanı 
sıra toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıdaki anlık değişimler kurumları önemli krizlerle karşı 
karşıya getirmektedir. Bu değişimler, etkinin büyüklüğü açısından kamu kurumlarında özel 
sektöre oranla daha fazla önem kazanmaktadır. Kamu kurumlarının verdiği hizmet alanlarının 
geniş bir halk kitlesine hitap etmesi nedeniyle kamudaki bir kriz, örneğin bir şirkette yaşanan 
krizden çok daha yaygın bir etkiye sahip olmaktadır. 17 Ağustos 1999’da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
7,4 büyüklüğünde yaşanan Marmara depremi, 11 Eylül Amerikan saldırısı gibi örnekler 
kamudaki yaşanan etkinin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. 31 Mart 2015 tarihinde 
Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri de hem özel sektörü hem de kamu sektörünü 
derinden etkileyen bir örnek olay olarak beklenmedik bir anda ortaya çıkmıştır. Ekonomik kriz, 
sel, ulaşımda yaşanan sorunlar, terör olayları kamu sektöründe kriz durumlarına örnek olarak 
verilebilecek uygulamalardan yalnızca birkaç tanesidir. 

Kamu yönetiminin belirsiz zamanlarda ortaya çıkabilecek kriz durumlarıyla baş 
edebilmesi ancak kriz iletişim sürecini başarılı bir şekilde uygulamaya koyması ile mümkündür. 
Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında kriz iletişiminin doğru uygulanması, yeterli 
bir proaktif çalışma ile gerçekleştirilebilmektedir. Sürecin doğru kurgulanması ve kurumun kriz 
sürecinde kendini doğru ifade edebilmesi ile olumsuz etkinin en aza indirilebileceği, hatta 
deneyim kazanılarak sonraki çalışmalarda daha etkin olunabileceği varsayılmaktadır. 

Halkla ilişkilerin 1929 ekonomik bunalımında yaşanan kaos ortamındaki uygulamalarla 
sistematik bir bilimsel alan haline gelmesinden (Keskin ve Özdemir, 2009:9) günümüze kadar 
geçen süre içinde kurumlar kriz sürecinden en az zararla çıkmak için hedef kitleyi ikna etme ve 
olumsuz algı oluşmaması noktasında medyayı kullanmaktadırlar. Son yıllarda elektronik 
iletişimin yaygınlaşması ile internet ve sosyal medya da bu kapsamda yerini almaya başlamıştır. 
Kurumlar, Bu nedenle kriz iletişim sürecinin önemli bir parçasını medya iletişimi 
oluşturmaktadır.  
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Çalışma, buradan hareketle 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye genelinde yaşanan elektrik 
kesintisinin temel aktörü olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı özelinde kamu 
kuruluşlarındaki kriz iletişimi sürecini konu almaktadır. Krizin ilk yansımalarının yazılı basında 
yer almaya başladığı 1 Nisan tarihinden 7 Nisan tarihine kadar geçen süreçte kamu yönetiminin 
süreci nasıl yönettiği Türk basınının farklı kesimlerinden seçilen örneklerle analiz edilmektedir. 

Çalışmada öncelikle kriz iletişimi ile ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra kamu 
yönetiminin kriz iletişimi süreci üzerinde durulacak ve daha sonra ulusal basında krizin gerek 
Bakan gerekse diğer kamu örgütleri açısından nasıl değerlendirildiği haber ve köşe yazıları 
üzerinden irdelenecektir. 

Kriz ve Kriz Yönetim Süreci 
Yunanca “ayrılmak” anlamına gelen (Özdemir, 1994:16) kriz sözcüğü yürürlükteki 

sistemin varlığına ve temel ilkelerine tehdit oluşturan ve sistemi zorlayan bir bozulma halini 
ifade etmektedir (Mitroff, 1988:16). Gürdal’a (1997:155) göre kriz “bireyleri ya da örgütleri 
tehdit eden, işletmenin yaşamını tehlikeye sokan ve işletmenin hızla tepki göstermesinin 
zorunlu olduğu özel durumlardır”. Krizin belirtilen yıkıcı etkisine vurgu yapan Aydede 
(2002:160) ise krizi “beklenmeyen ve ani olarak ortaya çıktığı zaman var olan düzeni bozan, 
yıkıcı özelliği olan olaylar” olarak tanımlamaktadır. Krizin bir tehdit unsuru olduğu, zaman 
baskısına dayandığı ve beklenmedik bir durum olduğuna işaret eden Hermann’ın tanımına göre 
ise kriz, “Karar verme biriminin üst düzey hedeflerini tehdit eden, karar verilip uygulanmaya 
geçilmeden önceki tepki süresini kısıtlayan ve oluşumu ile karar vericileri için sürpriz niteliği 
taşıyan durumdur” (Ezzamel ve Bourn, 1990:399). Krizi bir tehdit unsuru olarak değerlendiren 
tanımların yanı sıra kriz, aynı zamanda bir fırsat olarak da değerlendirilmektedir. Nitekim 
Çincede kriz sözcüğünün karşılığı tehlike ve fırsat sözcüklerinin bir araya gelmesiyle 
oluşmaktadır (Okay ve Okay, 2012:352).   

Kriz yönetimi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Regester (1995:159), kavram alanını 
daha da genişleterek şu şekilde tanımlamaktadır: “Bir kuruluşun eylemlerinde kazanılmış hakkı 
olan paydaşlar, siyasiler, sendikalar ve çevresel baskı grupları gibi dış gruplar ve medyanın 
büyük ölçüde dikkatini çeken, potansiyel bakımından kuruluşun aleyhine olan bir olaydır.” 

Kriz yönetimi süreciyle ilgili yapılan bu tanımların ortak özelliklerini ifade etmek 
gerekirse, süreçle ilgili şu yargılara varmak mümkündür: 

Kriz beklenmedik bir durumdur ve kuruluşun hemen harekete geçmesi gerekmektedir. 
Düzeni bozan, yıkıcı bir özelliğe sahiptir, kuruluşun varlığını tehdit edebilir. Kriz süreci 
kuruluşun iç hedef kitlesini etkilediği gibi dış hedef kitleleri de doğrudan ilgilendirmektedir. 
Kriz bir tehdit olduğu kadar aynı zamanda iyi değerlendirilirse fırsata çevrilebilir. 

Halkla ilişkilerin bir kuruluşun iç ve dışa dönük algı/imaj çalışmasını önceleyen bir 
çalışma olduğu dikkate alındığında kriz dönemlerinde bu tür faaliyetlerin daha fazla ön plana 
çıktığı görülecektir. Nitekim yaşanan kriz ister bir ürünle ilgili, ister kurumla ilgili olsun 
nihayetinde kuruluşun sistemi üzerinde olumsuz etkiye yol açacaktır. Dolayısıyla halkla 
ilişkiler çalışmalarının olası krizlere uygun bir şekilde önceden planlanması veya kriz 
yaşandığında derhal devreye sokulması bir zorunluluktur. Bu aşamada kuruluşun güvenilirlik 
ve imaj sorununun yeniden pozitif bir noktaya taşınması kuruluşun geleceği açısından dikkate 
alınması gerekmektedir (Budak ve Budak, 2014:355). 
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Kriz yönetim sürecinin doğru yürütülebilmesi ancak kuruluşun geliştirdiği kriz yönetim 
stratejileriyle mümkün olabilmektedir. 1980’li yıllara kadar kriz yönetim kavramı fazla 
bilinmemekle birlikte 1980’li yıllardan sonra gelişen birçok beklenmedik durum (Okay, 
2002:474)  kriz yönetimi üzerine strateji geliştirilmesine öncülük etmiştir. Littlejohn’un altı 
basamaklı kriz modeline göre kriz yönetimi sürecine öncülük edecek altı basamaklı kriz 
yönetimi organizasyonu oluşturulmalı ve uygulamaya geçirilmelidir. Kriz dönemi öncesi 
oluşturulacak senaryolar ve uygulama ekibinin oluşturulması ve son noktada bu çalışmanın 
gerçeğe dökülmesi önerilmektedir (Littlejohn, 1983:13). 

Fink’in kapsamlı toplantı modeline göre ise krizin olma olasılığı dikkate alınarak çeşitli 
senaryolar hazırlanmalı ve taktiksel planlar oluşturulmalıdır. Yani her durumda krize hazır 
olmak ve esnek tabanlı bir kriz yönetim süreci oluşturmak gerekmektedir (Fink, 1986: 36). 
Fink’in modeline benzer olarak Mitroff’un geliştirdiği planlama odaklı yaklaşım modeline göre 
de en kötü kriz senaryosu oluşturulmalı, olası kriz tanımları yapılmalıdır. Kuşkusuz her kurum 
aynı krizi yaşamayacaktır, ancak diğer kurumların deneyimlerinden yararlanmak 
gerekmektedir (Mitroff, 1988:15).  

 
Kamu Yönetiminde Kriz İletişimi 
Temelde kar amacı gütmeden kamuya yararlı olmak ve hizmet götürmek prensibi 

üzerine kurgulanan kamu yönetimi, “bu temel amaç doğrultusunda örgütlenmiş çok farklı 
alanlarda farklı nitelik ve büyüklüklere sahip kurumsal yapılardan meydana gelmektedir” 
(Akdağ ve Arklan, 2013:37). Hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilebilmesi için gerekli ortam 
ve koordinasyonun sağlanması kamu yönetiminde görevli üst düzey yöneticiler yöneticiler 
tarafından sağlanmaktadır. Vatandaşların gözünde güvenilirliğinin olması ve güçlü imajının 
kalıcı olabilmesi için eşit, sorunsuz ve tarafsız kriterlere uygun bir işleyiş tarzının ortaya 
konulması zorunludur. Ancak, özel işletmelerde olduğu gibi kamu yönetiminde de zaman 
zaman beklenmedik kaos durumları ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle kamu yönetiminde 
kriz yönetim sürecinin önemi, kriz durumlarında kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, 
kurum imajının zedelenmemesi, beklenmedik durumlarda gelişen sorunların en az zararla 
atlatılması (Budak ve Budak, 2014:361) ve kontrolden çıkmadan bilinçli ve organize bir şekilde 
doğru uygulamalar gerçekleştirebilmesinde yatmaktadır.  

Bir kurumun kriz yönetiminde başarısız olması halkın gözünde saygınlığının azalması 
ve imajının zedelenmesi ile görünür hale gelmektedir. Bu nedenle kriz yönetim süreci aynı 
zamanda kriz dönemi halkla ilişkiler ve kriz iletişimi olarak değerlendirilmektedir. Yani kriz 
dönemi büyük oranda halkla ilişkiler çabalarıyla dizginlenebilecek bir alan olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle sürecin iyi yürütülebilmesi için kurumun halkla ilişkiler 
biriminin mutlaka sürece dahil edilmesi ve çalışmaların halka yansıtılabilmesi noktasında 
medyanın doğru kullanılması önem kazanmaktadır.  

“Yapılan araştırmalara göre, çoğu kimsenin, krizle ilgilenen yönetimin olayla nasıl 
ilgilendiği ve ne gibi sorumluluklar üstlendiğine bakarak olayı algıladıkları ortaya çıkmıştır.” 
(Okay ve Okay, 2012:360). Kriz durumlarında kamuoyu yöneticilerin performansı üzerinden 
kanaatlerini oluşturmakta, böylece ya o kurumun yanında ya da karşısında yer almaktadır. 
Nitekim bazı araştırmalarda şirket CEO’larının şirketin itibarında yaklaşık %50’lik bir etkisi 
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bulunmaktadır (Kadıbeşegil, 2001:124). Yani liderlerin güven telkin ettiği oranda şirketlere 
olumlu yaklaşım sergilenmektedir denilebilir. 

Kamu yönetimi en üst noktada bakanlıklar ve onlara bağlı genel müdürlükler eliyle 
yürütüldüğü için herhangi bir kriz durumunda beklenen, aynı zamanda yasal prosedürler gereği 
de en üst makamdaki kişinin konuyla doğrudan ilgilenmesi ve kriz ekibinin başında 
bulunmasıdır. Çünkü bir kamu kurumunda en yetkin kişiden alınacak bilgiler halk nezdinde 
güvenilirliği sağlamakta ve saygınlığı ifade etmektedir. Dış hedef kitle dışında iç hedef kitle 
açısından da yöneticilere önemli roller düşmektedir. Yöneticiler, kriz dönemlerinde planları 
uygulamaya koyarken aynı zamanda çalışanları da ikna etmek durumundadır. Doğru bilgiye 
sahip çalışanlar kurumda dedikodu üretmenin ötesinde çözüm odaklı bir süreç içine 
girmektedirler. 

Her kurumun yaşama olasılığı farklı olan krizleri bilme olanağı bulunmasa da kurumun 
çalışma alanlarına yönelik olası krizlerin kestirilebilmesi mümkündür. O nedenle kriz yönetim 
süreci kriz öncesi dönem, kriz dönemi ve kriz sonrası dönem olarak üç aşamada 
değerlendirilmektedir. İlk aşamada kriz ekipleri belirlenerek çeşitli olası kriz planları ortaya 
konulmakta ve kriz senaryoları üretilmektedir. İkinci aşama, krizin yaşandığı dönemde kriz 
ekibinin önceden belirlediği planların sürece uygun ve hızlı bir şekilde uygulanmasıdır. Son 
aşamada ise kriz atlatıldıktan sonra değerlendirmelerin yapılması ve alınacak derslerin yazılı 
hale getirilmesi aşamasıdır. Bu aşamaların sorunsuz işlemesi krizin olabildiğince az zararla 
atlatılması hatta bazen fırsata çevrilmesine bile olanak sağlayabilecektir. 

 
Kriz İletişimi ve Medya 

Kriz durumuyla karşı karşıya kalan kurumlar zaman kaybetmeden krize müdahale 
etmek, doğruyu söylemek ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlamak durumundadırlar (Kauffman, 
2001:438). Kurumlar bu bilgi akışını halkla ilişkiler çabaları çerçevesinde geleneksel medya 
araçları üzerinden gerçekleştirebileceği gibi yeni medya araçları olarak nitelenen web sayfaları 
ve sosyal medya üzerinden de gerçekleştirebilir. Bu araçların her türlü bilgi akışına açık olması 
nedeniyle kurumların bilgi akışında zaman kaybetmemesi ve nitelikli bilgileri kamuoyuyla 
anbean paylaşması gerekmektedir. Birebir iletişimin yoğun bir şekilde yaşandığı sosyal medya 
ağlarında kimi zaman ortaya atılan gerçekdışı ve manipüle edici bilgiler kurumun imajını bir 
anda olumsuz bir noktaya sürükleyebilir. Nitekim interneti kriz dönemlerinde doğru 
kullanmanın örgütler açısından oldukça yararlı olduğuna dikkat çeken DiNardo (2002:369) bu 
dönemde internetin bilgi paylaşımında kurumlar için güvenilir sistemler olması gerektiğinden 
hareketle geniş kitlelere ulaşabildiği ve ayrıntılı bilgiler sunabildiğini ifade etmektedir. Web 
sayfalarının halkla ilişkiler ve iletişim uzmanları için önemli olanaklar sunduğunu ortaya koyan 
bir diğer çalışmada ise Greer ve Moreland (2003:429) kurumların hedef kitleleriyle 
iletişimlerini kolaylaştırmada web siteleri sayesinde hızlı ve genişçe bilgi aktarımında 
bulunulabildiğini vurgulamaktadır. Gerçekten de örneğin gazete ve televizyona göre herkesin 
çok daha rahat ve her zaman anlık olarak ulaşabileceği bir kanal olması açısından internet hızlı 
ve belirgin bir kaynak olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ancak her ne kadar internet çağdaş yaşamın bir parçası olsa da yazılı ve görsel medyanın 
kalıcı etkisi dikkat çekicidir. Gazetelerde yayınlanan haberler ve köşe yazılarıyla aktarılan 
yorumlar, televizyonlarda konuyla ilgili geniş kapsamlı tartışma ve röportajlar medya 
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kuruluşlarının daha fazla dikkat çekmesine yol açmaktadır. Bütün bu yönleriyle 
değerlendirildiğinde halkla ilişkiler açısından kriz iletişiminin önemli bir parçası olan medya 
(yazılı-görsel basın ve sosyal medya) ile ilişkiler kamuoyuna aktarılacak bilgi akışının doğru 
kurgulanması açısından önem kazanmaktadır. 

Medyanın geniş kitlelere bilgi akışını sağlamasındaki öncü rolü nedeniyle kriz yönetim 
ekibinin bir kriz anında mutlaka medya ile ilgili planının bulunması gerekmektedir. Bir kriz 
durumunda hangi medya kuruluşlarıyla hemen iletişime geçilebileceği ve hangi medya 
kuruluşunun kurumun imajına zarar vermeyeceği düşünülerek medya ile ilişkiler stratejisi 
geliştirilmelidir. Böyle bir planın kurgulanması öngörülmekle birlikte esnek bir yapıya uygun 
olarak duruma göre farklı kişi ve medya kuruluşlarıyla iletişime geçmek de bazen daha sağlıklı 
olabilecektir (Pira, 2005:109). Kısaca belirtmek gerekirse, medya ne kadar iyi tanınıyorsa kriz 
ortamında o kadar doğrudan etki oluşturacak bilgi akışını sağlamak olasıdır. 

Mesajı vermeye krizin ilk anlarında başlamak yanlış bilgilerin yayılmasını 
engelleyecektir. Mümkünse krizin başladığı andan itibaren iki saat içinde basın toplantısı 
düzenlemek veya belirli haberci ve köşe yazarlarıyla temasa geçmek gerekmektedir (Okay ve 
Okay, 2012:360). Bir basın toplantısı o anda düzenlenemiyorsa basın bildirisi hazırlanarak 
yazılı metni medyaya aktarmak bilgi akışını kolaylaştırabilir (Luecke, 2008:111). Ancak basın 
bildirisinde eldeki bütün sağlıklı bilgilerin ortaya konulması gerekmektedir. Böylece olayla 
ilgili soru işaretlerine baştan açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır. Medya için en önemli haber 
kaynaklarından biri kamu kuruluşlarıdır. Buna karşılık kuruluşlarda basın ve halkla ilişkiler 
bölümlerinin organize edilmelerinin de temel nedeni basının haber alma ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır (Tortop, 1975:52) Bu iki aktörün oluşturduğu ortam da kamunun bilgilenmesini 
sağlama işleviyle kesişmektedir. Dolayısıyla iki taraf kamuya verilecek bilgi ve algı süzgecini 
yine kamu yararına yapmaktadır. Bu cümleden olarak kriz iletişiminde medya ile ilişkilerde 
halka doğru bilgileri aktarabilmek ve ikna önem kazanmaktadır.  Yanlış bilginin kamuoyunda 
dolaşması kuruluşun aleyhine olacağı için bilgilendirmenin açık, doğru ve dürüst bir nitelikte 
kurgulanması gerekmektedir (Tortop, 1986:121). Kriz ortamının doğası gereği medya için 
haber niteliği taşıdığından haberi yapan basın mensubunun da yansıttığı haberi gerçekçi verme 
gereği ortadadır. Çünkü yanlış haber kısa süre sonra yalanlandığında ilgili basın kuruluşu ve 
basın mensubu kendini savunmakta ve inandırıcı olmakta güçlük çekecektir. Oysa tam tersi bir 
durumda basın mensubu yaptığı haberin doğruluğu oranında işine değer katmış olacaktır 
(Kadıbeşegil, 2001:148). 

Medyaya bilgi akışında çekingen davranmamak, tam aksine akışı hızlandırmak halkın 
bilgilenmesini artıracağından kuruluşa olumlu yansıyacaktır. Hatta daha ileri boyutta medyanın 
bir an önce kuruluşun bölümleri ve kriz yaşanan ürün veya durumlarıyla ilgili bizzat katılımını 
sağlamak kuruma olan güveni artıracaktır. Bu bağlamda mümkünse kurumun ilgili 
bölümlerinin gezdirilmesi ve medyanın yerinde izlenim edinmesini sağlamak, ortak bakış açısı 
geliştirmek açısından olumlu olacaktır. Çünkü medyanın bizzat yerinde oluşturacağı izlenimler 
daha etkili bir mesaj verecektir. 

Kriz esnasında medyaya bilgi akışı tek elden olmalıdır. Kamu kurumlarında bakanlık 
düzeyindeki kurumlarda bizzat Bakan, diğer kurumlarda genel müdürler medya önüne 
çıkmalıdır. Bilgilerin kriz ekibi tarafından kısa sürede toparlanması ve ardından üst yöneticinin 
basına açıklamada bulunması halkta güven oluşturacaktır. Ancak bu esnada iki noktaya dikkat 
etmek gerekmektedir. Birincisi, her yöneticinin medyatik bir yönü olmayabilir. O nedenle 
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açıklama yapan kişinin bu konuda iyi bir ön çalışma yapmış olması önem kazanmaktadır. 
“Sözcünün medya karşısında sakin olması, savunmacı bir tavra girmemesi, beden dilini iyi 
kullanması ve yaptığı açıklamalarla kuruluşun yanında olduğunu göstermesi sözcüde 
bulunması gereken nitelikler arasında yer almaktadır” (Okay ve Okay, 2012: 361). İkinci 
önemli nokta, kurum sözcüsünün gelebilecek muhtemel sorulara karşı hazırlıklı olmasıdır. 
Medya, niteliği gereği habere değer katmak için konuyu derinlemesine öğrenmek isteyebilir. 
Bu noktada, kurum sözcüsü ile birlikte kriz ekibinin de yanında yer alması ve gerekli olduğu 
durumlarda rakamsal veya istatistiksel verileri hazır bulundurmaları gerekmektedir. Bu 
görüşmelerde sergilenecek tutum, büyük oranda haberlerin yansıma şeklini de ortaya 
koyacaktır. Yazılmaması gereken hiçbir bilgi medyaya aktarılmamalıdır. Kurum sözcüsü 
konumunda yer alacak kişilerde bulunması gereken bazı özellikler şunlar olmalıdır 
(Kadıbeşegil, 2001:121-122): 

-Haber değerini bilen, geçmişte medya ile iyi ilişkiler üzerine kurulmuş bir dostluğu 
bulunmak. 

- Medyanın yerel basın, ulusal basın, sektörel yayınlar, ekonomi, spor, haber, magazin 
gibi farklı dallarını bilmek. 

- Tüm medya araçlarının üretim tekniklerine hakim olmak, bu tekniklerin kurgulandığı 
üretim süreçlerini iyi analiz edebilmek. 

- Kalitatif ve kantitatif araştırma tekniklerine vakıf olmak, araştırma raporlarını nasıl 
değerlendireceğini ve nasıl yorumlayacağını bilmek. 

- Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iyi bir iletişim ağına sahip olmak ve 
gerektiğinde bunları nasıl devreye sokabileceğini bilmek. 

- Kurumun stratejik yaklaşımlarını iyi bilmek, hedef ve sonuçlar arasında doğru 
yaklaşımlar sergileyebilmek. 

- İletişimde üslup ve dili doğru kullanabilmek, mesajları hedefe uygun kurgulayabilmek. 
- Karmaşık ortamlarda, keskin tartışmaların olduğu durumlarda pratik ve akılcı sorun 

çözebilme yeteneğine sahip olmak. 
- Etkili motivasyon ve sunum becerilerine sahip olmak. 

- Raporlama becerisine sahip olmak ve bu bilgileri paylaşmakta zorluk yaşamamak. 
Kriz sürecinde iletişim yönetimi süreklilik gösteren bir çabadır. Krizin ilk anlarında 

eldeki bilgiler doğrultusunda yapılan açıklamalar sonrası yeni bilgilerin gelmesi halinde yeni 
bir basın açıklaması yapılmalıdır. Bilgilerin anbean medya ile paylaşılması aradaki güven 
ilişkisinin de sağlamlaşmasını sağlayacaktır. Bu durum aynı zamanda kurumun krizden çıkmak 
için çaba gösterdiğini ve bilgilendirmeyi önemsediğini ortaya koymaktadır (Kadıbeşegil, 
2001:143). 

Medyayı yönetirken mümkün olduğunca tüm kanallara ve kuruluşlara eşit davranmak 
ön planda olmalıdır. Çünkü bu dönemde temel amaç, herkesin aynı anda aynı bilgiye sahip 
olmasını sağlamaktır (Pira, 2005:109). Bunun yanı sıra bazı medya kuruluşlarının 
bilgilendirilmemesi onların farklı kaynaklardan ve bazen bilinçli veya bilinçsiz tahmini 
bilgilerle kamuyla paylaşımda bulunmasını ortaya çıkarabilir. Bu durum halkın bir kesimine 
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kurumun bilgisi dışında bilgi akışına yol açabilecektir. Oysa kurumun hedef kitlesi tüm halk ve 
dolayısıyla onlara enformasyon sağlayan tüm medya kuruluşlarıdır. 

Tüm bu çalışmaların ortaya konulabilmesi ve gerçekçi bir şekilde yerine getirilebilmesi 
için kriz yönetim ekibinin belirtilen konularda planlamalar yapıp uygulamaya koyma yetkisiyle 
donatılmış olması zorunluluktur (Kazancı, 2007:384). Çünkü kriz iletişimi önceden 
oluşturulmuş bir ekiple ancak sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu ekip kriz öncesinde 
çalışmalarına başlamalı, kriz döneminde aktif bir şekilde uygulamanın içinde olmalı ve kriz 
sonrasında da nerede başarılı olunduğu, nerede hata yapıldığını belirleyerek sonraki dönemlere 
raporlar ve gözlemler şeklinde veriler bırakmalıdır. Böylece her zaman yaşanabilecek kriz 
durumlarında geçerli kurumsal altyapı sağlanmış olacaktır. 

 

Araştırmanın Yöntemi 
Bu araştırmada Türkiye’de günlük ulusal bazda yayın yapan Birgün, Cumhuriyet, 

Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak ve Zaman gibi farklı yelpazeden görüşleri 
temsil eden 8 gazetede 31 Mart 2015 tarihinde Türkiye çapında gerçekleşen elektrik kesintisi 
ile ilgili 7 gün süreyle çıkan haberler ve köşe yazıları (1-7 Nisan) içerik analizi yöntemiyle 
incelenmiştir. İçerik analizinde öncelikle haberlerde ve köşe yazılarında haber kaynağı olarak 
görüşlerine yer verilen kişi ve kurumlara ilişkin bir sınıflandırma yapılmış ve böylelikle 
Türkiye’de yazılı basın aracılığıyla elektrik kesintisini hangi kişi ve kurumların nasıl yönettiği 
belirlenmiştir. Daha sonra krizin en önemli aktörü konumunda olan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanının kriz iletişimini nasıl yürüttüğü belirlenmeye çalışılmıştır.  

Çalışmanın temel varsayımı şöyledir: 

Elektrik kesintisinin yaşandığı tarihte konunun ana aktörü olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı kriz iletişimi süreci kapsamında medya iletişimini sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla kriz, bir kamu kurumu olarak Enerji Bakanlığının kamuoyu 
nezdinde güvenilirliğini sarsmıştır. 

Çalışmanın sınırlılıkları olarak yazılı basın dışında görsel ve işitsel basının çalışmaya 
dahil edilmemesi olarak belirtilebilir. 

 
Bulgular 

Elde edilen bulgulara göre araştırmaya dahil edilen 8 gazetenin tümünde 1-7 Nisan 
tarihleri arasında konuyla ilgili 133 haber ve 40 köşe yazısı yayınlanmıştır. Elektrik kesintisi 
ile ilgili en çok haber Cumhuriyet gazetesinde yayınlanırken en az haber Zaman gazetesinde 
yer almıştır. Konuyla ilgili köşe yazıları tarandığında Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin 
aynı sayıda (9) yazı yayınlarken bir köşe yazısı ile Zaman gazetesi son sırada yer almaktadır. 

Tablo 1: 31 Mart 2015 elektrik kesintisi krizi ile ilgili haber ve köşe yazısı sayısı 

 Haber sayısı Köşe Yazısı sayısı 

Birgün 18 4 

Cumhuriyet 26 9 
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Habertürk 24 6 

Hürriyet 17 9 

Milliyet 19 4 

Sabah 11 4 

Yeni Şafak 11 3 

Zaman 7 1 

 
Krizin tüm Türkiye’yi ve kamu yönetimini ilgilendirmesi nedeniyle konunun ilk 

muhatapları olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu’nun hükümet adına açıklamalarda bulunmaları beklenmektedir. Bu kurumlar 
adına krizle ilgili yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanının 4, Başbakanın 5, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanının 22 ve Sağlık Bakanının 5 kez haber kaynağı olduğu görülmektedir. 
Gazetelerde bu süre içerisinde çıkan toplam 133 habere karşılık kamu yöneticilerinin haber 
kaynağı olarak görüldüğü 36 haber görülmektedir. Kalan 97 haber muhalefet partisi 
milletvekilleri, çeşitli meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcileri üzerinden elde edilen 
bilgilerle sağlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili ayrıntılı özel haberlere de yer verilmiştir. 
Haberlerin yalnızca yaklaşık yüzde 30’luk bir bölümünün kamu yöneticilerine ait olması 
basının yeterince ayrıntılı olarak bilgilendirilmediği veya ikna edilemediğine işaret edebilir. 
Ayrıca, yazılı medya ile kurulan ilişkilerin kriz ortamında yeterli olmadığı söylenebilir.  

Krizin yaşandığı 31 Mart tarihinin gazetelere yansıdığı 1 Nisan tarihinin ana gündem 
konusu gazetelerin ilk sayfalarında ortaya konulmaktadır: 

“Cumhuriyet tarihinin en büyük kesintisinde Van ‘merkez’ dışında 80 il karardı. Sigorta 
attı. Hayat durdu.” (Habertürk) 

“Karanlık bir gün: 31 Mart” (BirGün) 
“Kara Salı” (Hürriyet) 

“Türkiye’nin elektriği kesildi. Ülke mahsur kaldı. Hayat durdu” (Milliyet) 
“3 bin MW’lık karanlık” (Sabah) 

“Karanlık Salı” (Yeni Şafak) 
“Türkiye karanlığa gömüldü” (Zaman) 

Cumhurbaşkanı ile yurtdışı gezisinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, gezi sırasında yaptığı ilk açıklamada “Kesintinin neden kaynaklandığını inceleyip 
göreceğiz” şeklinde değerlendirmede bulunurken Başbakan Ahmet Davutoğlu ise “İletim 
hatlarında sorun olduğunu düşünüyoruz. Araştırıyoruz. Terör saldırısı olabilir mi, her türlü 
ihtimali araştırıyoruz” (Hürriyet) ifadelerini kullanmıştır. Bu durum üst yöneticilerin krizle 
ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olmadıklarını gösterirken aynı zamanda terör saldırısı gibi 
konuların gündeme taşınması, konu ile ilgili üst yöneticilerin kamuoyunu tedirgin edebilecek 
açıklamalarda bulunmaları kriz iletişimi açısından sorunlu bir durumun olduğunun işareti 
sayılabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına Başbakanın değerlendirmesi sorulduğunda 
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“Tabii, soru üzerine Sayın Başbakanımız o cevabı vermiş. Bu az mı ihtimaldir, çok mu 
ihtimaldir, ben şu anda onu söyleyemem. Siber bir saldırı mıdır, bunu da söyleyemem” 
(Cumhuriyet) şeklinde çelişkili bilgilerin paylaşılması kriz dönemlerinde yaşanan önemli 
sıkıntılardan biri olarak görülmektedir. Farklı yöneticilerden farklı açıklamaların gelmesi ve 
bunun kamuoyuna yansıtılması kurumun güvenilirliğini zedeleyecektir. 

Enerji Bakanının aynı günün akşam saatlerinde yurda dönüşünde yaptığı açıklamada 
“Gece elektrik talebi düşüktü. Çok düşük talep vardı. Gündüz olduğunda talep arttı ve Türkiye 
genelinde arıza oluştu” açıklaması basın açısından ikna edici görülmediği için yayınlanan bir 
haberin başlığına “Garip açıklamalar” şeklinde yansımıştır (BirGün). 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Slovakya’da krizin ilk saatlerinde dile 
getirdiği üçüncü nükleer santral açıklaması sonrası aynı gün gece yarısı Sinop’a yapılacak 
nükleer santral konusunda TBMM’de gündeme getirilen uluslararası anlaşmanın onaylanması 
da kamuoyunda “krizin nükleer santral kurmak için bilinçli olarak gerçekleştirildiği” sorusunun 
sorulmasına neden olmaktadır. BirGün gazetesinin haberinde konu “Fırsat bu fırsat. Elektrik 
kesildi, nükleer geldi” şeklinde verilmektedir. 

Cumhuriyet gazetesinin haberinde nükleer santral konusu “ Karanlıkta nükleer geçti” 
şeklinde işlenmiş, böylece kriz gündemini elinde tutması gereken Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanının konunun daha karmaşıklaşması karşısında medya hakimiyetini kaybetmeye 
başladığı görülmektedir. 

İlk gün yapılan bir diğer açıklamada Türkiye Elektrik İletim AŞ. (TEİAŞ) Genel 
Müdürü Kemal Yıldır ise 3 bin megavatlık bir güç kaybı nedeniyle sistemin çökmüş 
olabileceğine dikkat çekerken Başbakan Davutoğlu’nun söylediğinin aksine siber saldırı 
ihtimalinin olmadığını belirtmektedir. 

Üst yönetimden ikna edici açıklamalar gelmediği sürece medyada değişik kanallardan 
sağlanan bilgiler itibar görmeye başlayacaktır. Nitekim Elektrik Mühendisleri Odasının 
değerlendirmesine başvuran Milliyet gazetesi, haberini Odanın görüşlerine dayandırarak 
“Bilerek mi kestiler?” başlığının altında “Piyasada oluşan fiyatları düşük bulan santrallar 
kesintinin yaşandığı saatte piyasa fiyatından elektrik üretmeyi kabul etmemişlerdir” açıklaması 
yer almaktadır.  

Krizin ilk günü sıcağı sıcağına kesintiyle ilgili sorunlar köşe yazılarıyla da gündeme 
taşınmıştır. Bir köşe yazarı tarafından “1 Nisan şakası” (1 Nisan, Cumhuriyet) olarak başlık 
atılırken, bir başkası Haziran 2015 genel seçimlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın elektrik kesintileriyle ilgili “trafoya kedi girdi” (Deniz Kavukçuoğlu, Cumhuriyet) 
cümlesine gönderme yaparak sorunun nedeninin hiçbir yetkili tarafından bilinmediğini ortaya 
koymaktadır. Köşe yazısının tamamını elektrik kesintisi krizine ayıran Habertürk gazetesi köşe 
yazarı Güntay Şimşek ise krizle ilgili çok sayıda soru olduğunu, ancak sağlıklı yanıt 
alabilecekleri hiçbir makamdan inandırıcı bilgi alamadıklarını ifade etmektedir. Şimşek 
yazısında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

“Dolayısıyla hayatı felç eden elektrik kesintisinden daha önemlisi, bir gün boyunca problemin, 
sorunun kaynağının bulunamamasıdır. Dün bunu yoğun bir şekilde yaşadık ve hiçbir yetkili neden 
böyle bir tabloyla Türkiye’nin karşılaştığını izah edemedi. Hatta bundan sonra benzer bir olayın 
yaşanmayacağına dair de bir güvence veren olmadı. Teknoloji ve iletişimin adeta zirve yaptığı bu 
çağda böyle bir durumla karşılaşmaktan daha kötü ne olabilir? 
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Bir defa şunu net bir şekilde bilelim. Geçen yıl elektrik dağıtım ihaleleri yapılarak, piyasa tam 
anlamıyla liberalleşti ve özel sektörün kontrolüne geçti. Sonrasında yaşadığımız ilk sürpriz özel 
sektörün zamanında fatura kesememesi oldu. Kamu bu meseleyi çözemediğinden ve problemin 
kaynağına inmediğinden bir yıl sonra aynı hadise tekrarlandı. Dün yaşanan elektrik krizinin en önemli 
sebeplerinden birisi olarak iletim hatları ve belli frekansta olması gereken elektrik iletim dengesinin 
bozulduğu söylenebilir. Zaten bunu kabul etmeyen bir yetkili de olmadı, çünkü sorunun nedeni 
bilinmeyince her ihtimal bir kenara not edildi. 

Enerji Bakanı Taner Yıldız da açıklamalarında, ‘enerji yetersizliği’ diye bir şey olmadığını söyledi, 
ama meselenin iletim boyutunu boş bıraktı. Ayrıca enerji yetersizliğinden ziyade mevzu, yeterli 
enerjinin enerji borsası sebebiyle sisteme verilip verilmemesi de olabilir. Problemin ne olduğunu 
bulamayınca, olaya hâkimiyet kaybedilince en kolay iş mevzuyu dış güçlere havale etmek oluyor. 
Ama dün, bu hataya fazla düşülmedi. Zira kontrolü kaybetmek, problemi bilmemek başlı başına bir 
sorun, bir de siber saldırı gibi tespiti yapılmamış suçlamaların arkasına sığınma tercih edilirse durum 
daha da tehlikeli bir hal alabilir.” (1 Nisan, Habertürk Gazetesi) 

Konuyu “Araştırmacı Bakan” başlığıyla köşesine taşıyan Melih Aşık (1 Nisan, 
Milliyet) konuyla ilgili Bakan Taner Yıldız’dan tatmin edici bir açıklama gelmemesi 
nedeniyle çeşitli soruları dile getirmektedir. Aşık şu değerlendirmelerde bulunmaktadır: 

“En vahimi, aradan geçen 7 saatte arızanın sebebinin bulunamamış olmasıydı. Anlaşılan sistemden önce 
devletin teknik kadroları çökmüştü. Enerji Bakanı Taner Yıldız ekranda konuşuyordu: 

‘İzmir tarafında özel sektöre ait bir santralin bir gerekçe ile devre dışı kaldığı ve onun bir domino tesiri 
yaptığından bahsediliyor. Ama bunu teyit etmem lazım... Kesintinin farklı sebepleri olabilir... Siber 
saldırı? Bunu söyleyemem... İletim hatlarından veya manevra dediğimiz bir hadiseden veya başka bir 
şeyden mi geldi, araştırıyoruz... Terör dahil her şeyi araştırıyoruz.’ Anlaşılan oydu ki, kesintinin sebebiyle 
ilgili Bakan Yıldız’ın sahip olduğu bilgi sokaktaki sade vatandaşınkinden fazla değildi.” 

Bu ifadeler değerlendirildiğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının birinci 
derecede görev alanına giren muhtemel bir elektrik kesintisi yaşanması durumunda önceden 
planlanmış, senaryolaştırılmış ve medyaya bilgi verilmesi noktasında kurgulanmış bir 
çabasının olduğundan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca Bakan Yıldız’ın Bakanlıkta bir 
kriz masası oluşturulduğu ifade etmesine karşın farklı yetkililerden birbirinden habersiz 
olduğu gözlenen değerlendirmelerin yapılması kamuoyunda soru işaretleri yaratacak ve 
güvensizlik ortaya çıkacaktır. Nitekim Başbakan, Bakan ve diğer yetkililerin ayrı 
zamanlarda değerlendirmeler yapması ve farklı bilgiler sunması krizin halka anlatılmasında 
zorlaştırıcı bir etken olarak görülebilir. 

Krizin ikinci gününde kesintiyle ilgili gazetelerde “yanıt bekleyen sorular” 
çoğalmakta, ancak Bakanlıktan gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı ortaya konulmaktadır 
(Cumhuriyet, Milliyet, Habertürk). 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının oluşturduğu kriz masasında yer alan 
bürokratların Ankara Gölbaşı Tevzi Yük İstasyonunda yaptıkları sunumda Bakan Yıldız’ın 
bilgilendirilmesi yalnızca Habertürk gazetesinde (2 Nisan) ayrıntılı olarak yer almasına 
karşın diğer gazetelerde yer bulamamıştır. Bu durum kriz masasının medya iletişimini 
sağlıklı bir şekilde yürütemediğini, tüm yurdu etkileyen büyük bir krizle ilgili medya 
mensuplarıyla yeterince sıcak bir iletişime girilemediğini göstermektedir. 

Krizin üçüncü günü yeniden medya karşısına çıkan Bakan Taner Yıldız’ın 
değerlendirmeleri basın tarafından ikna edici bulunmadığı için başlıklara şu şekilde 
yansımıştır: 
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“Sabotaj ihtimal dışı değil” (Sabah) 

“Bir daha olmaz diyemem” (Hürriyet) 
“Bakan Yıldız’dan kesinti itirafları. İnşallah olmaz” (Cumhuriyet) 

“Siber saldırı ihtimal harici değil” (Milliyet) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının krizle ilgili medyaya her gün bilgi paylaşımında 

bulunması olumlu görülmekle birlikte, gazetelere yansıyan haberlere göre ikna edici 
olamadığı için yeterli görülmemektedir. Kesintinin nedeninin hala tahminler üzerinde 
yapılması ve sabotaj, siber saldırı, teknik arıza gibi farklı kavramların kullanılması bu 
düşünceyi güçlendirmektedir. 

Daha sonraki günlerde de düzenli olarak basın karşısına çıkan Bakan Yıldız’la ilgili 
haberler daha küçük sütunlarda yer almaktadır. Bunun nedeninin soruna ilişkin net 
değerlendirmenin yapılamamış olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Gazete taramalarının yapıldığı yedinci gün Bakan Yıldız, TEİAŞ Genel Müdürünün 
istifa ettiğini, bazı daire başkanlarının da açığa alındığını bildirmektedir. Haber, BirGün 
gazetesinde “Elektrik kesintisinin faturası müdüre kesildi” şeklinde verilirken diğer 
gazetelerde Genel Müdürün istifa ettiği vurgulanmaktadır. Ancak krizin nedeniyle ilgili ikna 
edici bilgiler hala netlik kazanmamıştır. 

Diğer taraftan gazete taramalarının yapıldığı kriz süreci boyunca Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının web sitesinde elektrik kesintisiyle ilgili herhangi bir bilgi veya 
açıklamanın yer almadığı görülmüştür. Çağdaş iletişim araçlarından kurumsal web 
sayfalarının halkla ilişkiler sürecinde devreye sokulması bir gereklilik olduğu halde bu 
aracın hiçbir aşamada kullanılmadığı dikkat çekmektedir. Bu durum anlık bilgi akışının tüm 
Türkiye’ye ve dünyaya hızlıca yapılabildiği web sayfası ve diğer sosyal medya kanallarının 
kullanılmamasıyla kriz sürecinde kamuoyuna paylaşımın eksik yapıldığının göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Oysa bu kanalların doğru işlemesi, bilginin gazete ve televizyonlar 
dışında sürekli takip eden hedef kitlenin ikna edilmesi için kullanılması beklenilen bir 
durumdur. Yeni medya olarak adlandırılan bu kanalların devreye sokulmaması nedeniyle bu 
kanallarda hakimiyet sağlanamamış Bakanlığın açıklamaları yazılı ve görsel medya ile sınırlı 
kalmıştır. 

 

Sonuç 
31 Mart 2015 tarihinde tüm Türkiye’de (Van Merkez hariç) yaşanan ve doğalgazdan 

metroya, hastaneden sanayinin çarklarının dönmemesine kadar hemen her vatandaşı etkileyen 
elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalınmıştır. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan durum 
olarak tanımlanan krizler, özel sektör olsun kamu sektörü olsun farklı şekillerde etkilemektedir. 
Kriz sürecini yürütmekle sorumlu üst yöneticilerin bu süreçte vatandaşlara anında ve doğru 
bilgi vermeleri kurumların güvenilirliği ve itibarı açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur.  

Yaşanan krizle ilgili kamu yönetiminin krizi doğru anlayarak bilgilendirmenin açık, 
doğru ve hızlı bir şekilde yapılması iyi bir kriz yönetim planıyla ancak gerçekleşebilmektedir. 
Bu kapsamda hedef kitle olan vatandaşlarla iletişimi sağlayacak medya kuruluşlarıyla iletişim 
veya diğer bir deyişle kriz iletişimi önem kazanmaktadır. Tüm Türkiye’yi etkileyen elektrik 
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kesintisi kriziyle ilgili birinci derecede muhatap olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
olması nedeniyle çalışmada Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmelerin gazetelere nasıl 
yansıdığı ve bunun üzerinde Bakanlığın kriz iletişim sürecini nasıl yönettiği araştırılmıştır. 
Buna göre şu değerlendirmelerde bulunmak mümkündür: 

Krizin ilk saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın yurtdışında olmasına karşın 
basına kısa zamanda açıklama yapması önemli bir nokta olarak değerlendirilebilir. Ancak, 
Bakanın konuyla ilgili bir kriz masası kurularak hemen araştırmaların yapılmaya başlandığı 
söylemine karşın Başbakan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bürokratlarının 
Bakandan farklı değerlendirmelerde bulunması kriz yönetiminde hakimiyetin tek sözcü 
üzerinde olmadığını göstermektedir. Ayrıca yapılan farklı açıklamalar kamuoyu üzerinde 
olumsuz etkide bulunmaktadır. Esasında çalışmanın önceki bölümlerinde ifade edildiği gibi 
kriz yönetimi sözcüsünün tek olması ve tüm bilgileri hızlı bir şekilde aktarması olumlu bir kriz 
yönetimi süreci değerlendirmesi açısından beklenilen bir durumdur. Farklı değerlendirmeler 
konuyu beklenmeyen bir sürece götürme olasılığına sahip olabilecektir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının kriz süresince hemen her gün medyanın karşısına 
çıkarak bilgilendirme yapması olumlu bir iletişim çalışması olarak değerlendirilebilir. Ancak 
değerlendirmelerde netlik kazandırılmadan her gün farklı yönlerde bilgilerin verilerek tahmini 
gerekçeler üretilmesi gazetelerde eleştirel bir yaklaşıma yönelme durumunu beraberinde 
getirmiştir. Nitekim “siber saldırı”, “terör saldırısı” gibi konularda elde herhangi bir veri 
olmadan tahmini yanıtların verilmesi basının Bakanın açıklamalarına tepkili bir tutum 
almalarına yol açmıştır.  

Diğer taraftan elektrik enerjisi krizinin yaşandığı bir ortamda nükleer enerji santrali 
konusunun ilk gün Slovakya’da bulunan Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilmesi ve hemen 
ardından Meclis’te uluslararası bir anlaşmanın onaylanması da nükleer karşıtı hedef kitle 
tarafından olumsuz karşılanmış, hatta kesintinin “nükleer santral kurulabilmesinin yolunu 
açmak için bilinçli olarak yapıldığı” şeklinde yorumlar bile gazetelerde yer almaya başlamıştır. 
Bu durum da göstermektedir ki, krizin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili ikna edici bir paylaşım 
ortaya konulamamıştır. Bunu destekleyen bir durum olarak krizin ikinci gününden itibaren pek 
çok gazetenin Bakan Yıldız’ın açıklamalarına yer vermemesi de gösterilebilir. 

Kriz yönetimi, kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası olmak üzere üç dönem olarak 
kurgulanmaktadır. Bakanlığın yaptığı açıklamalarda elektrik kesintisiyle ilgili herhangi bir 
proaktif çalışmanın yapılmadığı, kriz senaryolarının oluşturulmadığı, bir kriz durumunda kimin 
medya ile iletişime geçeceği gibi konuların kriz öncesi dönemde ortaya konulmadığı 
görülebilir. Buna ek olarak kriz döneminde de nasıl bir yöntem ortaya konulacağının tespitinin 
yapılmadığı yapılan açıklamaların arka planından görülmektedir. 

Kriz yönetiminin web sayfasını ve yeni medyayı kriz esnasında kullanmadığı 
görülmektedir. Oysa anlık bilgi akışının sağlanabildiği internet ortamı kamuoyunun ikna 
edilmesinde öncelikle kullanılmalı ve hızla yenilenmelidir. 

Özetle, ulaşımdan hastanelere kadar her alanda tüm Türkiye’yi sıkıntıya sokan ve kimi 
bölgelerde bir güne yakın gerçekleşen elektrik kesintisi krizinde konunun muhatabı olan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kriz döneminde medya iletişimini sağlıklı ve etkin 
yürütemediğini söylemek mümkündür. Buradan hareketle çalışmanın varsayımının doğru 
olduğu görülmektedir. 
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GÖSTERİ TOPLUMUNDA ZAMAN TÜKETİMİ: SÜNNET KONVOYU REKLAMI 
ÜZERİNDEN ELEŞTİREL BİR ANALİZ 

 
Pınar BAYRAM* 

 
Öz 

Zaman, insanlık tarihi boyunca, insanın hayatını anlamlandırırken sistematize ettiği başat 
dinamiklerden biridir. Fakat zamanın, insanın kişisel hayatını programlaması dışında toplumsal 
önemi de son derece önemlidir. Zamanın toplumsal algısı dinsel, kültürel ritüellerden, 
ekonomik gelişmelerden ve kitle iletişim araçlarından etkilenmiştir. Günümüze bakıldığında 
zaman, tüketim edimiyle eş değer görülmektedir. Bugün, zaman geçirmenin somut örneklerini 
eğlence, tatil, tüketimde bulunma ve modern kitle turizmi oluşturmaktadır. Bu toplumsal 
algının oluşmasında reklamlar başta olmak üzere kitle iletişim araçları hayati rol oynamaktadır. 
Reklam filmleri tüketimin imajını oluştururken, bu imajın gerçek tüketim eylemiyle sınırları 
belirli değildir. Dolayısıyla reklam filmlerinin medya ekonomisine yaptığı katkı dışında insan 
hayatını şekillendiren bir etkisi de mevcuttur. Çalışma “Sünnet Konvoyu”  reklam filmini örnek 
alarak, günümüz zaman tüketimini göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelemektedir. Bu 
reklam filminde zaman tüketimi, Guy Debord tarafından ele alınan “gösteri toplumu” kavramı 
bağlamında tüketime dayalı olarak ele alınmaktadır. Reklam filminde, zaman, tüketim 
eylemiyle geçiştirilirken metalaşmakta ve bu ilişkiler ağı gösteri toplumunu yeniden 
üretmektedir. 
Anahtar Kelimeler 

Tüketim, Gösteri Toplumu, Reklam, Modern Kitle Turizmi, Zaman Tüketimi 
 

THE TIME CONSUMPTION ON THE SOCIETY OF THE SPECTACLE: A 
CRITICAL ANALYSIS THROUGH CONVOY OF CIRCUMCISION AD 

 
Abstract 

The time has been a basic dynamic for people since history of humanity to explain the life. 
Time is important for people. We program the time of our lives. Except this; time is also 
important for society. The social perception of time is affected by religious and cultural rituals, 
economic developments and the mass communication. Today, time is considered equivalent to 
the consumption acts. Today, the examples of time passing are: fun, holidays, consumption and 
modern mass tourism. This mass media, especially advertisement, plays a critical role of this 
social perception. Advertising films creating the image of consumption. But the images via the 
actual consumption actions not clear boundaries between them. Therefore, an effect of 
advertising films which shapes human life is also available. The study examines of time 
consumption as critical. The time consumption of circumcision convoy ad is analyzed on 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi, Gazetecilik Anabilim Dalı, pinarbayram@windowslive.com 
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semiotic analysis. While the time is passing through consumption, commodification time on 
the advertisement. As a result, his network of relationships, reproduces of the society of the 
spectacle. 

 
Key Words 

Consumption, the Society of the Spectacle, Advertisement, Modern Mass Tourism, the Time 
Consumption 

 
GİRİŞ 

 
 İnsanla başlayan ve insanla devam eden bir edim olan iletişimin, ilk kez ne zaman 
kullanıldığı belli değildir. Ancak iletişim (communication) sözcüğünün kökeninin, Latince bir 
sözcük olan ve paylaşım, bir aradalık anlamına gelen “common” sözcüğünden türediği 
bilinmektedir (Güngör, 2011: 36-37).  
 İnsanoğlunun temel gereksinimlerinden biri olan iletişim, günlük yaşamın da 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Bireyler arasında ya da bireyler aracılığıyla toplumsal düzeyde 
devam eden bir süreç olarak kabul edilen iletişim, günümüzde toplumsal bir olgu olarak kabul 
edilmekte ve insan yaşamında eskiye oranla çok daha fazla karmaşık görülmektedir. Konca 
Yumlu, “Kitle İletişim Araştırmaları” adlı kitabında, modern toplumlardaki karmaşık ilişkiler 
ağının mesaj alış verişiyle birbirine bağlandığını belirtir. Dolayısıyla iletişim, toplumların 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin can damarı haline gelmiştir (Yumlu, 
1994:1-2).  

 Bireysel ve toplumsal hayatımızın odak noktasında yer alan iletişim, hem kişilerarası 
hem de kitle iletişim bağlamında dili, yazıyı ve görüntüleri kullanan tüm söylemleri içeren geniş 
bir sosyal alandır. Dolayısıyla iletişim için toplumun kendisidir de denilebilir. Çünkü bir toplum 
içinde yaşamak demek, aynı zamanda o toplumun dilini, metinlerini öğrenmek ve toplumun öz 
anlayışının temelini oluşturan söylemleri anlamaktır (Lunby ve diğerleri, 1997:8-9).
 İletişim, insanlığın ilk ortaya çıktığı andan beri vardı; fakat iletişim araçları, zamanla 
çeşitlenerek gelişti ve günümüzde devasa bir boyuta ulaştı. Günümüzde teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak çeşitlenen iletişim araçlarının kişisel ve toplumsal hayattaki yoğun kullanımı, 
iletişim araçlarının incelenmesini de önemli hale getirmektedir. Burada önemli olan iletişim 
araçlarının “bize” ne yaptığı ve toplumu ne yönde dönüştürdüğüyle ilgili olmaktadır. Bu 
konuyla ilgili olarak yapılan önemli çalışmalardan biri, Fransız düşünür Guy Debord tarafından 
yapılmıştır. “Gösteri Toplumu ve Yorumlar” adlı kitabında iletişim araçlarının biçimlendirdiği 
yaşantı toplumunu, gösteri toplumu olarak kavramsallaştıran Debord, kavramla sosyal bilimler 
alanına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.  
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Guy Debord ve Gösteri Toplumu 

 
 Sanayi kapitalizminin ilk dönemlerinde işverenler, işçiyi bir yük hayvanından farksız 
görmüşler ve işçileri yalnızca üretici olarak düşünmüşlerdir. XX. yüzyılın başlarında yalnızca 
az sayıda işveren, işçinin kapitalistlere tüketici olarak da yararlı olabileceğini fark etmiş, işçileri 
üzerinde tüketim ve boş zaman örgütlenmesinin gereğinin altını çizmişlerdir. 1919 yılında 
Boston’da mağazalar zinciri kralı Edward A. Filene, modern üreticilerin kitleleri tüketim 
kültürü içinde eğitmesi gerektiğini söylemiş ve bu eğitime “kitlelerin uygarlaştırılması” adı 
verilmiştir. Kitleleri uygarlaştırma girişimi, bugün görünüşlerin egemen olduğu bir “gösteri 
toplumu” yaratmıştır (Lash, 2006:123-125).  
 Gösteri toplumu kavramı, 1967 yılında Fransız anarşist, düşünür ve sinemacı Guy 
Debord tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Debord, o dönemde bir kâhin gibi “gösteri”nin 
varacağı sonuçları hesap etmiş, medya uygarlığının hegemonyasına ve gösteriye karşı çıkmış, 
servet toplumuna karşı mücadele etmiştir (Köse, 2010:339).  
 Debord, gösteriyi, kişiler arasında var olan ve imajların dolaşımından geçen bir 
toplumsal ilişki olarak tanımlar. Bu bağlamda gösteri, kendini hem bizzat toplum olarak, hem 
toplumun bir parçası olarak hem de (görünürdeki olayların çeşitliliğini) birleştirme aracı olarak 
olumlulukla sunar, çünkü “görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür”. Günümüzde üretilen 
nesnelerin vazgeçilmez süsü/imajı olan ve nesneleri doğrudan doğruya biçimlendiren güncel 
toplumun esas üretimi olan gösterinin temelinde ise iktidarın uzmanlaşması gelir. Bu bağlamda 
gösteri, diğerleri adına konuşan uzmanlaşmış bir etkinliktir. Gösterinin görünür kıldığı ve 
yaşanmış her şey üzerinde hâkim olan şeyse meta dünyasıdır (Debord, 1996:13-25).  Debord, 
metaların şenlikli bir gösterinin aksesuarları haline geldikleri ve yaşamlarımızı büsbütün işgal 
ettiklerini ileri sürer. Ona göre, görülen dünya metaların dünyasıdır. Böyle bir dünyada, metanın 
etrafı göstergeyle donatıldığı için mallar yalnızca “meta” olmakla kalmayıp, göstergeye 
dönüşmüş, hatta göstergeler de metalaşmıştır. Bu yüzdendir ki, tüketim toplumunda en büyük 
tüketim metalaşan göstergelere yöneliktir. Pek çok meta, romantik yönelme, egzotik arzular, 
estetik beğeni, doyumcul duygular vs. gibi iyi yaşam imgeleriyle ilişkili hale gelir (Aytaç, 
2006:31).  
 Gösterinin gelişimi kapitalizmle doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Çünkü 
Debord’a göre kapitalist toplum, tüm bireyleri “müşteri” sıfatıyla etiketleyen, bedensel ve 
zihinsel sömürülerinin boş zaman ve eğlence endüstrisi içinde “gösteri” kılığına bürünerek 
görünmez kılındığı bir toplumdur. Gösterinin etkisi, metalar üzerinden kurulan kimlik, ahlak, 
gündelik yaşam pratiklerinin bireyleri gündelik yaşamın gerçekliklerine ve olaylarına katılımını 
yabancılaştırıcı etkisidir. Bu bağlamda gösteri, aynı zamanda kapitalist toplumun meta 
fetişizminin diğer bir adıdır (Köse, 2010:340-341). 

 Marks’ın önemli argümanlarından biri olan meta fetişizmi teorisine göre piyasa için 
üretimin yapıldığı toplumlarda kolektif bilinç, zamanla tüm aktif gerçekliğini kaybeder, 
ekonomik yaşamın basit bir yansıması olmaya başlar ve sonunda da yok olur (Goldmann, 2005: 
30). 

 Marks, metanın bir kez mübadeleye girdikten sonra insanların emeğin ürünlerini nasıl 
yanlış kavradığını anlatan meta fetişizmi kuramını Kapital’de ele almış fakat geniş bir biçimde 
incelememiştir. Meta fetişizmini geniş bir biçimde ele alan Lukacs olmuştur (Bottomore, 
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2012:432). Meta fetişizmi, “cansız nesnelerin etkinliklerinin bir anlatısı olarak yanlış okumaya, 
bu cansız nesnelere sadece insanların sahip olabileceği nitelikler atfetmeye, cansız ilişkileri 
canlıların yerine koyma”dır (Aktaran, Ollman, 2008:305-306). Bu bağlamda görüntülerin 
hâkim olduğu bir toplumsal düzenekte imajlar, duyumsal dünyanın yerine geçer ve onu 
hâkimiyet altına almaya başlar. 

 “Duyumsal dünyanın üzerinde var olmasına rağmen kendini en mükemmel duyumsal 
olarak kabul ettiren bir imajlar seçkisinin bu duyumsal dünyanın yerine geçtiği gösteride tam 
anlamıyla gerçekleşen meta fetişizmi ilkesidir; hem duyumsal şeyler hem de duyuüstü şeyler 
tarafından toplumun tahakküm altına alınmasıdır” (Debord:1996,25). 

 Meta fetişizmine ve kapitalist servet toplumuna karşı verilen anarşist mücadelede 
Debord, filmleri, konferansları, yazılarıyla bireysel özgürlüğün hiçbir koşulda başka bir şeyle 
ikame edilemeyeceği gerçeğinin altını çizer. Bu bakımdan Debord, insanlar arası ilişkilere 
hükmeden ve insanları birer müşteri haline getiren gündelik hayat gösterisinin yerine geçen 
“gösteri toplumu” kavramını üretmiştir (Köse, 2010:340-341).  
 Gösterinin hâkimiyet kurduğu toplum olan gösteri toplumu, iletişim araçlarının 
biçimlendirdiği yaşantı toplumu olarak da adlandırılmaktadır. Çağdaş üretim koşullarının 
hüküm sürdüğü bu toplumların tüm hayatı bir ‘gösteri birikimi’ olarak görünmektedir. Gösteri 
toplumunda bireyin yaşayarak deneyimleyemediği her şey yerini bir temsile, görüntüye ya da 
imaja bırakmıştır. Gerçek dünyanın basit imaja dönüştüğü bir toplumda basit imajlar da gerçek 
varlıklara dönüşmektedir (Debord, 1996: 13). Dolayısıyla gerçek ve imajlar birbirinin yerine 
geçirilmiş ve aralarında ki sınır muğlâklaştırılmıştır.  
 

Gösteri Toplumunda Zaman Tüketimi 
 

 Zaman, geçmişte ve günümüzde, insanın/toplumların varlığını anlamlandırmada önemli 
bir kavram olma özelliğini sürdürmektedir. İnsan ve zaman arasındaki ilişkiyi ele alan 
düşünürlerden biri de Guy Debord olmuştur.  
 Debord’a göre insan, zamanla özdeştir. Çünkü insan kendini anlamlandırırken aynı 
zamanda evrenin açılımını da fark eder. Tarihin kendisi, doğanın insana dönüşümünün (doğal 
tarihin) gerçek parçasıdır. Dolayısıyla doğal tarihin fiilen var olduğu tek yer insanlık tarihi 
sürecidir ve buna bağlı olarak “tarih”te, her zaman var olmuştur. Fakat bu var olma tarihsel 
biçimiyle değil, insanın zamansallaştırılması bağlamında anlaşılmalıdır. “İnsanın 
zamansallaştırılması, bir toplum dolayımıyla gerçekleştirildiğinde, zamanın insanlaştırılmasına 
eşittir” (Debord, 1996:72).  

 Zamanın, insanın kişisel hayatı dışında toplumsal önemi de söz konusudur. Zamanın 
toplumsal örgütlenişi, çeşitli toplumsallıkların, yaşamlarını ve dünyayı kavrayışlarını 
anlamlandırma süreçlerinin sistematize edilmesi ve örgütlenmesine işaret etmektedir. Yani 
nesnel zamanın (kamu zamanının), kim(ler) tarafından, hangi amaçlarla ve hangi araçlarla nasıl 
örgütlendiğini, düzenlendiğini içermektedir (Dursun, 2000:192).  
 Gösteri toplumunda, temeli metaların üretimine dayanan zamanın kendisi de bir tüketim 
nesnesidir. Kapitalizm, en ileri sektöründe, zamanı da tıpkı metalar gibi bir tüketim nesnesi 
olarak görür. Bu bağlamda “tamamen donanımlı” zaman blokları satışına yönelir. Zaman ve 
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metalar ve bunların her biri, belli sayıdaki meta çeşidini bir araya getiren bütünleştirilmiş tek 
bir meta oluşturur. Günümüzün tatil programları bu konuda bizi aydınlatır. X otelde 3 gece 4 
günlük tatil, yeme içme, konaklama, sauna, hamam, gece eğlenceleri ve tüm aktiviteleriyle “her 
şey dâhil” olarak sunulur. Fakat bu tatil programında, “müşteri”nin o coğrafi bölgenin otantik 
duyguları tatmin etme fırsatı yaratılmaz. Dolayısıyla “yaygınlaşan “hizmet” ve eğlence 
ekonomisinde, bu (zaman tüketimi), “her şeyin dâhil olduğu” hesaplanmış ödeme formülünün 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Böylece gösteri ortamı, tatillerdeki kolektif yer değiştirmeler, 
kültürel tüketime abone olma, “tutkulu sohbetler” ve “önemli kişilerle karşılaşma” şeklindeki 
toplumsallık satışı gerçekleştirir” (Debord, 1996:85-86).  

 Zaman tüketiminin imajı, günümüzde kitle iletişim araçlarının özellikle televizyon ve 
reklamların denetimi altındadır. Bir reklam, “mesajların iletildiği, anlamların üretildiği 
iletişimsel bir ortamdır” (Elçi, 2012:255). Bu bağlamda reklam, günümüzde insan hayatında 
artan öneme sahip bir kitle iletişim aracıdır.  Çünkü reklam sadece bir tüketim ideolojisi 
sunmaz. Aynı zamanda tüketici kimliğiyle doyuma ulaşan, kendini edimler yoluyla 
gerçekleştiren ve kendi imgesiyle örtüşen tüketici “ben”in bir tasarımını sunar (Lefebre, 
2010:104-105). Dolayısıyla insanlar reklamlar aracılığıyla sadece sunulan metayı değil, aynı 
zamanda tasarımla gerçek arasında kurulan anlam bağının kendisini de satın alır. Reklamlar 
aracılığıyla tüketiciler, sadece tüketim gücü ve ihtiyacı olduğu için tüketmemekte, güzel olmak, 
iyi bir anne olmak, bakımlı olmak, her şeyin en iyisine layık biri olmak gibi metayla 
ilişkilendirilen ve kolayca kimliğin bir parçası haline getirilebilen anlamlara sahip olmak için 
tüketir hale gelmektedir (Elçi, 2012:256). 
Reklamcılar, hitap ettikleri kitlelerin sınıfsal farklarını önemsemezler ve herkesin eşit alım 
gücüne sahip olduğunu varsayar. Bu bağlamda reklamlar, Judith Williamson’a göre insanlara 
şeylere ulaşmakta ve lükse kavuşmakta eşit oldukları iletisi veren bir kandırmacadır. Çünkü 
insanlar, eşit satın alma koşullarına sahip değildir. Williamson’a göre bunun tersini söylemekse 
ancak “çağdaş bir yalan”dır. Fakat gerçek olan şeyse insanların reklamlar aracılığıyla, böyle bir 
eşitliği yakalama olanağı bulmalarıdır. Çünkü sanal gösterim dünyasında herkes eşittir. Böylece 
reklamlar, sanal dünyada insanlarda birtakım gereksinimler yaratır ve sanal gösterim 
ortamındaki sunumlarla onları doyuma ulaştırır (Güngör, 2011:220). 
 Bugün reklamcılığın kendi ürünlerini imal etmekte olduğunu görürüz. Christopher Lash, 
bu ürünleri doyumsuz, kaygılı, huzursuz ve sıkılmış tüketiciler olarak sıralar. Bu bağlamda 
reklamcılık ürünlerin reklamını yapmaktan çok bir yaşam biçimi olarak tüketimi özendirme 
hizmeti vermektedir. Reklamcılık, kitleleri yalnızca mallara değil, yeni deneyimlere ve kişisel 
duyuma da açlık duymasını sağlayacak biçimde eğitmektedir. Reklamcılık; yalnızlık, 
rahatsızlık, yorgunluk ve cinsel doyumsuzluk gibi eskiden kalma hoşnutsuzluklara tüketimi bir 
çare olarak sunarken, modern çağa özgü yeni hoşnutsuzluk biçimleri yaratmaktadır (Lasch, 
2006:125). Bu bağlamda reklamlar, insanları şuursuzca tüketime teşvik ederken, üstünkörü bir 
hayat deneyimine özendirmektedir. Ömer Aytaç’ın da belirttiği gibi reklamlar, zamanla, hayatı 
kaosa çevirmekte ve insanları birer meta fetişisti haline getirmektedir. Ömer Aytaç, bu süreci 
şu şekilde anlatır: 

 “Bizi birer “tüketici insana” dönüştürmek isteyen bu reklâm cangılları, büsbütün 
hayatımızın odağına metaların olmazsa olmazlığını ikame ediyor, bizi metalaşmanın büyülü 
dünyasında sentetik hazlar tatmaya, plastik duygular deneyimlemeye çağırıyorlar. Artık, sürekli 
kullan at duygulanmalar yaşıyor, bitimsiz bir iştahla metalaşmanın büyülü albenisine tutulmuş 
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hazlara teslim oluyoruz. Hayat, sürekli yenilenme beklentisi içindeki metalar gibi alışverişteki 
geçiciliğe/değişiklik ve istikrarsızlığa teslim oluyor. Meta fetişizmi, hayatın odağına 
yerleşirken, tüm yaşamsal yönelimlerimize damgasını vuruyor” (Aytaç, 2006:43). 

 Gösteri toplumunda zaman tüketiminin toplumsal imajının, tamamen eğlence ve tatil 
anlarının hâkimiyeti altında olduğu görülmektedir ve bu anlar reklamlar aracılığıyla “her gösteri 
malı gibi uzaktan tanıtılırlar ve cazip görülürler.” Özellikle kültürel yer değiştirmeler, yer 
değiştirirken yapılan harcama ve alışverişler, bireyleri toplumsal açıdan denetim altına almanın 
araçlarıdır. Bu yolla denetlenen bireyler, parçası oldukları gösteri toplumunun zamanı ve 
kullanım süreçlerine hükmedemezler. Ayrıca gösteri toplumunda zaman yönetimi, zamanın 
görüntüsel tüketiminin yaşamı “vakit aracılığıyla öldürerek” tüketmenin, tüketime dönük 
yaşamsal imaj yaratmanın aracıdır. Ayrıca zamanı, “tüketim” eylemiyle tüketmek, zamanın 
gündelik yaşam üzerindeki potansiyel dönüştürücü ve devrimci gücünün sonlandırılmasıdır. 
(Köse, 2010:348-349). Bu bağlamda gündelik yaşamın görüntüsel ve dilsel pratikleri 
incelenmeli ve deşifre edilmelidir. Çünkü gündelik hayatta farkında olmadan onlarca kez 
reklam filmlerinden izlediğimiz/afişlerde gördüğümüz basit bir reklam iletisi gibi görünen şey, 
gösterinin dayattığı mantığa eklemlenme gibi bir sonuç doğurmaktadır. Dolayısıyla gösteri 
mantığının deşifre edilmesi perdeyi kaldıracak ve kralın çıplak olduğunu gözler önüne 
serebilecektir.  

 
Araştırmanın Konusu, Problemi ve Bağlamı 

 
 Bu çalışmada ele alınan temel konu, “Sünnet Konvoyu” adlı reklam filmi üzerinden 
gösteri toplumunda zaman tüketiminin, göstergebilimsel yöntemle analiz edilerek reklam 
metnin deşifre edilmesidir.  

 Çalışmada ele alınan temel problem, reklam aracılığıyla, zamanın metalaştırılmasıdır. 
Zaman geçirme pratiği olarak “tüketim”in önerildiği reklam filmi,  gösteri toplumunu yeniden 
üretmektedir. Bu bakımdan çalışmanın bağlamı gösteri toplumunun yeniden üretilmesi sorunu 
olmuştur. 

 Çalışmaya konu olan, “Sünnet Konvoyu” adlı reklam filmi, “Mogaz Otogaz” adlı 
firmanın ürün satışını destekleme amacıyla çekilmiştir. TBWA/İstanbul reklam ajansı 
tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Ozan Yalabık’ın yaptığı, 2015 yapımı reklam filmi 1 
dakika 57 saniye sürmektedir. Kala filmin prodüksiyonunu üstlendiği reklam; televizyon 
kanallarında, internette ve radyolarda “”Git git bitmez” sloganıyla izleyiciye/potansiyel 
tüketiciye sunulmuştur.  

 
Araştırma Yöntemi: Göstergebilimsel Analiz 

 
 Sosyal bilimler alanında yöntem çalışmalarından biri de göstergebilimsel yöntemdir. 
Buna göre göstergebilim (semiology, semiotics) "işaretler, göstergeler bilimi" olarak 
tanımlanır. Göstergebilim, başlatıcısı olarak bilinen İsveçli dilbilimci Ferdinand de Saussure 
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tarafından “semiology” olarak isimlendirilmiştir. Amacını, göstergelerin doğasını, topluma 
etkisini ve yöneten yasaları incelemek olarak belirlemiştir (Alemdar ve diğerleri, 2010:314).  
 Saussure, göstergebilimsel çalışmalarında, dili (langue) konuşmadan (parole) ayırt 
etmenin gerekliliğini vurgular. Ona göre “parole” terimi, dil kullanımının gerçek ampirik 
örneklerini ifade eder -insanların belirli zamanlarda ve yerlerde gerçekte söylediği şeylerdir. 
Buna karşılık, “langue” terimi, derin bir yapıyı ifade eder- “porole”nin temelini oluşturan bütün 
bir işaretler sistemidir. Saussure, daha çok “langue” ile ilgilenir. O, insanların ne 
söylediklerinden ziyade, bir şey söylemelerini mümkün kılan temeldeki dil bilim sistemi ile 
ilgilenir (Smith, 2007:138).  Dolayısıyla Saussure, dili incelerken anlam veren ve anlam verilen 
ilişkisi üzerinde durur. Sausure’a göre anlam, dil ve dünya arasındaki ilişkiden çıkmaz. Anlam, 
dili oluşturan içsel farklar sisteminden çıkar. Kapı kelimesinin anlamını kapı ile baca, pencere, 
duvar arasındaki farkı (anlam verenler arasındaki farkı) anlamayı öğrendikçe anlarız. 

Saussure göre dil, kavramlar (şeyler ya da fikirler) ile bağlantılı akustik bir görüntüden 
(kelimeler, sesler) oluşur (Smith, 2007:137). Bu amaçla o, dildeki kavramları gösterilen (ağaç), 
kavramları oluşturan sesleri gösteren (a-ğ-a-ç) bunlara ilişkin bütünlüğe de gösterge diyerek, 
dilsel analizin bunlara ilişkin bir kod çözme etkinliği olarak ele alınması gerektiğini belirtir 
(Saygın, 2010: 10).  İletişim sürecini oluşturan kod, kodlama, kod açma anlaşabilmenin temel 
öğesidir. Açılmayan bir kod işlevini yerine getiremez. Bir örnek vermek gerekirse hiç İngilizce 
bilmeyen bir insana “rock” dediğimizde kodlama yapılamayacak, iletişim kesintiye uğrayacak 
belki gerçekleşemeyecektir. Fakat o kişiye Türkçe olarak taş dediğimizde neyi kastettiğimizi 
anlayabilecektir. Gösterilen (ağaç, taş), zihnimizde oluşan soyut bir kavram, bir imgedir. Bu 
kavramın belli bir ses zinciriyle ifade edildiği somut şekline(a-ğ-a-ç, r-o-c-k) gösteren adı 
verilmektedir (Güngör, 2011:185).  

Saussure, dilin, içinde yasadığımız dünyayı anlamada basit bir araç olmayıp, bu 
kavrayışın merkezinde yer aldığını iddia eder ve ona göre, insanın varoluşunun özünde dilsel 
olarak eklemlenmiş bir varoluş söz konusudur. Sözcükler, önceden verilmiş olan bir şeyler 
düzenini adlandırmakta kullandığımız, salt sessel etiketler veya iletişime yardımcı öğeler 
değildirler. Sözcükler, kendileri aracılığıyla, insanların dünyalarının eklemlendiği toplumsal 
karşılıklı etkileşimin ürünü olan özsel öğelerdir. Bununla birlikte, Saussure’ün dil düşüncesi 
dili insan aklının temel ifade aracı olarak kabul eden anlayışın da ötesine uzanmaktadır (Kotlu, 
2007:11). 

Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan, “Öteki Kuram” adlı eserinde göstergebilimin bazı 
temel kuramsal varsayımlarını şu şekilde sıralar: 

○ İnsanlar işarettir veya sembolsel varlıklardır; sembol üretirler. 

○ İnsanlar şeyleri ancak semboller (göstergeler) yoluyla bilebilir ve düşünsel olarak 
kavrayabilir. 

○ Sosyal ve kültürel fenomenler basitçe maddi objeler veya olaylar, dünyada olan şeyler 
değildir. Hepsinin göstergeleri vardır. Göstergeleri anlamı “paradigma setleriyle” kontrol edilir. 
Örneğin bıçak birkaç paradigma setine aittir: Yemek araçları seti; kesme seti; silah seti. 

○ Gösterge/işaret aynı paradigma seti içindeki diğer işaretlerden farklılığıyla anlam 
kazanır. Dolayısıyla göstergelerin anlamı nesnelerle veya anlattıkları faaliyetlerle olan 
ilişkilerinden çıkıp gelmez. Diğer göstergelerle olan ilişkilerinden geçerek oluşur. 
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○ Sosyal ve kültürel fenomen ideal ve evrensel anlama sahip değildir (Alemdar ve 
diğerleri, 2010:315).  

Göstergebilimin yukarıda sayılan kuramsal temel varsayımlarından da anlaşılacağı 
üzere, Saussure öncelikli olarak anlamda yapıya odaklanmayı savunmuştur. Bu odaklanma, bir 
anlamda da öznenin yerine yapıyı geçirmiş olmaktadır. Buna göre anlamın belirleyicisi özne 
olmayıp, öznenin içinde bulunduğu sembollerden oluşan yapıdır. Bir anlamda “yapı içerdiği 
öznenin yaşantısını da önceden belirlemektedir (Saygın, 2010:11).  

Göstergebilime göre, anlamlar göstergeleri şifreler içinde düzenlemeden geçerek sosyal 
olarak inşa edilir. Gerçeğin sosyal olarak inşasıyla ilgili varsayımlar şunlardır: 

○ Algıladığımız dünyayı biliriz. 
○ Algılarımız öğrenilmiş yorumlar üzerine kuruludur. 

○ Öğrenme sosyal etkileşimden geçerek olur ve sosyaldir. 
○ Anlam vermeyi taşıyan araçlar: dil dahil semboller, kültürel mitler, kurumların 

yapıları ve pratikleri ve eylem kurallarıdır. 
○ Anlam verme araçları beraberce insanların dünya görüşlerini, kimliğini, amacını, 

ideolojisini inşa ederler. 
○ Bireyin kendisi, toplum ve kurumları etkileşimden geçerek sürekli değişir. 
○ Var oluşumuzun gerçek koşulları öznel değildir. Bu koşullar sosyal etkileşimden 

geçerek anlam kazanırlar ve algılanmış değerleri, nedenleri ve önemleri sosyal olarak üretilir. 
○ Gerçek durumsaldır ve pragmatiktir: bağlam yorumları yönetir (Alemdar ve diğerleri, 

2010:315). 
 Göstergebilimin temel varsayımları ve gerçekliğin sosyal inşası sembollerin yer aldığı 
çevrede, gerçekliğin nasıl inşa edildiğini bize açıklar. Buna göre tüm maddeler, materyaller ve 
değerler birer semboldür. Sembollerin sosyal bir gerçek olarak anlamlandırılması ise bireye 
toplumsallaşma sürecinde öğretilir. Fakat birey bu konuda öğretilenlere mahkum değildir. 
Çünkü kendisinin, toplum ve kurumlarıyla etkileşime geçerek sosyal gerçekliğini yaratmada ve 
değiştirmede inisiyatifi vardır. O halde sosyal anlamda tek bir hakikat yoktur. Yaratılmış 
gerçeklikler vardır. Göstergebilimsel analizde bu gerçeklikleri, açıklar, çözer ve kapsayıcı bir 
biçimde betimler.  
 

Reklam Metninin Aktarımı 
 

Reklam, bir benzin istasyonunda, bir adamın arabasına gaz almasıyla başlar. Arabanın ön 
koltuğunda bir kadın, arkada ise iki genç adamın ortasında bir sünnet çocuğu oturmaktadır.  

Çocuk (gülümseyerek) –  “Baba, fulle fulle! Daha yolumuz uzun” der ve imalı bir şekilde 
gülümser.  

Baba (gazı alır, arabaya biner, emniyet kemerini takarken) –  “Hadi bakalım âlem konvoy 
görsün!” der ve araba hareket eder.   
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Bu aşamada müzik devreye girer. Sünnet arabası balonlarla süslenmiştir ve sünnet arabasının 
arkasına 7 araba takılır. Konvoy öncelikle mahalleyi dolaşır. Mahallede görülen tanıdıklara el 
sallanır, gülümsenir.  

Baba –“Eee hadi artık dönelim, doktoru bekletmeyelim.”  
Çocuk (korkmuş bir şekilde) – “Ne dönüyor muyuz? Mertler taa Bursa’ya kadar konvoy 
yapmış. Biz de gidelim.” 
Baba (baba şaşkın bir şekilde) – “Ne? Bursa mı?” 

Çocuk (annesine bakıp gülümseyerek) – “İskender de yeriz. Yemez miyiz?” 
 Anne (babaya bakarak) – “Aaa yeriz tabi.” 

Baba – “Yeriz tabi! Aslan oğlum!” 
Müzik eşliğinde eğlenerek konvoy Bursa’ya gelir. Bursa tabelaları gözükür ve konvoyun 
istenilen yere geldiği anlaşılır. Arabalar durur (fren sesi), konvoy ekibi arabadan iner (araba 
kapılarının açılma sesi) ve büyük bir masaya otururlar. Döner kesilir (kesme sesi), tabaklara 
konur, üzerine tereyağı gezdirilir. Yemek yenir, hesap gelir, ödenir (yazar kasa sesi). Ödeme 
işlemi kredi kartıyla yapılır. Bursa’da geçirilen süre mekanik bir şekilde görselleştirilir ve sesle 
görüntü güçlendirilir. Ekip, restorandan çıkar. 
Baba – “Hadi artık gidiyoruz” 
Çocuk - “Ne dönüyor muyuz? Daha tatlı yemedik. Kemalpaşa tatlısı yemez miyiz?” 

 Bunun üzerine kalabalık kendi aralarında konuşmaya başlar, uğultu yükselir. Anne ve baba 
birbirine bakarlar. 

Anne – “Yeriz tabi” diyerek çocuğu onaylar.   
Baba (şaşkın bir şekilde etrafına bakarak) – “E hadi o zaman” der. Bunun üzerine anne gururlu 
ve mutlu bir şekilde arabaya yönelir. 
Ekip tekrar yola çıkar. Arabanın içinde müzik ve eğlence eşliğinde Mustafa Kemal Paşa tabelası 
görülür, fren sesi eşliğinde arabalar durur, kapılar açılır. Mustafa Kemal Paşa tatlısı masaya 
gelir yenir, üzerine su içilir. Çıkışta baba saatine bakar. Artık geç olmuştur.  

Çocuk – “Kısmet değilmiş babacığım, başka zaman kestiririz.”  
Baba – “Vay kerata!” diyerek eşine bakar ve kalabalık gülmeye başlar. Son sahnede arabalar 
konvoy eşliğinde geri dönmektedir ve arka fonda reklam sloganı duyulur: “Herkes bilir, mogaz 
otogaz geliştirilmiş formülü ile yakıt tüketimini düşürüyor, git git bitmiyor”.   

 
Gösteri Toplumunda Zaman Tüketimi Bağlamında Reklam Filminin Analizi 

 
 Reklam filminde arabayı kullanan kişinin erkek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
incelenen reklam filminin hedef kitlesi de erkeklerdir. Fakat reklam filmi, hedef kitlesinde 
ayrıntıya gitmiş, ürünle doğru orantılı olarak “tutumlu” ve “fedakar” aile babası olan erkeklere 
yönelmiştir. Burada reklam filmi, babanın tutumlu olmasıyla, x marka yakıt kullanımı arasında 
izleyiciyle zihinsel bir bağ kurmuştur. Baba tutumludur, çünkü “git git bitmeyen” yakıt 
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kullanıyordur. Benzer şekilde baba, fedakar olarak kodlanmıştır, çünkü oğlunun absürd 
isteklerini (annenin de onayıyla), yerine getiriyordur.  
 Reklam filmi için seçilen sünnet çocuğu, durumun anlaşılabilir olması bakımından 
sünnet kıyafeti giydirilmiş, arka koltukta iki müzisyenin arasına oturtulmuştur. Çocuğun 
gülümsemesi, bakışları onun “uyanık” ve “muzip” bir çocuk olduğunu algılatır. Çocuğun kilolu 
olması ise yemek yemeyi seven biri olduğunu düşündürmektedir. Çocuğun annesi, kılık 
kıyafeti, tavırları ve mimikleriyle çevresine gösteriş yapmak isteyen bir kadın imajı uyandırır.  

 Reklam filminde, aile, sünnet konvoyunu gösteriş olarak algılamaktadır. Bunu reklam 
filminin başlangıcında babanın söylediği “Hadi bakalım, alem konvoy görsün!” söyleminden 
çıkarabiliriz. Aynı zamanda konvoy sırasında mahallelinin penceren, balkondan çekirdek 
yiyerek konvoyu izlemesi ve ailenin (özellikle annenin) onları selamlaması, kültürel bir ritüel 
olan sünnet konvoyunu gösterinin bir parçası haline getirmiştir.  
 Reklam filminde, babanın doktoru bekletmemek için dönme isteğine çocuk Bursa’ya 
gitmek istediğini dile getirir. Baba bunu şaşkınlıkla karşılasa da annenin onayıyla birlikte 
gitmeyi kabul etmiştir. Burada anne, “Mert’ler taa Bursaya kadar” konboy yaptığı için, onların 
da yapması gerektiğini düşünmüş ve gösterinin devamı için ilk onayı vermiştir. Bursa sonrası 
çocuğun Kemalpaşa tatlısı yeme teklifine de çevreden gelen sesler karşısında ilk onayı veren 
yine anne olmuştur. Bu uçuk ve absürd isteklere yönelik ilk onayı annenin vermesi, onu 
gösteriyi seven bir kadın kimliğine büründürmüştür. 
 İncelenen reklam filminin dilsel göstergelerine bakıldığında, kullanılan dilin gündelik 
hayattan seçildiği görülür: “Mertler taa Bursaya kadar konvoy yapmış”,”Nee! Bursa mı?”,  
“Vayy kerata” “Yollar git git bitmiyor” v.b.  

 Reklam filmlerinde kullanılan gündelik dil reklam filminin anlaşılır olması bakımından 
önemlidir. Çünkü gündelik dil aracılığıyla izleyici, gösterge düzenlerini kolaylıkla 
çözümleyebilmektedir. Gündelik hayatta kullanılan dil, zorunlu nesneleşmeler sunar ve 
gündelik hayatı kolaylaştırır. Çünkü gündelik dil, hayatımızın toplumdaki koordinatlarını 
gösterir ve bu hayatı anlamlı nesnelerle doldurur. Bu nesneleşmeler, kendini gösterge 
düzenlerini sürdürme işlevini yerine getirirler ve gösterge düzenlerini dolaysızca 
kavranabilecekleri yüz yüze durumların dışında da kullanılabilmesini sağlarlar. Ayrıca 
gündelik hayat dünyasına karşı çıkmak asla kolay olmayan bir çaba göstermeyi zorunlu kılar 
(Berger ve diğerleri, 2008:35-52). Dolayısıyla gündelik dil, reklam ve izleyici arasında zihinsel 
bir bağ kurar ve gündelik dilin kitleleri ikna yönü kuvvetlidir.  

 Reklam filminin son sahnesinde duyulan sloganı, reklam metninin tamamı gibi gündelik 
dil içinden seçilmiştir: “Herkes bilir, “Mogaz Otogaz” geliştirilmiş formülü ile yakıt tüketimini 
düşürüyor, git git bitmiyor”. Reklam filminin sonunda izleyici de oluşturulan algı, konvoy 
ekibinin bu isteklere karşı çıkmamasının nedenini oluşturur. Ekip, anne ve baba, çocuğun 
isteklerine karşı çıkmamış, gösterinin bir parçası olmayı kabul etmiştir. Çünkü baba adı geçen 
yakıtı kullanıyordur ve gaz bitmiyordur. Dolayısıyla baba sözde tasarruf yapar, fakat İskender 
ve yenilen tatlıların ödemeleri babayı düşündürmez. 
 Sloganı incelersek, sloganda geçen “herkes bilir” söylemi reklam filmi için manidardır. 
Dil, mekânsal, zamansal ve sosyal bakımdan burada ve şimdi olmayanları da burada kılmaya 
muktedirdir (Berger ve diğerleri, 2008: 58). Dolayısıyla, sloganda geçen “herkes bilir” ifadesi 
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reklamlarda var olmayan “herkesi” reklam filminin içine dâhil eder. Benzer şekilde “git git 
bitmiyor” ifadesi ise gidilip görülmeyen yolları, dil aracılığıyla yaşanır kılmaya çalışmaktadır.  
 Görüldüğü gibi reklam filmi, bitmeyen x marka gaz sayesinde zamanın, “tüketim”e 
dayalı tüketilmesi üzerine kurulmuştur. Gösteri toplumu, “bencilce peşinden koşulan maddi ve 
fiziksel doyuma karşılık, zihinsel ve kalben duyarlı varlığın hayata müdahalesinin 
sınırlandırılması, azaltılması ve gitgide yok edilmesi toplumudur” (Köse, 2010:341). Gösteri, 
bireysel kayıtsızlıkla ve yabancılaşmayla sona ererken gündelik hayatta tezahür ettiği somut ve 
yaygın örneği modern kitle turizmi olmuştur. Guy Debord’a göre modern kitle turizmi, “şehirler 
ve manzaralar sunar fakat beşeri ve coğrafi ortamlarda yaşama gibi otantik duyguları tatmin 
etmez. Onları saf, üstünkörü ve seri gösteriler olarak lanse eder” (Köse, 2010:342). İncelenen 
reklam filminde, tüketimin bayağılığı, coğrafi çevreyi gösterinin bir parçası haline getirmiştir. 

 Reklam filminde görüldüğü kadarıyla sünnet çocuğunun sünnet olmamak için zaman 
geçirme pratikleri, ailenin çevre gözünde itibar kazanma amacıyla onaylanmaktadır. Burada 
zaman geçirme, tüketimle eş değer görülmüş ve gösteri, somut örneğini modern kitle turizminde 
göstermiştir. İlk olarak Bursa’ya gidilmiş İskender yenilmiş, sonrasındaysa Kemalpaşa tatlısı 
yenmek için Kemalpaşa’ya gidilmiştir. Buradaki coğrafi bölgeler hızlı çekim ve tabelalarla 
yansıtılmış, o bölgelerin var olma amacını ise İskender ve Kemal Paşa tatlısı oluşturmuştur.  
 Reklam filminin sonunu incelemek, reklam filminin analizi bakımından önemlidir. 
Çünkü bir hikâyedeki sonuç, anlamı kesin olarak belirleyebilir ve ancak sonuç, duyguyu ortaya 
koyabilir. Bugün bildiğimiz tüm hikâyeleri nasıl yorumlayacağımızı belirleyen şey, sahip 
olunan son duygusudur (Randall, 2014:150). Bu bağlamda reklam filminin sonunda saat geç 
olduğu için çocuk amacını gerçekleştirmiş ve sünnet olmamıştır. Yapılan tüm (alınan benzin, 
yenilen yemek ve tatlılar) tüketim eylemleri, sünnet çocuğunun zamanı tüketmek (sünnet 
olmamak) amacıyla gerçekleştirdiği (ekip ve izleyici tarafından) anlaşılmıştır. Aile x marka 
yakıt kullandığı için tasarruf etmiş (sanki hiç para ödenmiyormuş gibi) ve yapılan diğer 
harcamalar hoş görülmüştür. Zamanın ve coğrafi bölgelerin üstün körü ve gösteri malı gibi 
tüketimi ise bu sona dâhil edilmemiştir. 
 

SONUÇ: 
 

 Çalışmada incelenen sünnet konvoyu reklam filminde, sünnet olmamak amacıyla 
zamanı tüketmeye çalışan sünnet çocuğunun, 7 araba dolusu insanı peşinden sürüklemesi konu 
edinilmiştir. Bu amaçla sünnet çocuğu çeşitli şehirlere (Bursa ve Mustafa Kemal Paşa) özgü 
yemekleri yemek için gitme talebinde bulunur. Gidilen yerler, bir gösteri malı gibi hızlı çekimle 
ve üstünkörü bir şekilde izleyiciye aktarılır. Konvoy ekibi İstanbul’dan Bursa’ya gitmiş fakat 
coğrafi bölgenin herhangi bir otantik duygu durumuyla ilgilenmemiştir. Gidilen yerlerde yemek 
ve tatlı yenmiş, zaman, “tüketim” eylemiyle geçiştirilmiştir. Görüldüğü gibi bu bayağılıkla 
zaman tüketiminde zamanın kendisi bir meta haline getirilmiş ve gösteriye dönük olarak 
tüketim eylemleri gerçekleştirilmiştir.  Bu tüketim eylemleri, reklam filminde, yazar kasa ve 
para sayma sesleri, kredi kartı ödemek için kullanılan pos makinesi fişi gibi göstergeler 
kullanarak, izleyenin zihninde çağrışımlar yaptırılarak sunulmuştur. 
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 Metalaşan zamanın, tüketiminin bir gösteri haline dönüşmesini, mizahi ve kültürel 
ritüellerle bir araya getiren reklam filmi, gaz tüketiminden tasarruf etme amacını taşısa da bu 
amaç saptırılmıştır. Yapıldığı sanılan tasarruf, gidilen yerlerde yapılan harcamalarla kat be kat 
arttırılmış, fakat bu harcamaların hızlı çekimler ve mizahla üstü örtülmüştür. 
 Reklam filminde kullanılan dil ve reklam filminin sloganı, izleyiciyi ikna edebilecek 
gündelik hayat içinden seçilmiştir.  Kullanılan söylemler ve görüntü düzenekleri reklam 
filminin hikâyesini “biz”den hale getirmiş ve orada olmayan ”herkes”i reklam filmine 
taşımıştır.  
 Reklam filminde, baba-anne-oğul ilişkisi sunulmuştur. Reklamda, çocuğun abartılı 
istekleri karşısında şaşırdığı görülen anne, çevreden huzursuz uğultular gelmesiyle birlikte 
çocuğu onaylamaktadır. Normal zamanda karşı çıkılabilecek olan istekler, aile tarafından kabul 
edilmiştir. Aile içindeki güç ilişkisi çevrenin etkisiyle (elalem ne der?) oluşmaktadır ve çocuk, 
bu güçle, anne-babayı istediği şekilde yönlendirebilmektedir. Böyle bir güç ilişkisinin kabul 
edilmesi ise reklamı yapılan ürün sayesinde gerçekleşmektedir. Sırf gaz bitmediği için çocuğun 
isteklerine karşı gelinmemekte ve her dediği yapılmaktadır. Böylece aile, gösteri dünyasında 
yerini almaktadır. Dolayısıyla reklam filminin önermesi için “orta gelirli aileler için gösteri 
dünyasında yer alabilmenin şartı x marka gazın satın alınmasıdır” diyebiliriz. 
 Reklam filmi, gösteri toplumunda zaman tüketiminin (zaman geçirme bedelinin) 
karşılığının harcama yapmak olduğunu izleyiciye gösterir. Yazar kasa, para sayma sesleri, pos 
makinesi fişinin gösterilmesi, İskender yemek için Bursa’ya gidilmesi, tatlı yemek için Mustafa 
Kemal Paşa’ya gidilmesi, reklam filminin izleyiciye sunduğu zaman geçirme pratikleri arasında 
yer almaktadır. Böylece zaman, metalaşırken, tüketim dünyası yeni müşteriler kazanabilecek 
ve gösteri dünyasının yeniden üretimi gerçekleştirilebilecektir. 
 Gösteri toplumu, seçilen reklama tüketim yapan, zamanı dahi metalaştıran bir topluluk 
olarak yansımıştır. Bu topluma dahil olmanın ilk koşulu harcama yapmaktır. Bu bakımda x 
marka gaz tüketimi, tüketiciye tasarruf sağlayacak, böylece tüketici bu toplumun daha kolay bir 
üyesi haline gelecektir. Çünkü yaptığı tasarrufu, diğer harcamalarına aktarabilecektir. Fakat 
yapılan tasarrufun, harcamalarla karşılaştırılması, reklam filmi tarafından yapılmamaktadır.  

 
Kaynakça 

 

BARTHES, R. (2009). Nasıl Birlikte Yaşanır, Çev. Necmettin Sevil, Sel Yayıncılık, İstanbul. 

BERGER P. VE LUCMANN T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası / Bir Bilgi Sosyolojisi 
İncelemesi, Paradigma Yayınları, İstanbul. 

BOTTOMORE, T. (2012). Marksist Düşünce Sözlüğü, Çev. Mete Tunçay, İletişim Yayınları, 
İstanbul. 

DEBORD, G. (1996). Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çev. A. Ekmekçi ve O. Taşkent, Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul. 

DURSUN, Ç. (2000). “Zaman: Modern ve Postmodern", Toplum Ve Bilim C: 84, S:Bahar 2000, 
ss.189-243, Birikim Yayıncılık, İstanbul.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   255	  

ELÇİ, E. (2012). “Metalaşmış Kimlikler: İki Ayrı Reklam Filmi Üzerinden Kadın ve Erkek 
Kimliklerinin Heteroseksüel İlişkiler Bağlamında Analizi”, Söylem Çalışmaları, Ed. Prof. Dr. 
Sibel Arkonaç, Nobel Yayınları, Ankara. 

GOLDMANN, L. (2005). Roman Sosyolojisi, Çev. A. Erktay, Birleşik Yayınları, Ankara. 
GÜNGÖR, N. (2011). İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.  

KOTLU, E. (2007). Yapısalcı ve Post-Yapısalcı Sosyal Teoride Dil: Sosyal Teoride Bir  
Model Olarak Dil Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji  

Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın. 
KÖSE, H. (2010). Medya ve Tüketim Sosyolojisi, Ayraç Yayınevi, Ankara. 

LASCH, C. (2006). Narsizm Kültürü, Çev. S. Öztürk ve Ü. H. Yolsal, Bilim ve Sanat Yayınları, 
Ankara. 

LEFEBRE, H. (2010). Modern Dünyada Gündelik Hayat, Çev. I. Gürbüz, Metis Yayınları, 
İstanbul.  

LUNBY K. VE RONNİNG H. (2002). “Medya-Kültür-İletişim: Medya Kültürü Aracılığıyla 
Modernliğin Yorumlanışı”, Medya Kültür Siyaset, Der. Süleyman İrvan, Alp Yayınevi, Ankara.  

OLLMAN, B. (2008). Yabancılaşma Marks’ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı, 
Çev.Ayşegül Kars, Yordam Kitap, İstanbul. 
RANDALL, W. L. (2014). Bizi Biz Yapan Hikâyeler, Çev. Ş. S. Kaya, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul.  
SAYGIN, T. (2010). “Yapısalcılıktan Postyapısalcılığa”, Postyapısalcılık, Der: Armağan 
Öztürk, Phoenix Yayınevi, Ankara. ss. 7-34. 

SMİTH, P. (2007). Kültürel Kuram, Babil Yayınları, İstanbul.  

YILMAZ, S. (2010). Homo Sermo Onis: İfade Eden İnsan, Agorakitaplığı, İstanbul. 

YUMLU, K. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam Basım, İstanbul. 
 

İnternet Kaynakları 
 

ALEMDAR, K. Ve ERDOĞAN, İ. (2010). “Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve 
Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, 
www.irfanerdogan.com/kitaplar/kuram2010book.pdf, 04.10.2015.  
AYTAÇ, Ö. (2006). “Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman”, Kocaeli 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2006 / 1 : 27-53, 
http://acikerisim.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/1664/T%C3%BCketimcili
k%20ve%20Metala%C5%9Fma%20K%C4%B1skac%C4%B1nda%20Bo%C5%9F%20Zama
n.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   256	  

KISA KARARLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN (KKÖ) : GEÇERLİK ve 
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

  
     

Ahmet AKIN*       Neslihan ARICI** 

 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı Kısa Kararlılık Ölçeği’ni (KKÖ; Duckworth & Quinn, 
2009) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini incelemektir. 
Araştırma İstanbul ve Kocaeli’nin çeşitli liselerinde öğrenim gören 310 (Kız: 94, Erkek: 
216) lise son sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür.. Doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda 8 maddeden ve iki boyuttan oluşan modelin iyi uyum verdiği bulunmuştur 
(x²= 40.34, sd= 19, RMSEA= .060, NNFI= .90, IFI= .94, CFI= .93, GFI= .97, AGFI= .94, 
SRMR= .059). Ölçeğin madde toplam korelasyonu puanları .31 ile .46 arasında 
sıralanmaktadır. Bu sonuçlar KKÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme 
aracı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar sözcükler: Kararlılık, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi 

 

TURKISH VERSION OF THE SHORT GRIT SCALE: THE STUDY OF VALIDITY 
AND RELIABILITY 

 

ABSTRACT: The aim of this research is to adapt Turkish version of the Short Grit Scale 
(R-GS; Duckworth & Quinn, 2009) into Turkish and to examine its psychometric 
properties. The sample of study consists of 310 high school students (Female: 216; Male: 
94) from Istanbul and Kocaeli in Turkey. Results of confirmatory factor analysis 
demonstrated that the 8 items loaded on two factors (x²= 40.34, df= 19, RMSEA= .060, 
NNFI= .90, IFI= .94, CFI= .93, GFI= .97, AGFI= .94, SRMR= .059). The corrected item-
total correlations ranged from .31 to .46. These results demonstrate that this scale is a 
valid and reliable instrument.  

Keywords: Grit, validity, reliability, confirmatory factor analysis 
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1. GİRİŞ 

İnsan kendi gerçek potansiyeline dokunmadıkça ne tehdit ne de ikilem insanı 
harekete geçirmez (James, 1907, s. 325). 

 

 Psikoloji bilimi kurulduğundan günümüze kadar geçen zamanda insanoğlunun herhangi 
bir alanda başarılı olmasını etkileyen faktörleri (zihinsel faktörler: zeka, uzun süreli bellek, 
soyut düşünme; zihinsel olmayan faktörler: kişilik özellikleri, motivasyon, kendilik kontrolü) 
araştırmıştır (Duckworth & Seligman, 2005; Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007).  
Son yıllarda giderek önemi artan pozitif psikoloji de herhangi bir alanda başarılı olmaya etken 
olan yapının kararlılık olduğunu ifade etmektedir (Duckworth ve diğerleri, 2007; Duckworth 
ve Quinn, 2009; Seligman, 2011).  

Kararlılık kavramı Duckworth ve arkadaşları tarafından (2007) uzun süreli hedefler için 
tutkulu ve gayretli davranmak olarak tanımlanmış ve aynı zekâ seviyesine sahip olmalarına 
rağmen aynı seviyede başarılı olamayan insanları ayıran temel bir kişilik özelliği olarak 
gösterilmiştir. Kararlılık kavramının ilgide tutarlılık ve çabada ısrar olmak üzere iki boyutu 
bulunmaktadır. Kararlı bireyler; engeller karşısında gayretli, başarısızlıklara ve güçlüklere 
rağmen yıllarca çaba sarf eden ve ilgilerini devam ettiren bireylerdir (Duckworth ve diğerleri, 
2007; Ducworth & Quinn, 2009). Bu özellikler kararlılık gösteren bireylerin aşırı kendilik 
disiplinine ve kendilik kontrolüne sahip olmasıyla açıklanmaktadır (Seligman, 2011). Kendilik 
disiplinini ve başarılı olmayı bireysel farklılıklarla ele alan araştırmalara (Mischel, Shoda, & 
Peake, 1988; Normandeu & Guay, 1998; Tangney, Baumeister, & Boone, 2004) literatürde az 
rastlanılmaktadır. Wolfe ve Johnson (1995) ısrarlı ve çok çalışmayı içinde barındıran kendilik 
disiplininin birçok değişken arasında akademik başarıyı en çok açıklayan değişken olduğunu 
ortaya koymuştur. Duckworth ve Seligman (2005) 140 öğrenciyle yürüttükleri 
araştırmalarında; yüksek düzeyde disipline sahip olan öğrencilerin not ortalamalarının yüksek 
disipline sahip olmayan öğrencilerden manidar derecede daha yüksek olduğunu ve yüksek 
düzeyde disiplinin zekâya göre başarıyı daha çok açıkladığını bulmuşlardır. Kısacası,  yapılan 
çalışmalarda aşırı düzeyde yüksek disiplinin ve kontrolün çabada ısrarlı ve gayretli olmayla 
ilgili olduğu vurgulanmaktadır (Duckworth ve diğerleri, 2007;  Duckworth & Quin, 2009, 
Seligman, 2011).  

Çabada ısrarlı olmanın ve gayretli olmanın başarılı olmada önemli bir etken olduğu 
kararlılık kavramı tanımlanmadan önce de literatürde yer almıştır. Galton (1892) yılında farklı 
alanlarda ün salmış kişilerin bibliyografyasını ele alarak yaptığı çalışmada tutkulu olmanın ve 
çok çalışmanın başarıda etken olduğunu belirtmiştir. Ericcson, Krampe ve Tesch-Romer (1993) 
3 farklı grupta (N=30; profesyonel, amatör ve normal keman çalan) yaptığı çalışmada başarılı 
olma ile ısrarlı çalışma arasında manidar pozitif bir ilişkili olduğunu bulmuştur. Erickson ve 
Charness (1994) başarıda bireysel farklılıkların doğuştan getirilen özellikler yerine ısrarlı 
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çalışmadan kaynaklandığını ifade etmiştir. Ayrıca Howe (2001) başarılı olmada zekâ kadar 
çabada ısrarlı olmanın da önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Gayretli olma ve çabada ısrar kavramlarının başarılı olmada etken olduğunu göstermek 
amacıyla Duckworth ve arkadaşları (2007) kararlılık kavramını öne sürmüş ve Kararlılık 
Ölçeğini geliştirmiştir. 12 maddeden oluşan Kararlılık Ölçeği, 5’li Likert tipi bir 
derecelendirmeye (1 = “hiç katılmıyorum, 5 = “tamamen katılıyorum”) sahiptir. Ölçekte ters 
kodlanan maddeler (1, 2, 3, 4) bulunmaktadır. Yükselen puanlar yüksek düzeyde kararlılığı 
göstermektedir. Ölçeğin orijinalinin geliştirme çalışmaları 1545 birey üzerinde yürütülmüştür. 
İlk olarak yazarlar 27 adet madde havuzu hazırlamış ve bu maddeleri uzmanlar madde ifade 
açıklığı ve muğlâklık açısından tartışarak 17 maddeye indirmişlerdir. Daha sonra yapılan 
açımlayıcı faktör analizi ile 12 madde olarak ölçeğe son hali verilmiştir. Yapılan faktör analizi 
sonucunda ölçeğin; ilgide tutarlılık ve çabada ısrar olmak üzere iki alt boyutu olduğu 
saptanmıştır. Bu alt ölçeklere ait maddelerin faktör yükleri, ilgide tutarlılık boyutu için .47 ile 
.61 arasında ve çabada ısrar boyutu için .44 ile .68 arasında değişmektedir. İç tutarlılık 
güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .85 olarak ilgide tutarlılık alt boyutu için .84, çabada 
ısrar alt boyutu için .78 bulunmuştur (Duckworth ve diğerleri 2007). Uyum geçerliği 
çalışmasında, Kararlılık Ölçeği ile Beşli Model Ölçeğinin alt boyutları [John & Srivastava, 
1999;  sorumluluk (r= .77), duygusal denge, (r= –.38), dışadönüklük (r= .22), uyumluluk (r= 
.24),  açıklık (r= .14) ] arasında, Kararlılık Ölçeği ile Kendilik Kontrolü Ölçeği (Tangney, 
Baumeistr, & Boone, 2004) arasında .63, Kararlılık Ölçeği ile genel başarı ortalaması arasında 
.25 pozitif  ilişkiler bulunmuştur (Duckworth ve diğerleri, 2007).   

Duckworth ve Quin (2009) daha geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı oluşturmak için 
Kararlılık Ölçeğini revize etmiş ve Kısa Kararlılık Ölçeğini (KKÖ) oluşturmuşlardır. KKÖ’nün 
faktör analizi sonucunda ilgide tutarlılık ve çabada ısrar olmak üzere iki alt boyutu olduğu ve 
maddelerin faktör yüklerinin, ilgide tutarlılık alt boyutu için .61 ile .74 arasında ve çabada ısrar 
alt boyutu için .37 ile .80 arasında değiştiği bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayılarının dört farklı grupta .73 ile .83 arasında değiştiği belirtilmiştir (Duckworth ve Quin, 
2009). Test-tekrar test güvenirliğinin .68 (N=279) olduğu tespit edilmiştir. Uyum geçerliği 
çalışmasında KKÖ ile Beşli Model Ölçeğinin alt boyutları [John & Srivastava, 1999; 
sorumluluk (r= .77), duygusal denge, (r= .40), dışadönüklük (r = .20), uyumluluk (r= .24), 
açıklık (r= .06)] arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından 
elde edilen sonuçlar KKÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu ortaya koymuştur. 

Kararlılık alanında yapılan araştırmalar; kararlı bireylerin uyumlu bir başarı grafiği 
sergilediklerini, kararlılığın ele alınması ve geliştirilmesi gereken bir kavram olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Yapılan inceleme sonucunda ülkemizde kararlılık yapısını değerlendiren 
herhangi bir ölçme aracının bulunmadığı görülmüştür. Bu araştırmanın amacı KKÖ’yü 
(Duckworth & Quinn, 2009) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini 
yapmaktır.  
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2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Grubu 

Bu araştırma İstanbul ve Kocaeli’nin çeşitli liselerinde öğrenim gören 216'si (% 70) erkek 
ve 94'sı (% 30) kız; toplam 310 lise son sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin 
yaş aralığı 17 ile 19 yaş arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 17.4’tür.   

2.2. İşlem 

Ölçek öncelikle iyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilen üç öğretim görevlisi tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiş ve çeviriler incelenerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra aynı 
grup Türkçe formları tekrar İngilizceye çevirmiş ve her iki form arasındaki tutarlılığı 
incelemiştir. Son olarak ise uzmanlar Türkçe formlar üzerinde tartışmış ve elde edilen nihai 
Türkçe formla birlikte ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Bu araştırmada KKÖ’nün 
geçerlik çalışması olarak yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. KKÖ’nün 
güvenirliği iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle, madde analizi ise düzeltilmiş madde-
toplam korelasyonu incelenmiştir. KKÖ’nün analizleri için SPSS 11.5 ve LISREL 8.54 
programları kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR  

3.1. Dilsel Eşdeğerlik 

KKÖ’nün dilsel eşdeğerlilik çalışmasından elde edilen bulgular, Türkçe ve orijinal form 
puanları arasındaki korelasyonların ilgide tutarlılık alt ölçeği için .72 ve .87, çabada ısrar alt 
ölçeği için .61 ve .77 arasında değiştiği görülmüştür. Bulgular Tablo 1'de görülmektedir.                                         

                                                                                                                                                               
Tablo 1: Kısa Kararlılık Ölçeği’nin Dilsel Eşdeğerlilik Bulguları 

Ölçek Madde 
 No r Ölçek Madde 

No r 

İlgide 
tutarlılık  

1 .72 

Çabada ısrar 

5 .77 
2 .75 6 .69 
 3 .81 7 .63 
 4 .87 8 .61 

 

3.2. Yapı Geçerliği 

Doğrulayıcı faktör analizi: Kararlılık Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal 
formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. Elde edilen uyum 
indeksleri (x²= 40.34, sd= 19, RMSEA= .060, NNFI= .90, IFI= .94, CFI= .93, GFI= .97, AGFI= 
.94, SRMR= .059) iki boyutlu modelin iyi uyum verdiğini ortaya koymuştur (Hu & Bentler, 
1999). Doğrulayıcı faktör analizine ait faktör yükleri Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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                                                                                                             Şekil 1: Kısa 
Kararlılık Ölçeğine İlişkin Path Diagramı ve Faktör Yükleri 

3.3. Güvenirlik 

KKÖ’nün güvenirlik analizlerinde iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ilgide tutarlılık alt 
boyutu için .63, çabada ısrar alt boyutu için .60 olarak bulunmuştur. KKÖ’nün Türkçe formu 
3 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayıları Tablo 3'te 
görülmektedir.    Tablo 3: Kısa Kararlılık Ölçeği’nin Test-tekrar test Güvenirlik 
Katsayıları  

Faktör Uygulama X Ss r 
İlgide 
Tutarlılık 

 

İlk uygulama 11.67 3.31 

.76 İkinci 
uygulama 11.73 3.41 

Çabada Israr 
İlk uygulama 14.87 3.10 

.79 İkinci 
uygulama 14.52 2.99 

 
3.4. Madde Analizi 
KKÖ’nün düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının ilgide tutarlılık alt boyutu için. 

31 ile .46, çabada ısrar alt boyutu için. 32 ve .42 arasında sıralandığı  görülmüştür. Bulgular 
Tablo 4 'te gösterilmiştir.                                                 

                                                                                                                                                                         
Tablo 4: Kısa Kararlılık Ölçeği’nin Düzeltilmiş Madde-Toplam Korelâsyonları 

Faktör Madde  
No rjx Ölçek Madde rjx 
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No 

İlgide  
Tutarlılık  

1 .44 
Çabada 

Israr 

5 .42 
2 .31 6 .32 
3 .43 7 .35 
4 .46 8 .42 

4. YORUM/TARTIŞMA                                                                                                                  

Bu araştırmanın amacı KKÖ’yü Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
analizlerini incelemektir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü gruplar sayı 
bakımından istatistiksel analizlerin gerektirdiği yeterliliktedir (Tabachnick & Fidell, 2007). 
Ölçek uyarlamada son derece önemli olan dilsel eşdeğerlik çalışması için KKÖ’nün İngilizce 
ve Türkçe form puanları arasındaki korelasyon hesaplanmış ve iki form puanları arasında 
yüksek düzeyde tutarlılık olduğu görülmüştür. Bu sonuç ölçeğin Türkçeye çevrilmesi sürecinin 
başarılı biçimde tamamlandığını göstermesi açısından anlamlıdır. DFA sonucunda orijinal 
formda olduğu 2 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne 
alındığında modelin iyi düzeyde uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe 
versiyonunun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. 

Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlilik katsayıları .70 ölçütüne göre biraz düşük bulunmuştur. 
Ölçeğin puan değişmezliği test-tekrar test yöntemiyle incelemiş ve yeterli düzeyde olduğu 
görülmüştür. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik 
düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, alt boyutlarına ilişkin güvenirlik 
düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir. 

Madde-toplam korelasyon katsayılarının yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan 
maddelerin, bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği göz önüne alındığında, 
madde toplam korelasyon katsayılarının yeterli düzeyde olduğu görülmektedir (Büyüköztürk, 
2007). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular KKÖ’nün geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

5. SONUÇLAR 

İngilizce ve Türkçe form puanları arasındaki yüksek korelasyon katsayıları, çeviri 
maddelerin orijinalleriyle uyumlu ve ölçeğin Türkçe formunun özgün ölçekle eş değer 
olduğunu göstermektedir.  

İç tutarlılık değerleri ölçekte yer alan maddelerin birbirleri ile tutarlı, dolayısıyla iç 
tutarlılık anlamındaki güvenirliğin yüksek olduğunu göstermektedir. Test-tekrar test güvenirlik 
katsayılarının da yeterli düzeyde olması araştırmalarda kullanılabilecek bir ölçme aracı 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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Madde-toplam korelasyonu da ölçeğin madde ayırt edicilik gücünün yeterli olduğunu 
kanıtlamıştır. KKÖ’nün Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen 
tüm bulgulara göre, bu ölçeğin bireylerin kararlılığını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir 
ölçüm aracı olduğunu göstermektedir. 

 

6. ÖNERİLER 

KKÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular çerçevesinde bazı 
önerilerde bulunulabilir. Öncelikle ölçeğin uyum geçerliğini belirlemek amacıyla, KKÖ ile 
çeşitli psikolojik yapıları değerlendiren, geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerle 
arasındaki ilişkiler incelenebilir. Ayrıca ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının 
yürütüldüğü araştırma grubu üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla ölçeğin 
geçerlik ve güvenirliği için farklı örneklemler üzerinde yapılacak çalışmalar da son derece 
önemlidir. Son olarak bu ölçeğin kullanılacağı araştırmaların yapılması ölçme gücüne önemli 
katkılar sağlayacaktır. 
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Extended Abstract 
 

After the positive psychology have gained much more importance in the psychological 
research area many researcher have changed their focus from ill-being based approach  
(pathogenesis)  to strengthened based approach (salutogenesis) and have been interested in 
learning optimism (Seligman, 2011). One of the positive psychology concept related to learning 
is grit (Seligman, 2011). Grit has been defined by Duckworth, Peterson, Matthews and Kelly 
(2007) as perseverance and passion for long-term goals (p. 1087). Grit also is seen as a main 
personal trait that differentiates same intelligent level people from their success (Duckworth, et 
al., 2007). Thus they developed Grit Scale that measures the effort and interest over years 
despite failure, adversity. Grit has two components: consistency of interest and perseverance of 
effort which mutually influence each other (Duckworth et al., 2007). Consistency of interest 
means maintaining interest over years, despite failure or adversity. Perseverance of effort is 
defined as a working strenuously toward challenges (Duckworth et al., 2007). Grit was found 
positively associated with high achievement, self-control and big five Personality Traits (e.g., 
Extraversion, Conscientious; Duckworth et al., 2007, Duckworth& Quinn, 2009). 

Grit was assessed by Grit Scale (Duckworth et al., 2007). The 12-item scale is composed 
of two subscales confirmed by factor analysis (consistency of interest and perseverance of 
effort) which makes up the construct of grit. Duckworth and colleagues (2007) have found 
internal reliability of subscales as .84 for consistency of interest and as .78 for perseverance of 
effort. Although these results showed that had high validity and reliability scores, Duckworth 
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and Quinn (2009) revised Grit Scale into Short Grit Scale (Grit-S) to attain more fairly valid 
and reliable scores. The Short Grit Scale (Grit –S) has 8 items composed of two subscales 
(consistency of interest and perseverance of effort). Duckworth and Quinn (2009) have found 
internal reliability of scales ranged from .73 to .83 in terms of different four participant groups. 
Test re-test reliability of scale was .68. These results demonstrated that this scale had fairly high 
validity and reliability scores and that was a strong predictor of achievement in challenging 
situations over and beyond measures of talent. Thus, the aim of this research is to adapt the 
Short Grit Scale into Turkish and to examine its psychometric properties.  

The study was conducted on 310 high school students from Istanbul and Kocaeli in Turkey. 
Of the participants, 216 (70 %) were male and 94 (30 %) were female and the mean age of the 
participants was 17.4 years. Primarily the Grit-S was translated into Turkish by three 
academicians from English Language and Literature department. Before validity and reliability 
studies, to examine the language equivalency of the scale the correlations between Turkish and 
English forms were calculated. In this study confirmatory factor analysis (CFA) was executed 
to confirm the original scale's structure in Turkish culture. As reliability analysis re-tests and 
internal consistency coefficients, and the item-total correlations, were examined. 

The results of language equivalency showed that the correlations between Turkish and 
English forms were ranged from .72 to .87. These results confirm that Turkish and English 
forms of the Grit-S might be regarded equivalent. The results of confirmatory factor analysis 
demonstrated that the items loaded on two factors and that the factor structure was harmonized 
with the factor structure of the original scale. The results of confirmatory factor analysis 
demonstrated that the 8 items loaded on two factors (x²= 40.34, df= 19, RMSEA= .060, NNFI= 
.90, IFI= .94, CFI= .93, GFI= .97, AGFI= .94, SRMR= .059). According to these values it can 
be said that the structural model of Grit-S which consists of two factors was well fit to the 
Turkish culture. 

The internal consistency coefficients of two subscales were .63 for consistency of interest 
and .60 for perseverance of effort. The test-retest reliability coefficients were .76 for 
consistency of interest and .79 for perseverance of effort. The corrected item-total correlations 
of Grit-S ranged from .31 to .46. Overall findings demonstrated that this scale had high validity 
and reliability scores and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess 
grit levels of individuals. Nevertheless, further studies that will use Grit-S are important for its 
measurement force.  
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SAFRANBOLU’DAKİ OTEL VE KONAK ÇALIŞANLARININ ALGILADIĞI İŞ-
AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ* 

 
Ozan BÜYÜKYILMAZ1  Sinem AKYÜZ2 

 

Öz 
Bu çalışma, iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, turizm 
sektöründe çalışanların algıladıkları iş-aile yaşam çatışması boyutları olan iş-aile çatışmasının ve aile-iş 
çatışmasının, içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerinde ne derece etkili olduğunu belirlemektir. 
Bu amaç kapsamında, Safranbolu’da bulunan otel ve konaklardaki 201 çalışandan anket yöntemi kullanılarak 
veriler elde edilmiştir. Hipotezleri test etmek amacıyla, hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

Çalışma sonucunda, iş-aile çatışmasının içsel iş tatminini ve genel iş tatminini negatif yönlü ve anlamlı olarak 
etkilediği tespit edilmiştir. Buna karşılık iş-aile çatışmasının dışsal iş tatmini üzerindeki etkisinin istatistiksel 
olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın diğer bir bulgusu ise, aile-iş çatışmasının içsel iş tatmini, dışsal 
iş tatmini ve genel iş tatmini üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğudur. 

Anahtar Kelimeler: İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, İş Tatmini, Safranbolu. 

 

THE EFFECT OF PERCEIVED WORK-FAMILY LIFE CONFLICT ON JOB 
SATISFACTION FOR THE EMPLOYEES WORKING IN HOTELS AND 

MANSIONS IN SAFRANBOLU 

Abstract 
This study focuses on the relationship between work-family life conflict and job satisfaction. The purpose of the 
study is to determine the effect of perceived work to family conflict and family to work conflict on intrinsic job 
satisfaction, extrinsic job satisfaction and overall job satisfaction for employees working in tourism sector. For 
this purpose data for the sample was collected from 201 employees who are working in hotels and mansions in 
Safranbolu via survey method. Hierarchical regression analyses were conducted to test the hypotheses.  

As a result, it has been determined that work to family conflict has a negative and significant effect on intrinsic 
job satisfaction and overall job satisfaction. On the contrary, it has been identified that the effect of work to family 
conflict on extrinsic job satisfaction is statistically insignificant. Another finding of the study is family to work 
conflict has a negative and significant effect on intrinsic job satisfaction, extrinsic job satisfaction and overall job 
satisfaction. 

Key Words: Work to Family Conflict, Family to Work Conflict, Job Satisfaction, Safranbolu. 

 

GİRİŞ 

Çalışanların, iş yaşamları ile aile yaşamları arasında denge kurmalarının iş hayatlarındaki 
kişisel başarılarına ve özel yaşamlarındaki mutluluklarına etkileri araştırmacıların uzun süredir 
ilgisini çekmektedir. Özellikle araştırmaların, çalışanların iş ve aile yaşam alanlarında 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu Çalışma Sinem Akyüz’ün Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen “İş-Aile 

Yaşam Çatışmasının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Safranbolu Bölgesindeki Otel ve Konaklardaki Çalışanlar 
Üzerine Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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üstlendikleri farklı rollerin çalışanlar açısından yarattığı çatışma ve yaşanan çatışmaların 
çalışanların işleri, işletmelere karşı tutumları ve işyerlerindeki davranışları üzerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir (Turunç ve Erkuş, 2010:417). 

İnsanlar zamanlarını ya çalıştıkları iş yerlerinde ya da ailesi veya iş dışındaki yaşamları ile 
geçirmektedir. Bununla birlikte taşımaları gereken birçok rol de beraberinde gelmektedir. Bu 
rolleri dengeleyememek ise insanları iş-aile yaşam çatışması içine sokmaktadır. Bu çatışmalar, 
insanların işiyle ilgili sorumluluklarının ailesi ile ilgili görevlerini yerine getirememesinden 
kaynaklı iş-aile çatışması ya da ailenin iş ile ilgili görevlerini engellemesinden kaynaklı aile-iş 
çatışması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yaşanan bu çatışmalar insanların hem iş hem de aile 
yaşamlarındaki tatmini olumsuz olarak etkilemekte ve işten ayrılma niyeti, işe geç kalma, 
devamsızlık ve performans düşüklüğü gibi birçok istenmeyen sonuç ortaya çıkarmaktadır. 
Dolayısıyla, iş-aile yaşam çatışmasının olumsuz sonuçları sadece aileyi etkilemeyip bireyin iş 
davranışlarını da olumsuz yönden etkilemektedir. Bu süreçte bireyin iş tatmini azalmakta ve 
birey örgütsel gerekliliklerini ihmal etmektedir. İş-aile yaşam çatışmasından kaynaklanan 
olumsuz sonuçların en aza indirgenmesi hem örgütsel etkinlik açısından hem de işgörenin 
sağlığı ve mutluluğu açısından her zamankinden büyük önem taşımaktadır. 
Literatür incelendiğinde, iş-aile yaşam çatışması ve iş tatmini kavramlarının farklı sektörler 
çerçevesinde incelendiği görülmektedir. Bu kapsamda, ilaç sektörü (Efeoğlu ve Özgen, 2007), 
kamu ve özel eğitim sektörü çalışanları (Kafetsios, 2007), banka çalışanları (Turunç ve Erkuş, 
2010; Atabay, 2012), hemşireler (Yüksel, 2005), tekstil sektörü (Öcal, 2008), üniversite 
çalışanları ve insan kaynakları yönetimi çalışanları (Brady ve diğerleri, 2008) üzerine 
gerçekleştirilmiş araştırmalar olduğu bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı ise, Safranbolu’daki otel ve konak çalışanlarının algıladıkları iş-aile 
yaşam çatışmasının boyutları olan iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının iş tatmini boyutları 
olan içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. 
Çalışanların iş ve aile yaşamlarında üstlendikleri rollerin dengelenmesinin önemini vurgulayan 
iş-aile yaşam çatışması ile çalışanın işini severek yapması ve işini değerlendirerek olumlu 
sonuçlar almasını vurgulayan iş tatminin turizm sektöründe çalışanlar üzerinde ele alınıp 
incelenmesinin diğer çalışmalara ışık tutacağı ve yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
araştırma sonuçları çerçevesinde, çalışanların iş ve aile yaşamlarının dengelenmesinin ve bu 
sayede iş-aile yaşam çatışmasını yaşamamalarının ve iş tatminlerinin sağlanmasının turizm 
sektöründe çalışanların sağlıklı, huzurlu çalışabilmeleri, kaliteli hizmet verebilmeleri ve 
örgütlerinde varmak istedikleri amaçlara ulaşabilmeleri açısından faydalı olacaktır. 
Turizm sektöründe çalışanların her zaman güler yüzlü olmaları ve işlerini severek yapmaları 
gerekmektedir. Çünkü ancak bu şekilde konaklayan müşterilere iyi bir hizmet sunabilirler ve 
işletmelerde böyle çalışanlara sahip ise varmak istedikleri hedeflere ulaşabilirler. Bu yüzden 
işletmelerin, çalışanların iş tatminlerini sağlamaları ve iş-aile yaşamları için destekleyici bir 
örgüt olmaları gerekmektedir. Ancak bu sayede çalışanlar en iyi hizmeti sunabilirler ve etkinlik 
için çaba gösterebilirler. 
 

 
 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   267	  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. İş-Aile Yaşam Çatışması 
İnsanların etkileşim halinde olduğu her ortamda çatışma kaçınılmaz bir olgudur. Bireyler, 
gruplar ve örgütler amaçlarını gerçekleştirmek için çalışırken sürekli bir etkileşim içindedir. Bu 
etkileşim sürecinde taraflar arasındaki ilişkilerde ve etkinliklerde uyuşmazlık ve tutarsızlıklar 
iki taraf arasında çatışmayı doğurmaktadır. Uyuşmazlık ve tutarsızlıklar tarafların kıt bir 
kaynağı paylaşımı, ortak bir eylem veya etkinlikte farklı şeyler yapmak istemeleri, farklı 
değerlere, tutumlara ve inançlara sahip olmalarından kaynaklanabilir (Çağatay, 2012:13; Uzun, 
2013:4). 

Bu çerçevede çalışanların, iş yaşamları ile aile yaşamları arasında denge kurmalarının iş 
hayatlarındaki kişisel başarılarına ve özel yaşamlarındaki mutluluklarına etkileri 
araştırmacıların uzun süredir ilgisini çekmektedir. Özellikle araştırmaların, çalışanların hem iş 
ve hem de aile yaşamlarında üstlendikleri farklı roller sonucu ortaya çıkan çatışmalara ve 
yaşanan bu çatışmaların tutum ve davranışlar üzerindeki etkilerine odaklandığı görülmektedir 
(Turunç ve Erkuş, 2010:417). 

Turunç ve Çelik (2010:212), iş-aile yaşam çatışmasının, çalışanların aynı anda çalışan, anne-
baba ve eş gibi birden fazla role sahip olması ve bu rollerin birbirleri ile çatışması sonucunda 
gerçekleştiğini belirtmektedir. Dolayısıyla iş-aile yaşam çatışması, kişinin aile beklentilerinin 
işteki rolleri ile çatışması ve uyumsuz/zıt/farklı algılanmasıyla ortaya çıkmaktadır. İş ya da aile 
rollerinin baskısı arttıkça iş-aile yaşam çatışması da artmaktadır. Rol baskısının bir kaynağı o 
rolün kişinin benlik/kendilik algısındaki merkeziyetidir. Role bağlılık arttıkça o role ayrılan 
zaman da artmaktadır. Bu da diğer rolün beklentilerine uymayı zorlaştırmaktadır (Önderoğlu, 
2010:18). İş ve aile yaşamının gereği olarak benimsenen rollerin uyumsuzluk göstermesi, 
çalışan üzerinde yarattığı gerilimin artmasına, çalışanın iş-aile yaşam dengesinin bozulmasına 
ve iş-aile yaşam çatışması yaşamasına neden olmaktadır (Çarıkçı ve diğerleri, 2010:55). 
Kılıç ve Sakallı (2013:213)’ya göre de iş-aile yaşam çatışması, çalışanların aynı anda birden 
fazla role sahip olması ve bu rollerin birbirleri ile çatışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu 
çerçevede iş-aile yaşam çatışması roller arası bir çatışma biçimidir. Bu çatışma biçiminde bir 
alandaki yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili yaşanan baskıların diğer alandaki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini güçleştirmesi söz konusudur. 

İş-aile yaşam çatışması süreci çok yönlü ve çok boyutludur. Bu sürecin başlangıcında bireyin 
işine veya ailesine bağlılığının derecesi, işinde veya ailesinde yaşadığı sorunlar ve işinden veya 
ailesinden kaynaklanan talepler yer alırken; sonrasında bireyin iş veya aile yaşamından ve genel 
olarak yaşamdan aldığı tatminde önemli ölçüde azalmalar meydana gelebilmektedir. Bireyin iş 
ya da aile rolüne olan bağlılığının derecesi, bireyin o rol için harcamak istediği zaman ve çaba 
miktarını ve rolüyle ilgili duyarlılığını göstermektedir. Dolayısıyla işine çok fazla bağlı olan 
çalışanın aile rolünü ve tam tersi ailesine çok fazla bağlı olan bir çalışanın ise iş rolünü tam 
olarak yerine getirememesi söz konusu olabilmektedir (Zincirkıran, 2013:90). 

Genel olarak araştırmalarda iş-aile yaşam çatışması, iki yönlü bir kavram olarak 
incelenmektedir. Kişinin işle ilgili sorumlulukları aile ile ilgili ödevlerini yerine getirmesini 
engelliyorsa iş-aile çatışması, kişinin aile ile ilgili sorumlulukları iş ile ilgili ödevlerini yerine 
getirmesini engelliyor ise de aile-iş çatışması meydana gelmektedir (Frone ve diğerleri, 
1992:66). 
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İş-aile çatışması, bireyin işi ile ilgili üstlendiği rolün, ailesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine 
getirmesini engellemesinden dolayı meydana gelen çatışma veya işten aileye yönelik olan 
çatışma türüdür (Çağatay, 2012:55). İşten kaynaklı olumsuzluklar; çalışma saatlerinin fazlalığı, 
düzensiz iş saatleri, fazla mesai ve hafta sonlan çalışmaları, çok erken ya da çok geç saatlerde 
yapılan toplantılar, iş stresi, yönetici ve üstlerle kötü ilişkiler, iş güvensizliği şeklinde 
sıralanabilmekte ve bireyin ailesini de etkileyerek iş-aile çatışması yaşanmasına neden 
olabilmektedir. Bunların dışında iş-aile çatışmasına neden olan işkoliklik, iş yolculukları, kötü 
çalışma koşulları da iş ile ilgili olan diğer faktörlerdir (Atabay, 2012:19). 
Aile-iş çatışması ise, ailenin iş ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini engellemesinden dolayı 
meydana gelen çatışma veya aileden işe yönelik olan çatışma durumlarını ifade etmektedir 
(Turunç ve Çelik, 2010:213). Aile-iş çatışması, aile ile ilgili stres faktörlerinden meydana 
gelmekte ve iş ile ilgili sonuçları etkilemektedir (Çakır, 2011:17). İş-aile çatışmasının aksine 
bireyin ailesi ile ilgili sorumluluklarının iş performansını engellemesi sonucu ortaya çıkan 
olumsuz durumdur. Bir başka deyişle, bireyin ailesi ile ilgili üslendiği rolün iş rolünü 
engellemesi olarak tanımlanabilir. Aile-iş çatışmasını ortaya çıkaran temel neden aile ve ailenin 
özellikleridir. Buna göre, kişinin evli ya da dul olması, çocuklarının sayısı ve yaşları, okul 
öncesi çağdaki çocukların varlığı, problemli çocuklar, bakımından sorumlu olunan yaşlıların 
varlığı, aile yapısı, eşin çalışıyor olması, eşin yetersiz desteği gibi aile ile ilgili durumlar aile-iş 
çatışmasına neden olabilecek faktörlerdir (Atabay, 2012:19). 
Araştırmacıların pek çok yönden iş-aile yaşam çatışmasını incelediği, fakat geleneksel olarak 
yalnızca tek yönlü iş-aile çatışması üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Kişinin sahip olduğu 
ailenin özelliklerinin ve ailevi durumlarının iş davranışlarını, motivasyonunu, işe bağlılığını, 
işe devamını, performansını etkilediğine dair görüşlere rağmen aile-iş çatışması, iş-aile 
çatışması kadar araştırılmamıştır. Bunun önemli nedenlerinden birisi, iş-aile çatışmalarının 
daha ziyade aile danışmanlığı, psikoloji ve sosyoloji alanında inceleme konusu yapılmış 
olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Ancak özellikle son yıllarda bu konunun örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi 
literatürüne girmesi ile birlikte diğer boyut olan aile-iş çatışması da incelenmeye başlamıştır. 
Bu çerçevede günümüzde, araştırmacıların her iki yönü de dikkate alarak hem iş-aile 
çatışmasını hem de aile-iş çatışmasını birlikte ele aldığı görülmektedir. İş-aile yaşam 
çatışmasını bütünsel olarak inceleyebilmek, iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının iki yönlü 
olarak ele alınmasına bağlıdır (Carlson ve diğerleri, 2000:249; Özdevecioğlu ve Doruk, 
2009:74). 
1.2. İş Tatmini 

İnsan, gününün büyük bir kısmını işinde geçirmekte ve bunu da en az 20-25 yıl devam 
ettirmektedir. Bu süre her çalışanın işinde, çalıştığı kurumda ve iş çevresinde bir dizi 
deneyimlere sahip olması, işine ve iş çevresine karşı tutumlar geliştirmesi sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Çalışanın iş hayatına ilişkin kazanç ve kayıpları karşılaştırması sonucunda 
kazançlarının çokluğu iş tatminini, azlığı ise iş tatminsizliğini oluşturmaktadır (Görgülüer, 
2013:73; Somuncuoğlu, 2013:57).  

Tatmin kavramı, bir başkası tarafından doğrudan gözlenemeyen ve yalnızca ilgili birey 
tarafından hissedilerek tasvir edilen ve ifade edilebilen zevki veya iç huzuru anlatmak için 
kullanılmaktadır (Karaca, 2001:8). Maslow’a göre ise tatmin, birey davranışlarının temel 
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güdüsel ürünüdür (Demirtaş, 2014: 62). Soyut bir kavram olan iş tatminini anlatmak için ise, 
işi sevme, işe bağlılık, işe kendini coşkuyla verme gibi tanımlar kullanılmaktadır (Ehtiyar, 
1995:40). İş tatmini kavramı, görülemediği ve sadece hissedilebildiği için duygusal yön ifade 
edilmektedir (Taş, 2011:121). 
İş tatmini kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Genel olarak iş tatmini “işgörenlerin 
işlerinden duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluktur.” (Budak, 2006:4; Üngören ve diğerleri, 
2009:41; Çetin ve diğerleri, 2011:74; Berberoğlu ve Sağlam, 2010:106). Örgütsel 
araştırmalarda en çok kullanılan tanımın ise Locke (1976)’nın yapmış olduğu tanım olduğu 
görülmektedir. Buna göre iş tatmini “kişinin iş ya da iş deneyimlerini değerlendirmesi 
sonucunda kişide oluşan keyifli veya pozitif duygusal durumdur” (Judge ve Klinger, 2008:394). 
Luthans (2011:141) iş tatminine ilişkin kabul edilmiş üç önemli boyutta bahsetmektedir. 
Bunlar;  

1.   İş tatmini, iş durumlarına gösterilen duygusal bir tepkidir. Dolayısıyla gözlenemez, 
sadece hissedilebilir.   

2.   İş tatmini genellikle, kazançların ne ölçüde karşılandığı veya beklentilerin ne derece 
aşıldığı ile belirlenmektedir. Örneğin bir çalışan iş arkadaşlarından daha fazla çalıştığını 
fakat karşılığında daha az ödüllendirildiğini hissederse, büyük olasılıkla yöneticisine, iş 
arkadaşlarına ve örgütüne ilişkin olumsuz tutumlar geliştirecektir. Diğer bir ifadeyle iş 
tatminsizliği yaşayacaktır. Diğer taraftan, kendisine iyi davranıldığını, eşit şekilde 
ücretlendirildiğini hissederse, işine karşı olumlu tutumlar geliştirecektir. Dolayısıyla 
işinden tatmin duyacaktır. 

3.   İş tatmini, birbiriyle ilişkili çeşitli tutumları temsil eder. Belirtilen tutumlar genellikle 
beş başlıkta toplanmaktadır. Bunlar, işin kendisi, ücret, terfi olanakları, yönetim tarzı ve 
çalışma arkadaşlarıdır. 

İş tatmini hakkında kesin olan bir nokta, dinamik olduğudur. Yöneticiler bir kez iş tatmini 
sağlayıp sonra bu konuyu birkaç yıl gözden uzak tutamazlar. İş tatmini hızlı elde edilebildiği 
gibi, hızlı şekilde iş tatminsizliğine dönüşebilir. İş tatminsizliği, daha gizli biçimlerde iş 
yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin sorunları ve diğer örgütsel sorunların ardında yer alır. İş 
tatminsizliği, örgütün bağışıklık sistemini zayıflatır, iç ve dış tehditlere karşı örgütün 
göstermesi gereken tepkiyi zayıflatır (Baştemur, 2006:5). 

Herzberg tarafından ileri sürülen Çift Faktör Kuramı, literatürde Maslow’un ihtiyaçlar 
hiyerarşisinden sonra en çok bilinen kapsam (gereksinim) kuramlarından biri olup, aynı 
zamanda iş tatmini ile ilgili geliştirilen en önemli kuramlardan biri olarak kabul edilmektedir 
(Kaya ve diğerleri, 2013:4). Herzberg’in kuramı, çalışanların çalışma ortamından neler 
beklediğini, çalışanları neyin daha fazla motive ettiğini, hangi çalışma koşullarının tatmin edici 
olduğunu ve nelerin işe karşı isteksizlik meydana getirdiğini belirlemeyi amaçlamaktadır 
(Küçük, 2007:77). Kuram, tatmin ve tatminsizliğin birbirlerini dengelediklerini ve iş ortamında 
birbirlerine zıt olgular olmadığını açıklamaya çalışmıştır. Bununla ilgili bir görüşe göre “tatmin, 
tatminsizliğin karşıtı değildir ve çalışan, işinden tatmin sağlamadan ama aynı zamanda 
tatminsiz olmadan da çalışabilir” (Başaran, 2000:217). 

Herzberg’den önceki motivasyon teorilerinde, iş tatmini tek boyutlu olarak ele alınmıştır (Kurt, 
2005:288). Herzberg kuramına göre ise iş tatminin iki ayrı boyutu bulunmaktadır. Bu iki farklı 
boyut bireylerin tatminini sağlayan güdüleyici yani motive edici (içsel) faktörler ile 
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tatminsizliğe neden olan hijyen yani koruyucu (dışsal) faktörlerdir (Örücü ve diğerleri, 
2006:42).   
Herzberg, motive edici tatmin sağlayan içsel faktörleri; başarı, tanınma, takdir edilme, 
sorumluluk, ilerleme, büyüme, yetki ve sorumluluk, işin kendisi olarak adlandırmıştır. Bu 
faktörlerin olması durumunda bireylerin çalışma istek ve arzuları artar yani iş tatmini 
sağlanırken bu faktörlerin yoklukları iş tatminsizliğine neden olmamaktadır (Baylor, 2010:20; 
Tsourela ve diğerleri, 2008:250; Küçük, 2007:77). Eğer çalışanlar yaptıkları işin kendilerine 
yukarıda sıralanan özellikleri verdiklerine inanıyorlarsa, yaptıkları işten tatmin olacaklardır 
(Ağırbaş ve diğerleri, 2005:330). 

Dışsal faktörler ise işletme tarafından sağlanan iş faktörlerini içeren dış yardımlardır. Bu 
faktörler; şirket politikası, denetim, iş güvenliği, ücret, kişiler arası ilişkiler, çalışma koşulları, 
maaş, çalışma ilişkileri şeklinde sıralanabilir. Bu faktörler iş tatminini sağlamaz, fakat 
yoklukları ise iş tatminsizliğine neden olur (Randolph, 2005:50; Tsourela ve diğerleri, 
2008:250; Curry, 2007:24; Kaya ve diğerleri, 2013:4). Dışsal faktörler, iş tutumunda ve 
performansında sadece kısa süreli değişiklikler üretmektedir. Diğer bir ifadeyle dışsal faktörler 
iş performansının artmasına neden olsa da bu kısa süreli bir değişme olmaktadır ve durum 
çabucak önceki haline dönmektedir (Kurt, 2005:290). 
Yöneticiler, çalışanlarının iş tatmininin yüksek olmasını istemektedir. Bundan dolayı iş 
tatminini sağlamak ve yükseltmek için de olanaklarına ve tecrübelerine göre çaba 
harcamaktadır. Dolayısıyla, çalışanların iş tatmin seviyelerini etkileyen faktörlerin saptanması 
örgütler açısından önemlidir. Böylece çalışanların hem kendi kişisel ihtiyaçlarını karşıladıkları 
hem de örgütün amaçlarına ulaşmak üzere çalıştıkları bir ortam yaratılacaktır (Akıncı, 2002:4; 
Somuncuoğlu, 2013:63). 
2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Katkısı 
Bu çalışma iş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışmanın 
amacı, Safranbolu’daki otel ve konak çalışanlarının algıladıkları iş-aile yaşam çatışmasının 
boyutları olan iş-aile çatışması ve aile-iş çatışmasının iş tatmini boyutları olan içsel iş tatmini, 
dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. 
Çalışanların iş ve aile yaşamlarında üstlendikleri rollerin dengelenmesinin önemini vurgulayan 
iş-aile yaşam çatışması ile çalışanın işini severek yapması ve işini değerlendirerek olumlu 
sonuçlar almasını vurgulayan iş tatminin turizm sektöründe çalışanlar üzerinde ele alınıp 
incelenmesinin diğer çalışmalara ışık tutacağı ve yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
araştırma sonuçları çerçevesinde, çalışanların iş ve aile yaşamlarının dengelenmesinin ve bu 
sayede iş-aile yaşam çatışmasını yaşamamalarının ve iş tatminlerinin sağlanmasının turizm 
sektöründe çalışanların sağlıklı, huzurlu çalışabilmeleri, kaliteli hizmet verebilmeleri ve 
örgütlerinde varmak istedikleri amaçlara ulaşabilmeleri açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

2.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Araştırma Modeli 
Çalışma kapsamında belirlenen amaç çerçevesinde cevaplanmak istenen araştırma sorusu 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 
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Araştırma Sorusu: Çalışanların yaşadıkları iş-aile yaşam çatışmasının işlerinden duydukları 
tatmin üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır? 
Araştırma sorusuna yönelik olarak iş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisini 
belirleyebilmek amacıyla oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

•   H1: İş-aile yaşam çatışmasının içsel iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 
•   H1a: İş-aile çatışmasının içsel iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 
•   H1b: Aile-iş çatışmasının içsel iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

•   H2: İş-aile yaşam çatışmasının dışsal iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi 
vardır. 
•   H2a: İş-aile çatışmasının dışsal iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 
•   H2b: Aile-iş çatışmasının dışsal iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

•   H3: İş-aile yaşam çatışmasının genel iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi 
vardır. 
•   H3a: İş-aile çatışmasının genel iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 
•   H3b: Aile-iş çatışmasının genel iş tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisi vardır. 

Araştırma soruları dikkate alınarak ve oluşturulan hipotezler çerçevesinde belirtilen ilişkilerin 
bütünsel olarak gösterildiği araştırma modeli Şekil 1’de sunulmaktadır. 

                                                                 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

Şekil 1’de görüldüğü üzere araştırma modeli çerçevesinde iş-aile yaşam çatışmasının alt 
boyutları olan iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının, içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve 
genel iş tatmini üzerinde etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. 
2.3. Ana Kütle ve Örneklem 

Çalışmanın ana kütlesini Safranbolu’daki otel ve konaklarda çalışanlar oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede belirtilen otel ve konaklarda bulunan ön büro resepsiyon departmanı, kat hizmetleri 
departmanı, yiyecek içecek departmanı, teknik servis departmanı, personel ve insan kaynakları 
departmanı, muhasebe departmanı, satın alma departmanı, satış ve pazarlama departmanı, 
güvenlik departmanlarından herhangi birinde görev yapan departman müdürleri, müdür 
yardımcıları, resepsiyon görevlileri, kat görevlileri, aşçılar, bellboylar, teknik servisler, baş 
garsonlar, garsonlar, teknikerler, kazancılar, santral, mutfak görevlileri, halkla ilişkiler 
görevlileri çalışanları ana kütle içerisinde yer almaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Eski Safranbolu Bölgesinde bulunan Turizm 
Danışmalığından edinilen bilgilere göre turizm işletme belgeli 21 konaklama tesisi, belediye 

İş-Aile Çatışması 

İş-Aile Yaşam Çatışması İş Tatmini 

İçsel İş Tatmini 

Dışsal İş Tatmini 

Genel İş Tatmini 
Aile-İş Çatışması 
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belgeli 76 konaklama tesisi toplamda 97 konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin 3 tanesi 
üç yıldızlı otel, 2 tanesi iki yıldızlı otel, 54 tanesi butik konak, 6 tanesi otel, geriye kalan 32 
tanesi pansiyondur. Yine Turizm Danışmanlığının 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu Master 
Planına göre Safranbolu bölgesindeki konaklama tesislerinde toplam çalışan sayısının yaklaşık 
395 olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında sadece otel ve konak işletmelerine anket 
ulaştırılmış, pansiyonlar çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Ana kütleden %95 güvenilirlik 
sınırları içerisinde ve %5’lik bir hata payı dikkate alınarak en düşük örneklem büyüklüğü 195 
kişi olarak hesaplanmıştır (Sekaran, 1992:253; Altunışık ve diğerleri, 2005:127). Bu kapsamda 
ana kütle içerisinden, geri dönüş oranları da hesaba katılarak kolayda örnekleme yöntemi ile 
300 kişiye anketler dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerin 220’inden geri dönüş sağlanmıştır ve 
anketlerin geri dönüş oranı ise %73.3 olarak gerçekleşmiştir. Ancak anketlerden 19 tanesi 
soruların tamamına cevap verilmediği için analiz dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak toplam 201 
anket analiz amacıyla değerlendirmeye alınmıştır. 

2.4. Veri Toplama Yöntemi 
Çalışmada iş-aile yaşam çatışması ve iş tatminini etkileyen faktörlerin tespitine yönelik veri 
toplamak amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde demografik özellikleri tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise iş-aile yaşam çatışmasının boyutları olan iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması ile 
ilgili 10 soru yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise iş tatminin boyutları olan içsel iş tatmini ve 
dışsal iş tatmini ile genel yaşam tatmini kapsayan 20 soru yer almaktadır. Anket formu 
cevaplayıcılara yüz yüze ulaştırılmıştır. Cevaplar 27 Nisan-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında 
toplanmıştır. 

2.5. Kullanılan Ölçekler 
Çalışma kapsamında belirlenen hipotezlerin test edilmesi amacıyla, daha önce çeşitli 
çalışmalarda kullanılan ölçekler incelenmiş ve araştırma yapısına uygun olduğu düşünülen 
ölçekler anket formunda kullanılmıştır. 

2.5.1. İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği 
Katılımcıların algıladıkları iş-aile yaşam çatışması düzeyini belirleyebilmek amacıyla 
Netemeyer ve diğerleri (1996) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Belirtilen 
ölçekte toplam 10 ifade bulunmakta ve ölçek iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte yer alan 5 ifade 
iş-aile çatışmasının, 5 ifade ise aile-iş çatışmasının derecesini belirlemeye yönelik unsurlardan 
oluşmaktadır.  

Ölçek beşli likert tipi olarak anket formunda yer almaktadır. Ölçek maddeleri “1= Kesinlikle 
Katılmıyorum”, “2= Katılmıyorum”, “3= Kararsızım”, “4= Katılıyorum” ve “5= Kesinlikle 
Katılıyorum” şeklinde değişen cevapları içermektedir. Yüksek skorlar, yüksek derecede iş-aile 
yaşam çatışması algılandığını göstermektedir.  

2.5.2. İş Tatmini Ölçeği 
Katılımcılar tarafından algılanan iş tatmininin derecesini belirleyebilmek amacıyla Minnesota 
İş Tatmini Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Minnesota İş Tatmini Ölçeği, 1967 yılında, Weiss vd. 
(1967) tarafından geliştirilmiştir. Çalışmada ölçeğin 20 sorudan oluşan kısa formu 
kullanılmıştır. Ölçek iki boyuttan oluşmakta ve 12 soru içsel iş tatmininin, 8 soru ise dışsal iş 
tatmininin derecesini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 20 sorunun toplamıyla ise genel iş 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   273	  

tatmin derecesi belirlenmektedir. Çalışma kapsamında kullanılan iş tatmini ölçeğinin Türkçesi, 
Adıgüzel ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmadan alınarak anket formunda 
kullanılmıştır. 

Ölçek beşli likert tipi olarak anket formunda yer almaktadır. Ölçek maddeleri “1= Hiç Memnun 
Değilim”, “2= Memnun Değilim”, “3= Kararsızım”, “4= Memnunum” ve “5= Çok 
Memnunum” şeklinde değişen cevapları içermektedir. Yüksek skorlar, yüksek derecede iş 
tatminine sahip olunduğunu göstermektedir. 

2.6. Analiz Yöntemi 
Gerçekleştirilen analizler kapsamında öncelikle çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlilik 
ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan iş-aile yaşam çatışması ve 
iş tatmini ölçekleri literatürde birçok çalışma tarafından kullanılmış ve bu çalışmalar 
kapsamında ölçeklerin geçerlilikleri doğrulanmıştır. Bu nedenle ölçeklerin yapı geçerliliğini 
test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır.   

Güvenilirlik analizi kapsamında ise ölçeklerin içsel tutarlılığını belirleyebilmek için Cronbach 
Alfa (α) istatistiğinden yararlanılmıştır. Cronbach Alfa istatistiği, ölçekte yer alan soruların 
homojen bir yapıyı açıklamak üzere bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını araştırmak amacıyla 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir ve 0 ile 1 arasında değerler almaktadır (Nunnally ve 
Bernstein, 1994:264-265; Kline, 2011:69). Genel olarak Cronbach Alfa istatistiği için kabul 
edilen en düşük değer 0.70 olarak ifade edilmektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994:265; 
Tavşancıl, 2010:29). 

İş aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisini belirleyebilmek amacıyla oluşturulan 
hipotezler ise hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Analizler çerçevesinde 
gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi için AMOS programından, güvenilirlik analizleri ve 
hiyerarşik regresyon analizi için ise SPSS programından faydalanılmıştır. 

3. BULGULAR 
Bulgular çerçevesinde Safranbolu’da bulunan otel ve konak çalışanları tarafından algılanan iş-
aile yaşam çatışması ve iş tatmini arasındaki ilişkinin analizi ile elde edilen sonuçlara 
değinilmektedir. Bu başlık altında, çalışmaya katılanların demografik özelliklerine, geçerlilik 
ve güvenilirlik analizlerine, tanımlayıcı istatistiklere ve çalışma kapsamında oluşturulan 
hipotezlere ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmektedir. 

3.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Araştırmaya katılan otel ve konak çalışanlarının demografik değişkenlere göre dağılımı 
çerçevesinde cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, işletmede çalışma süresi, görev ve 
çalışılan bölüme ilişkin elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. 

Araştırmaya katılan 201 çalışanın belirtilen değişkenine göre dağılımı Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Çalışmaya Katılanların Demografik Dağılımı 

Değişken Sayı (N) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 83 41,3 
Erkek 118 58,7 
Evli 114 56,7 
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Medeni Durum Bekar 87 43,3 

Yaş 

20 ve altı 13 6,5 
21-30 83 41,3 
31-40 76 37,8 
41 ve üzeri 29 14,4 

Eğitim Durumu 

Lise ve altı 124 61,7 
Önlisans 41 20,4 
Lisans 35 14,4 
Lisansüstü 1 ,5 

İşletmede Çalışma Süresi 

1 yıldan az 61 30,3 
1-3 yıl 74 36,8 
4-6 yıl 35 17,4 
7-9 yıl 18 9,0 
10 yıldan fazla 13 6,5 

Görev 

Aşçı 11 5,5 
Resepsiyon Görevlisi 40 19,9 
Kat Görevlisi 50 24,9 
Müdür 13 6,5 
Baş Garson/Garson 47 23,4 
Bellboy 8 4,0 
Bulaşık Görevlisi 5 2,5 
Muhasebeci 7 3,5 
Diğer 20 10,0 

Çalışılan Bölüm 

Mutfak 21 10,4 
Ön Büro 48 23,9 
Kat Hizmetleri 50 24,9 
Restoran 49 24,4 
Yönetim 12 6,0 
Diğer 21 10,4 

TOPLAM 201 100 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan çalışanların %58,7’si erkek ve %56,7’si evlidir. 
Katılımcıların daha çok 21-40 yaş aralığında olduğu görülmektedir (%79,1). Eğitim durumu 
açısından incelendiğinde katılımcıların büyük oranın lise mezunu olduğu görülmektedir 
(%61,7). Çalışma süresine bakıldığında 1 yıldan az (%30,3) ve 1-3 yıl arası (%36,8) çalışanların 
çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya daha çok resepsiyon görevlisi (%19,9), kat 
görevlisi (%24,9) ve baş garson/garson (%23,4) olarak görev yapan çalışanların katıldığı tespit 
edilmiştir. Yine katılımcıların çoğunlukla ön büro (%23,9), kat hizmetleri (%24,9) ve restoran 
(%24,4) bölümlerinde görev yaptığı görülmektedir. 
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3.2. Geçerlilik Analizi 

Çalışmada kullanılan iş-aile yaşam çatışması ve iş tatmini ölçeklerinin farklı çalışmalar 
kapsamında geçerli olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu ölçeklerin yapı geçerliliklerini test 
edebilmek amacıyla ölçeklere ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 
İş-aile yaşam çatışması için gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları kapsamında, 
faktör yüklerinin 0,763 ile 0,884 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte analiz 
sonucunda en düşük t-değerinin 11,114 olduğu, dolayısıyla faktör yüklerinin 0,01 önemlilik 
seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir.  
Doğrulayıcı faktör analizi çerçevesinde t-değerlerinin anlamlı olması, modelin doğru ya da 
kabul edilebilir olması için gerekli fakat yeterli koşul değildir. Doğrulayıcı faktör analizi 
çerçevesinde bir modelin bir bütün olarak kabul edilebilir olması için, modeldeki ilişkilerin 
örneklem verisi ile ne derece tutarlı olup olmadığını gösteren bazı uyum iyiliği kriterlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır (Şimşek, 2007:47). Bu kapsamda oluşturulan modellere ilişkin uyum 
iyiliği, ki kare uyum testi (χ2/sd), uyum iyiliği indeksi (GFI), düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi 
(AGFI), normlandırılmış uyum indeksi (NFI), Tucker-Lewis indeksi (TLI), karşılaştırmalı 
uyum indeksi (CFI) ve yaklaşık hataların ortalama karekökü (RMSEA) aracılığıyla test 
edilmiştir. χ2/sd değerinin 5'in altında, GFI ve AGFI değerinin 0,850'in üstünde, NFI, TLI, CFI 
değerinin 0,900'ın üstünde ve RMSEA değerinin ise 0,080'in altında olması kabul edilebilir 
uyum anlamına gelmektedir (Byrne, 2010:73-84; Kline, 2011:193-209; Meydan ve Şeşen, 
2011:31-37). 

Elde edilen uyum iyiliği değerlerine bakıldığında, uyum iyiliğine ilişkin bütün kriterlerin iyi 
uyum şartını sağladığı görülmektedir (χ2/sd=2,152, GFI=0,936, AGFI=0,886, NFI=0,956, 
TLI=0,965, CFI=0,976, RMSEA=0,076). Dolayısıyla uyum iyiliği kriterleri çerçevesinde 
modeldeki ilişkilerin örneklem verisi ile yüksek derecede tutarlı olduğu söylenebilmektedir. 
Sonuç olarak, gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi ile iş-aile yaşam çatışması ölçeğine 
ilişkin 10 maddelik ve iki faktörlük yapı doğrulanmıştır. 

İş tatmini ölçeği için gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda verilerin ölçeğin iki 
faktörlü yapısına uyum sağladığı görülmüştür. Fakat içsel iş tatmini boyutunda yer alan üç 
ifadenin ve dışsal iş tatmini boyutunda yer alan iki ifadenin faktör yapısını ve uyum iyiliğini 
olumsuz olarak etkilediği gözlenmiştir. Dolayısıyla beş ifade analiz dışı bırakılarak analiz 
tekrarlanmıştır. 
Beş ifadenin analiz dışında bırakılması ile tekrarlanan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
kapsamında, iş tatmini ölçeği için faktör yüklerinin 0,594 ile 0,744 arasında olduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte analiz sonucunda en düşük t-değerinin 7,542 olduğu, dolayısıyla 
faktör yüklerinin 0,01 önemlilik seviyesinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. 
Uyum iyiliğine ilişkin kriterler incelendiğinde ise, bütün kriterlerin iyi uyum şartını sağladığı 
görülmektedir (χ2/sd=1,724, GFI=0,917, AGFI=0,875, NFI=0,914, TLI=0,948, CFI=0,961, 
RMSEA=0,060). Dolayısıyla uyum iyiliği kriterleri çerçevesinde modeldeki ilişkilerin 
örneklem verisi ile tutarlı olduğu söylenebilmektedir. Sonuç olarak, gerçekleştirilen doğrulayıcı 
faktör analizi ile iş tatmini ölçeğine ilişkin 15 maddelik ve iki faktörlük yapı doğrulanmıştır. 

3.3. Güvenilirlik Analizi 
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Geçerlilik analizlerinin ardından güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik 
değerleri, ölçeklerin belirlenen her bir alt boyutuna ve ölçeklerde yer alan ifadelerin tamamına 
ilişkin hesaplanan Cronbach Alfa (α) istatistiğinin hesaplanması ile belirlenmiştir. İş-aile yaşam 
çatışması ve iş tatmini ölçeklerine ve alt boyutlarına ilişkin elde edilen güvenilirlik değerleri 
Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri 

Ölçek / Boyut Madde Sayısı Güvenilirlik Değeri (α) 

İş Aile Yaşam Çatışması Ölçeği 10 0,926 

İş-Aile Çatışması 5 0,903 

Aile-İş Çatışması 5 0,921 

İş Tatmini Ölçeği 15 0,925 

İçsel İş Tatmini 9 0,891 

Dışsal İş Tatmini 6 0,830 

Tablo 2 incelendiğinde, tüm ölçeklere ve alt boyutlara ilişkin elde edilen güvenilirlik 
değerlerinin 0,70’in üzerinde olduğu belirlenmiştir (Nunnally ve Bernstein, 1994:265; 
Tavşancıl, 2010:29). Bu sonuçlar çerçevesinde iş-aile yaşam çatışması ve iş tatmini ölçeklerinin 
güvenilir olduğu görülmektedir. 

3.4. Tanımlayıcı İstatistikler  
Tanımlayıcı istatistikler kapsamında, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, içsel iş tatmini, dışsal 
iş tatmini ve genel iş tatmini değişkenlerine ilişkin ortalama, standart sapma ve korelasyon 
değerleri incelenmektedir. Elde edilen bulgular Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3. Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

  Ortalama Std. 
Sapma 

Korelasyonlar 
1 2 3 4 5 

1 İş-Aile Çatışması 2,834 1,123 1     

2 Aile-İş Çatışması 2,550 1,161 0,619* 1    

3 İçsel İş Tatmini 3,307 0,893 -0,297* -0,303* 1   

4 Dışsal İş Tatmini 3,155 0,900 -0,272* -0,342* 0,815* 1  

5 Genel İş Tatmini 3,247 0,855 -0,301* -0,334* 0,970* 0,932* 1 

*p<0,01 

Tablo 3 incelendiğinde çalışma kapsamında kullanılan tüm değişkenler arasındaki karşılıklı 
ilişkilerin anlamlı (p<0,01) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte iş-aile yaşam çatışmasının 
boyutları ile iş tatmininin boyutları arasındaki ilişkinin negatif yönlü olması beklenmektedir. 
Korelasyonlar incelendiğinde belirtilen ilişkilerin beklenen yönde olduğu görülmektedir. Elde 
edilen anlamlı ilişkiler, değişkenler arasındaki etkilerin incelenebilmesine olanak tanımaktadır. 
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3.5. Hipotez Testleri 

Bu çalışmada, Safranbolu’da hizmet vermekte olan otel ve konaklardaki çalışanlar tarafından 
algılanan iş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmaktadır. 
Bu amaçla iş-aile yaşam çatışmasının iki boyutu olan iş-aile çatışmasının ve aile-iş 
çatışmasının, içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerindeki etkileri hiyerarşik 
regresyon analizi ile test edilmiştir.  
Regresyon analizinin ilk aşamasında kontrol değişkenlerinin (cinsiyet, medeni durum, yaş, 
eğitim durumu, işyerinde çalışma süresi, görev ve çalışılan bölüm) içsel iş tatmini, dışsal iş 
tatmini ve genel iş tatmini üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İkinci aşamada ise bağımsız 
değişkenler olan iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması modele dahil edilmiştir. Hiyerarşik 
regresyon analizi sonuçları Tablo 4’de sunulmaktadır. 

Tablo 4. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 
İçsel İş Tatmini Dışsal İş Tatmini Genel İş Tatmini 

1. aşama 2. aşama 1. aşama 2. aşama 1. aşama 2. aşama 
β β β β β β 

Kontrol Değişkenleri 

Cinsiyet 0,039 0,009 0,056 0,015 0,048 0,012 

Medeni Durum  -0,034 -0,032 0,030 0,044 -0,009 -0,002 

Yaş 0,046 0,037 0,071 0,078 0,059 0,056 

Eğitim Durumu -0,034 -0,013 -0,055 -0,037 -0,045 -0,024 

İşyerinde Çalışma Süresi 0,013 0,075 0,018 0,081 0,015 0,081 

Görev -0,029 -0,051 -0,037 -0,064 -0,033 -0,059 

Çalışılan Bölüm 0,087 0,103 0,088 0,101 0,091 0,107 

Bağımsız Değişkenler 

İş-Aile Çatışması  -0,189**  -0,105  -0,162** 

Aile-İş Çatışması  -0,188**  -0,274*  -0,233* 
 
F Değeri 0,545 2,912* 1,242 3,756* 0,829 3,508* 

R2 0,022 0,133 0,049 0,165 0,033 0,156 

Düzeltilmiş R2 -0,019 0,087 0,010 0,121 -0,007 0,111 

ΔR2  0,111*  0,116*  0,123* 

*p<0,01; **p<0,05 

Hipotezler çerçevesinde ilk olarak iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının, içsel iş tatmini 
üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Analiz sonuçları incelendiğinde, iş-aile çatışmasının içsel iş 
tatmini üzerindeki etkisinin negatif yönlü ve anlamlı olduğu belirlenmiştir (H1a:β=-
0,189,p<0,05). Benzer şekilde aile-iş çatışması da içsel iş tatmini üzerinde negatif yönlü ve 
anlamlı bir etkiye sahiptir (H1b:β=-0,188,p<0,05). Bu çerçevede H1a ve H1b hipotezleri kabul 
edilmektedir. 
İkinci hipotez çerçevesinde iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının, dışsal iş tatmini 
üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde aile-iş çatışmasının dışsal iş tatmini 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   278	  

üzerindeki etkisinin negatif yönlü ve anlamlı olduğu görülmektedir (H2b:β=-0,274,p<0,01). 
Buna karşılık, iş-aile çatışmasının dışsal iş tatmini üzerindeki etkisinin ise istatistiki olarak 
anlamsız olduğu tespit edilmiştir (H2a:β=-0,105,p>0,05). Bu bulgu, H2b hipotezinin kabul 
edildiği, fakat H2a hipotezi reddedildiği anlamına gelmektedir. 
Son hipotez ise iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının genel iş tatmini üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Tablo 3.15’deki sonuçlara göre iş-aile çatışmasının 
genel iş tatmini üzerindeki etkisi negatif yönlü ve anlamlıdır (H3a:β=-0,162,p<0,05). Yine aile-
iş çatışmasının genel iş tatminini negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği görülmektedir 
(H3b:β=-0,233,p<0,01). Dolayısıyla H3a ve H3b hipotezleri kabul edilmektedir. 

Hipotezlere ilişkin elde edilen sonuçlar genel olarak Tablo 5’de özetlenmektedir. 
 

 
Tablo 5. Hipotez Testleri Özeti 

Hipotezler R2 β t değeri Hipotez Testi 
H1a: İş-Aile Çatışması à İçsel İş Tatmini 

0,087 
-0,189** -2,108 KABUL 

H1b: Aile-İş Çatışması à İçsel İş Tatmini -0,188** -2,055 KABUL 

H2a: İş-Aile Çatışması à Dışsal İş Tatmini 
0,121 

-0,105 -1,198 RED 

H2b: Aile-İş Çatışması à Dışsal İş Tatmini -0,274* -3,056 KABUL 

H3a: İş-Aile Çatışması à Genel İş Tatmini 
0,111 

-0,162** -2,056 KABUL 

H3b: Aile-İş Çatışması à Genel İş Tatmini -0,233* -2,585 KABUL 

*p<0,01; **p<0,05 

Bununla birlikte hiyerarşik regresyon analizleri sonucunda, iş-aile yaşam çatışmasının iki 
boyutu olan iş-aile çatışmasının ve aile-iş çatışmasının içsel iş tatminini açıklama oranının %8,7 
(R2=0,087), dışsal iş tatminini açıklama oranının %12,1 (R2=0,121) ve genel iş tatminini 
açıklama oranının %11,1 (R2=0,111) olduğu görülmektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada iş-aile yaşam çatışması ile iş tatmini arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çerçevede 
turizm sektöründeki çalışanlar üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Turizm sektörü emek 
yoğun hizmet içeren, müşteri ile hizmeti sunan çalışanın iletişim halinde olmasını gerektiren ve 
uzun çalışma saatleri olan bir sektördür. Bu nedenle çalışanların iyi bir performans, etkinlik 
göstermesi, kaliteli bir hizmet sunması ve müşteri memnuniyeti sağlayabilmeleri örgütlerin de 
varmak istedikleri amaçlara ulaşabilmelerini sağlayacaktır. Çalışmanın amacı, Safranbolu’daki 
otel ve konak çalışanlarının algıladıkları iş-aile yaşam çatışması boyutlarının (iş-aile çatışması 
ve aile-iş çatışması), içsel iş tatmini, dışsal iş tatmini ve genel iş tatmini üzerinde ne derece 
etkili olduğunu belirlemektir. 

İş-aile çatışması ve aile-iş çatışması değerlerine ilişkin ortalama sonuçlarına bakıldığında, 
çalışanların aile-iş çatışmasına göre iş-aile çatışmasını daha fazla yaşadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Bazı araştırmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır (Turunç ve Çelik, 2010). Bazı 
araştırmalarda ise tam tersi şekilde aile-iş çatışmasının derecesinin iş-aile çatışmasına oranla 
daha yüksek olduğu görülmektedir (Özdevecioğlu ve Doruk, 2005). Bunun nedeni olarak 
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turizm sektörünün uzun çalışma saatleri içermesi ve insan emeğinin diğer sektörlere göre fazla 
olması olarak gösterilebilir. İş gereklerinin yoğun ve uzun olması çalışanların zamanının 
çoğunu işinde geçirmelerinden dolayı aileye gerekli zamanı ayıramaması nedeniyle iş-aile 
çatışmasını daha fazla yaşadıkları söylenebilir. 
İçsel, dışsal ve genel iş tatmini değerlerine ilişkin ortalamalara bakıldığında ise, her üç boyutun 
da birbirine yakın değerler aldığı ancak çalışanların aldıkları ücret, çalışma koşulları, çalışma 
ilişkileri gibi dışsal iş tatmin unsurlarından ziyade tanınma, takdir edilme, ilerleme imkanlarının 
sağlanması, terfi fırsatlarının oluşturulması gibi içsel iş tatmin unsurlarının daha yüksek olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu bazı alışmalarla benzerlik göstermektedir (Randolph, 2005). 
Genel iş tatmininin ise çalışanlar tarafından iyi bir ortalamada karşılandığı görülmektedir. 
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen hipotez testlerinin sonuçlarına bakıldığında ise, ilk olarak 
iş-aile çatışmasının içsel iş tatmini üzerindeki etkisinin negatif yönlü ve anlamlı olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısıyla, çalışanın iş gerekliliklerinin ailesi ile ilgili görevlerini yerine 
getirmesini engellemesi sonucu yaşadığı çatışmadan dolayı içsel iş tatmin unsurlarının 
azalacağı söylenebilir. Benzer şekilde aile-iş çatışmasının da içsel iş tatmini üzerinde negatif 
yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çalışanın, aile 
gerekliliklerinin işi ile ilgili görevlerini yerine getirmesini engellemesi sonucu yaşadığı 
çatışmadan dolayı içsel iş tatmin unsurlarının azalacağı söylenebilir.  

İkinci hipotez çerçevesinde ise aile-iş çatışmasının dışsal iş tatmini üzerindeki etkisinin negatif 
yönlü ve anlamlı olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak çalışanların, aile ile ilgili 
sorumlulukları için fazla zaman ayırması, sahip olunan çocuk ve onların özel ihtiyaçları 
özellikle küçük çocukların bakımı, çocuk sayısının fazla olması, bunun yanında evde bakıma 
muhtaç yaşlı ebeveynlerin bulunması, ailede yaşanan gerginlikler, krizler v.b. durumlar çalışan 
kişinin iş gereklerini aksatmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Böyle bir durumda 
çalışanın, örgütte iş gereklerini yeterince yerine getirememesinden dolayı ücret, terfi, ilerleme 
imkanı gibi dışsal iş tatmin unsurları azalmakta ve dolayısıyla da çalışan bir beklenti içine 
girememektedir. Buna karşılık, iş-aile çatışmasının dışsal iş tatmini üzerindeki etkisinin ise 
istatistiki olarak anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak ise işini seven 
çalışanların işe bağlılık derecelerinin yüksek olduğu gösterilebilir. Çünkü işine aşırı derecede 
bağlı çalışanlar, işin dışsal iş tatmin unsurlarını dikkate almadan sadece işlerine 
odaklanmaktadır.  
Son hipotez de ise, iş-aile çatışmasının genel iş tatmini üzerindeki etkisinin negatif yönlü ve 
anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda çalışanın, iş gerekliliklerinin ailesi ile ilgili 
görevlerini yerine getirmesini engellemesi sonucu yaşadığı çatışmadan dolayı içsel ve dışsal 
yani genel iş tatminine ilişkin unsurların azalacağı söylenebilir. Benzer şekilde aile-iş 
çatışmasının genel iş tatminini negatif yönlü ve anlamlı olarak etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 
Dolayısıyla çalışanın, aile gerekliliklerinin işi ile ilgili görevlerini yerine getirmesini 
engellemesi sonucu yaşadığı çatışmadan dolayı içsel ve dışsal yani genel iş tatminine ilişkin 
unsurların azalacağı söylenebilir. 
Çalışma sonucunda elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, Safranbolu’daki otel 
ve konak çalışanlarının algıladıkları iş-aile yaşam çatışması arttıkça içsel, dışsal ve genel iş 
tatmin seviyelerinde azalma olduğu görülmektedir. Literatür çerçevesinde, iş-aile çatışması ile 
iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara göre de, iş-aile çatışmasının iş tatmini 
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üzerinde negatif yönlü ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır (Yüksel, 2005; Efeoğlu ve Özgen, 
2007; Özdevecioğlu ve Doruk, 2009; Turunç ve Erkuş, 2010). 
Bu çalışmada çalışanların iş ve aile yaşamlarında üstlendikleri rollerin dengelenmesinin 
önemini vurgulayan iş-aile yaşam çatışmasının, çalışanın işini severek yapmasını ve işiyle ilgili 
olumlu sonuçlar almasını sağlayan iş tatminine etkisinin turizm sektöründe çalışanlar üzerinde 
ele alınıp incelenmesinin diğer çalışmalara ışık tutacağı ve yararlı olacağı düşünülmektedir. İş-
aile yaşam çatışmasının çalışanların iş tatminlerini azaltmasının bireysel ve örgütsel birçok 
olumsuz sonuçları olmaktadır. Bu olumsuz sonuçların azaltılması ve olmaması için gerekli 
önlemlerin alınmasını gerektiren bir konudur. 

Bu çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde aşağıdaki önerilerde bulunmak mümkündür: 

•   İş-aile yaşam çatışmasının önlenebilmesi demek iş tatmini yüksek çalışan demektir. 
Turizm çalışanlarının iş-aile yaşam çatışmasının alt boyutu olan iş-aile çatışmasını daha 
çok yaşadıkları görülmektedir. Bunun için çalışma koşullarının, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi için işletme yöneticilerine ve örgütlere önemli görevler düşmektedir. 
Başarılı ve iyi performans gösteren çalışanlara sahip olabilmek için çalışanların iş 
tatminin sağlanması gerekir. Bu nedenle örgütlerin, çalışanların iş-aile yaşam dengesini 
kurabilmeleri için politikalar oluşturmaları ve yöneticilerin de bunları uygulamaları 
gerekmektedir. 

•   Kişinin iş gerekliliklerinin ailesi ile ilgili görevlerini yerine getirememesinden dolayı 
yaşadığı iş-aile çatışmasının önüne geçebilmek ve bu sayede iş tatminini sağlayabilmek 
için iş için harcanan zamanın olması gereken süreyi aşmaması önemlidir. Bunun için 
örgütlerin çalışma saatlerinde düzenlemelere gitmesi ve ayrıca çalışma koşullarının adil 
olmasının yaşanan iş-aile çatışmalarını azaltacağı söylenebilir. 

•   Çalışan kişilerin de herhangi nedenlerden sorunları ve problemleri olabilir. Böyle 
zamanlarda anlayışlı ve destekleyici örgütler ve yöneticiler önemlidir. Çalışanlara bu 
zamanlarda ücretli izin, ücretli hastalık, doğum izni vb. haklarını gerçekleştirmeleri 
sağlanmalıdır. Özellikle çocuk sahibi çalışanlar için örgüt içi çocuk kreşleri de yararlı 
olacaktır. Bu sayede işten ayrılma, devamsızlık gibi durumların önüne geçilebilir ve aile 
ile sorumluluklar da yerine getirilmiş olur. Bu durum aile-iş çatışmasına da faydalı 
olabilecektir. 

•   Turizm sektörü, müşterilerinin konaklamaları süresince memnuniyetini sağlamak ve 
yine memnun bir şekilde tesislerden ayrılmaları ile varlıklarını sürdüren bir sektördür. 
Bunun için müşteri memnuniyeti turizm sektörü için önemlidir. Müşteri memnuniyetini 
sağlayabilmek için ise öncelikle örgütlerin, çalışanlarının yaşadıkları çatışmaları azaltıcı 
politikalar uygulayarak iş tatminlerini sağlamaları gerekmektedir. Bu sayede çalışanlar 
iyi bir etkinlik ile müşterilerine kaliteli hizmeti sunabilirler. Sağlanan müşteri 
memnuniyeti ise örgütleri istedikleri amaçlara ulaştırabilir. 

Bununla birlikte gerçekleştirilen çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. İlk olarak çalışma 
sadece turizm çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Farklı sektörlerde uygulanacak benzer 
çalışmalar farklı sonuçların ortaya çıkmasını sağlayabilir. Çalışma yalnızca Safranbolu 
bölgesindeki otel ve konaklarda yapılmıştır. Başka turistik yerlere sahip bölgelerde yapılacak 
uygulama iş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini üzerindeki etkisinin farklı açılardan 
incelenmesini sağlayabilir. 
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Sonuç olarak çalışanların iş-aile yaşam çatışması yaşamaları iş tatminsizliğine neden 
olmaktadır. Yaşanan bu çatışmalar ile oluşan iş tatminsizliği ise çalışanların stres yaşamalarına, 
yaşamdan alınan tatminin azalmasına, işe yabancılaşmasına, işten ayrılmasına, devamsızlığa 
vb. fiziksel, zihinsel ve örgütsel birçok olumsuz sonuç yaşamalarına neden olmaktadır. Bu 
olumsuz sonuçların yaşanmaması için örgütlerin, çalışanlarının, iş-aile yaşam dengesini 
kurabilmelerine yardımcı olmaları ve iş tatminlerini sağlamaları gerekmektedir. Böylelikle 
turizm sektöründe çalışanlar sağlıklı ve huzurlu çalışabilecekler, örgütler ise müşteri 
memnuniyeti, rekabet üstünlüğü ve kar gibi varmak istedikleri amaçlara ulaşabileceklerdir. 
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HİCRET SONRASI İLK İSLAM MEDENİYETİNİN İNŞA SÜRECİNDE 
TOPLUMSAL KURUMLARIN YAPISI* 

Fatih AÇIK** 

 
Öz 
Toplumsal kurumlar; toplumsal yaşamın oluşması, örgütlenme, istikrarlı bir düzenin 

kurulması, toplumsal bütünlük ve bir arada yaşayabilmenin imkân ve olanaklarını sağlama gibi 
önemli fonksiyonlar icra ederler. Bu nedenle toplumsal kurumları tanımlama ve değerlendirme, 
toplumu anlama çabasının önemli bir adımıdır. Medine’de Müslümanların göç etmesiyle 
birlikte yeni bir değişim süreci başlamıştır. İlk İslâm toplumunun ve medeniyetinin inşa süreci 
olarak da tanımlanabilecek bu değişim sürecinde dini, siyasi, eğitim, aile ve ekonomik 
kurumların bütüncül bir nazarla ele alındığı görülmektedir. Hz. Peygamber ve Müslümanların 
aktif çabalarıyla toplumun değişimi ve kurumların yeniden inşa ve yapılandırılması 
görülmektedir. Toplumsal değişimin sadece din eksenli olmadığı, bu çerçevede toplumsal 
kurumların inşasıyla geniş manada İslâm medeniyetinin temellerinin atıldığı da görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal kurumlar, toplumsal değişim, İlk dönem İslam 
toplumu- medeniyeti, hicret. 

THE STRUCTURE OF SOCİAL INSTİTUTİONS DURİNG THE PROCESS 
OF DEVELOPİNG FİRST ISLAMİC CİVİLİZATİON AFTER THE MİGRATİON OF 

PROPHET 
Abstract 
The social institutions perform important functions like the formation & organization of 

social life, establishig a stable level, provision of possibilities and facilities of social cohesion 
and living together. That's why defining and analysing the social institutions is an important 
step towards the efforts of understanding a nation. With the migration of Muslims to Madina a 
new process of change started. It is observed that during this process of change; which can be 
defined as the process of formation of first Islamic Society and Civilization; religious, political, 
educational, family and economical institutions are delt with from totalitarian point of view.The 
change of society, restablishment and configuration of institutions have been observed with the 
active efforts of Prophet and Muslims. This has also been observed that social change was not 
only religion-axis and in this frame of formation of social institutions basics of Islamic 
civilization have been founded.  

Key Words: Social institutions, Social change, First Islamic society - civilization, 
migration. 

Giriş 
Önemli toplumsal değişimlerin gerçekleşmesindeki sebeplerden biri de farklı 

toplumların, değişik düşünce ve anlayışların birbirlerine değmeleridir. Hicret bu değişmeyi ve 

                                                           
∗ Bu makale, “İslâm Medeniyetinin Oluşum Sürecinin Göç ve Toplumsal Değişme İlişkisi Bağlamında İncelemesi 
(Hicret ve Endülüs Medeniyeti Tecrübesi)” isimli doktora tezimizden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
** fatih310655@hotmail.com 
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dönüşmeyi göze alabilme cesaretini içerir. Medine’de İslâm sonrası yaşanan toplumsal 
değişimin de bu cesaret ile başladığı görülmektedir. 

Hz. Peygamber’in ve Müslümanların Medine’ye hicreti, bu şehrin merkezini 
oluşturduğu önemli toplumsal değişimlerin de başlangıcı olmuştur. İlk dönem İslâm 
toplumunun inşasında insanların soy-kabile birliği yerine, inanç merkezli olarak bir araya 
getirilmesi ve bu esasa dayalı bir “ümmet” oluşturulmasının hedeflendiğini söylemek 
mümkündür. İnşa edilecek bu toplum İslâm dininin prensiplerinin de teoriden pratiğe geçirildiği 
bir zemin olacaktı. Daha başlangıçta Yesrib adının yerleşik düzene geçişi temsil eden “Medine” 
kelimesiyle karşılanması bunun somut örneğidir.1 

İlk İslâm toplumunun inşa sürecinde dini, siyasi, eğitim, aile ve ekonomik kurumların 
bütüncül bir nazarla ele alındığı görülmektedir. Toplumsal değişim ve dönüşümün sadece dini 
kuralların tesis edilmesi anlayışı ile yapılmadığı kurumların inşasıyla geniş manada İslâm 
medeniyetinin temellerinin atıldığı değerlendirilmektedir (Aydın, 1992: 111-112). 

Hicret sonrası değişim süreci toplumsal kurumların inşası ile başlamıştır.2 Bir taraftan 
vahiy süreci devam ettiği için sürekli değişim gösteren din kurumu, itikâdi alandaki yeniliklerin 
yanında ibadetler ve bunların sosyal hayata bakan yönlerindeki değişimleriyle yeniden inşa 
ediliyordu. Cuma namazlarının kılınmaya başlaması, kompleks fonksiyonlara sahip Mescid-i 
Nebevi’nin inşası, insanların namaza sembol bir anlam taşıyan ezan ile çağrılmaya başlanması, 
kıblenin değiştirilmesi gibi yenilikler din kurumunda yapılan değişiklikler olarak sayılabilir 
(Apak, 2007: 324). Ayrıca insan merkezli bir değişim hedeflendiği için toplumda varoluşsal 
eşitliğin sağlanması da ilk hedefler arasında yer almıştır. Böylece sınıfa dayalı üstünlükler ve 
ayrıcalıkların kaldırılması yönünde adımlar atılırken bu ilke gereği toplumsal cinsiyet algısı da 
zamanla değişmiş, aile ve kadının tolumdaki statüsü ve yeri yeniden tanımlanmıştır. Bu süreçle 
birlikte aile kurumunun yeniden inşası adına da önemli mesafeler alınmıştır.  

Hz. Peygamber, Mekke döneminde Müslümanları, itikâdi ve ahlâki bakımdan eğiterek 
onları toplumsal birlik ve bütünlük için hazır hale getirmiş ve hayatın bütün yönlerini kuşatma 
hedefindeki İslâm medeniyetinin kuruluşu için hazırlamıştır. Mescid-i Nebevi’nin yapılması ise 
Medine’de eğitim kurumunun inşasında önemli bir adım olmuştur. Ayrıca burada Suffenin 
kurulması da toplumun eğitilmesinde önemli bir faktör olmuştur. Mescid-i Nebevi, eğitim 
kurumunun inşasında ilk müessese niteliğindedir.3 

                                                           
1 Hicret sonrası Hz. Peygamber şehre ilk önceleri hoş ve güzel anlamlarına gelen Tâbe, Taybe isimlerinin 
verilmesini istemiştir. Bk.: Nebi Bozkurt, Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Medine”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (DİA), c. XXVIII, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, ss. 305-311. Faruk Sinanoğlu, 
“Müslüman Arap Medeniyetinin İnşası Bağlamında Cahiliye Dönemi Toplumsal Yapıda Ortaya Çıkan 
Değişmeler”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), c. XXIX, 2011-Bahar, s. 378. 
2 Bir kavram olarak kurum, önemli bir sosyal ihtiyacı karşılamaya yönelik, birbiriyle ilişkili, organize olmuş ve 
süreklilik arz eden değerler ve kurallardan oluşan bir bütün olarak tanımlanır. Başka bir ifade ile kurum, bir 
toplumun temel ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini karşılayacak bir şekilde oluşturulmuş bir değerler ve normlar setidir. 
Bu bağlamda sosyolojik açıdan kurum kavramı, herhangi bir kişiyi, grubu ve bir mekânı ifade etmez. Toplumsal 
yapıyı oluşturan temel kurumlar ise din, aile, ekonomi, eğitim ve siyaset olarak sıralanmıştır. Toplumsal kurumlar 
(aile, eğitim, siyaset gibi), kendi içinde ve diğer kurumlarla karşılıklı ilişkileri sonucunda toplumsal yapıları 
oluştururlar. Bk.: Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Nilgün Çelebi (Çev.), Ankara: Attila Kitabevi, 1996, s. 119. 
3 İlk dönem İslam tarihinde özellikle mescit merkezli yapılan eğitim süreci daha çok dini konuların öğretilmesi 
şeklindeydi. Din odaklı bir toplumsal değişimin yaşandığı dikkate alınırsa bu durum normal görülebilir. Diğer 
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Hz. Peygamber’in, Medine’de yaşayan insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin doğal 
bir sonucu olan sosyal yapıyı bazı yasalarla düzenlemesi (Medine Sözleşmesi), ülke sınırlarını 
tespit ettirmesi, nüfus sayımı yaptırması gibi hususlar sosyo-kültürel düzenlemelerin yanında 
siyasi bir oluşumu göstermektedir. Bu oluşum, hukuki ve siyasi anlamda kurumsallaşma ve 
daha da ötesinde bir devletin varlığını öngörmekteydi. Toplumsal yapının temel bir unsuru olan 
siyasi kurumun inşasının ilk adımı da Medine’de tüm taraflar arasında yapılan yazılı antlaşma-
Medine sözleşmesi ile atılmıştır (Koyuncu, 2009: 101).  

Toplumsal kurumlar süreklilik arz eden bir görünüme sahip olsalar da, sosyolojik açıdan 
toplumsal değişimin de merkezini oluştururlar. Kurumların değişimi, kendiliğinden meydana 
gelmemekte, bireylerin ve özellikle de örgütlü grupların aktif çabaları gerekmektedir 
(Türkkahraman, 2006: 23). İlk İslâm medeniyetinin inşa sürecinde Hz. Peygamber ve 
Müslümanların aktif çabalarıyla toplumun değişimi ve kurumların yeniden inşa ve 
yapılandırılması sürecini gözlemlemek mümkündür. Bu değişim yerel ve dar anlamda küçük 
bir değişim olarak kalmamış coğrafi olarak da sınırları zorlamıştır. 

Hicreti takip eden on yıllık bir mücadele dönemi sonrası sadece Hicaz bölgesi değil, 
hemen hemen bütün Arabistan’ın Hz. Peygamber’in önderliğinde Medine merkez olmak üzere 
gelişen yeni dini, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel değişimi söz konusudur. Hz. 
Peygamber’in ve Müslümanların Medine’ye hicret etmesi ile buranın toplumsal yapısı çok 
önemli ölçüde değişim yaşamıştır. Bu değişim, dalga dalda bütün Arap coğrafyasına 
yayılmıştır. 

Din Kurumu ve Sosyal Değişimler 
Din, insanın en önde gelen etkinlik alanlarından biridir ve insanın sadece belli tür 

davranışlarını yönlendiren- içeren bir kurum değildir. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu kurum, 
insanın hemen hemen tüm eylemlerine etki etmektedir. Bazı sosyologlara göre din kurumu, 
diğer tüm kurumların kendisinden doğduğu temel kurumdur (Durkheim, 2005: 41-69, Aydın, 
2011: 100).  

Din kurumu, bireylerin manevi ihtiyaçlarını tatmin etmekte, bireysel ve toplumsal 
açıdan bu konu ile ilgili işleyişi, değerleri, yapıları, mekanizmaları, müesseseleri meydana 
getirmektedir. Din kurumu, inanç, ibadet ve cemaatleşme olgularını içermektedir. Her 
toplumda din eksenli bir cemaat veya cemaatleşme, bir mabet, müessese sistemi anlayışını 
görmek mümkündür Din, genelde toplumsal birleştirici bir işleve sahiptir (Aydın, 2011: 
112,121). Dinin sosyal birleştiriciliği bu kurumun belli alt kurumları vasıtasıyla yürümektedir. 
İbadetler ve dini müesseseler bu vasıtaların başında sayılabilir.  

İlk İslâm toplumunun inşası sürecinde toplumsal yapının eksen veya başat konumunda 
din kurumu bulunmaktaydı. Karizmatik lider olarak Hz. Peygamber’in oluşu ve devam eden 
vahiy süreciyle birlikte Kur’an’ın etkisi din kurumunu bu eksene taşımaktaydı. Hz. Peygamber 
döneminde din kurumu bu konumuyla diğer siyaset, eğitim ve aile kurumlarının da inşasında 
yönlendirici unsur olmuştur. Din kurumunun önemli bir ögesi olan ibadetler ve bunların sosyal 
yaşama bakan yönleriyle müesseselere yüklenen anlam ve bu alandaki değişimler toplumsal 
yapıyı etkilemekteydi. Bu etki faktörleri içerisinde ilk olarak cuma namazının kılınmaya 

                                                           
kurumların yapısında da bu durumu gözlemlemek mümkündür. İslamiyet’in ilk döneminde toplumsal kurumlar bu 
günkü manada modern toplumsal kurumlarla aynı yapıda değildir. 
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başlaması, Müslümanların namaza ezan ile çağrılmaya başlanması ve kıblenin değiştirilmesi 
sayılabilir. 

Mekke’de Müslümanların durumları ile hicret sonrasında Medine’deki durumları 
arasındaki toplumsal farkı gösteren önemli örneklerden biri de Cuma namazının kılınmaya 
başlamasıdır. Cuma namazının kılınmaya başlaması Medine’de, toplumsal birlikteliğe doğru 
gidilen yolda atılan önemli adımlardan birisi olmuştur.  Cuma namazı, mahiyeti itibariyle bireye 
bakan yönlerinin daha da ötesinde toplumsal anlamları olan bir ibadet olduğu için 
Müslümanların ilk toplumsal örgütlenme süreçlerinde önemli bir adım olarak yorumlanmıştır. 

Cuma namazı, Müslüman toplumlar içim çok önemli bir ibadettir. Bu önem, bu namazın 
haftada bir defa topluca kılınmasının zorunlu oluşundan daha ziyade başka sosyal sebeplerden 
dolayıdır (Pala, 2006: 286). Cuma namazı vakti, o vakitte ikamet edilen namaz, hutbe vs. 
ibadetlerin ifade ettiği gerçeklikler yanında, bir de toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı 
sembolize edici sosyal anlamlar da taşımaktadır (Yavuz, 2006: 59) 

Cuma namazı Mekke’de farz kılınmıştır. Fakat burada Cuma namazının kılınması için 
gerekli ortam ve şartlar oluşmadığı için Hz. Peygamber burada Cuma namazını kıldırmamıştır. 
Medine’ye ilk hicretin başlaması üzerine Hz. Peygamber, Musab b. Umeyr’den Medine’de 
Cuma namazlarını kıldırmasını istemişti. Musab b. Umeyr’de Hz. Peygamber’in hicretine 
kadar, Medine’de Cuma namazını kıldırmıştır (Sarıçam, 2005: 68).Medineli Müslümanlar da 
böyle bir ibadeti arzulamaktaydılar. Zaten Cuma ismini verenler de onlardı. Medineli 
Müslümanlar, “Yahudilerin haftada bir gün bir araya geldikleri, toplanıp ibadet ettikleri özel 
bir günleri var, aynı şekilde Hristiyanların da özel bir gün ve ibadetleri var, bizimde olmalı” 
isteği ile Musab b. Umeyr ‘den bu hususta istekte bulunmuşlardı (Kılıçer, 1968: 62). 

Hz. Peygamber’in ilk defa cuma namazı kıldırması ise hicret esnasında olmuştur. Hz. 
Peygamber hicret yolculuğu sırasında Medine’ye yaklaşık bir saat mesafede bulunan Kuba’ya 
varınca orada on günden fazla bir süre konaklamış ve burada İslâm’ın ilk mescidini inşa 
etmiştir. Cuma günü buradan hareket edip Medine yakınlarında Ranuna vadisine ulaştığında ise 
buradaki Salim b. Avf kabilesine misafir olmuş ve o sırada cuma namazı vakti girdiğinden bu 
vadideki bir mescitte yüz kadar cemaate cuma namazını kıldırmıştır (İbn Hişam, 1985: II/94, 
İbnü’l Esir, 2008: II/88,  Köksal, 2007: 28) 

 Dini alanda yaşanan ve sosyal yaşamı etkileyen önemli adımlardan biri de insanların 
namaza ezan ile çağrılmaya başlamaları idi. Ezan sözcüğü, yüksek sesle çağırma, ilan etme, 
bildirme ve duyurma manalarına gelmektedir. Terim olarak ise belirli vakitlerde özel ifadelerle 
namaz vaktinin girdiğini bildirmek ve namaza davet etmek şeklinde tanımlanmaktadır (Çetin, 
1995:  XII/36). Kavramsal anlamından daha öte, Müslüman toplumunun varlığının önemli bir 
işaretidir. 

Namaz, Müslümanlara Mekke döneminde farz kılındığı halde Müslümanlar ibadetlerini 
bireysel olarak yapmış, namazlarını da genelde gözlerden uzak yerlerde ve ezan okumadan 
kılmışlardı. Toplumsal bir yapı ve güce kavuşamadıkları için toplu ibadetler ve bunun çağrısı 
ezan o dönemde daha emredilmemişti. Medine’ye hicretle birlikte Müslümanların sosyal 
ortamları tamamen değişmiş ve toplu ibadetler için zemin daha uygun hale gelmişti. Hicretin 
ilk dönemlerinde Müslümanları bir araya toplayacak, birlik ve beraberliklerini sağlayacak bir 
mescit/Mescid-i Nebevî inşa edilmişti. Ancak giderek sayıları çoğalan ve Medine geneline 
yayılan Müslümanları namaz vakitlerinde bir araya toplayacak bir davet şekli henüz tespit 
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edilmemişti. Medine’de başlangıçta Müslümanlar bir araya toplanarak namaz vakitlerini 
gözetirlerdi. Bir süre namaz vakitlerinde sokaklarda “es-salah es-salah/namaza namaza!” diye 
çağrıda bulunulduysa da zaman içerisinde bu uygulama da yeterli olmamıştı. Namaz vakitlerini 
sistemli ve düzenli olarak bildirmek için yeni ve farklı bir metoda ihtiyaç duyulmaktaydı. Hz. 
Peygamber, sahabeyi toplayarak namaza çağırmak için nasıl bir yöntem kullanmak gerektiğini 
istişare etmiş ve görülen bazı rüyaları da dinleyerek bu günde uygulaması aynı şekilde devam 
eden ezan da karar kılınmıştır (İbn Hişam, 1985: I/181).4 Böylece hicretin ikinci yılı ezan, 
Müslüman toplumunun Medine’deki varlığını bildirir bir çağrı olarak namaz vakitlerinde davet 
için uygulanmaya başlamıştır. 

 Medine’de Müslüman toplumun otorite ve egemenliği yerleşik hale gelince ezan bir 
davet ve çağrı aracı olarak emredilmiştir. Ezan ile birlikte Medine’nin artık bir İslâm beldesi 
olduğu açıkça ilan edilmeye başlamıştır. Bu çağrı, aynı zamanda Müslümanların müstakil ve 
bağımsız bir toplum olduklarının da ifadesiydi. Ezan ile birlikte Müslümanların toplumsal gücü 
diğer gruplar tarafından daha fazla hissedilir olmuştur. Medine’de ezan okunmaya başladıktan 
sonra Müslümanların cesaretleri ve özgüvenleri artmıştır. Müslümanlar günde beş defa 
duydukları bu çağrı ile toplumsal birlikteliklerini güçlendirmişlerdir (Köksal, 2007: 113-117). 

Ezan, Medine’de ibarelerindeki anlamı itibariyle Müslümanları her daim canlı ve aktif 
tutmuştur. Günde beş defa Allah’ın büyüklüğü, İslâm’ın giriş kapısı kelime-i şehadet ve ibadete 
çağrı güçlü bir tonda ifade edilmeye başlamıştır. Müslümanlar için Mekke’de toplumsal baskı 
altında ezik bir şekilde yaşamaya çalıştıkları dini hayatları yanında böyle bir tablo moral ve 
canlılıklarını artırıcı etkiye sahip olmuştur. 

Ezanın Hz. Peygamber dönemi taşıdığı toplumsal anlamlar, İslâm tarihi boyunca artarak 
devam etmiştir. İslâm medeniyeti tarihinde ezanın Müslüman toplumlar üzerindeki birleştirici 
ve kaynaştırıcı etkisi yönüyle dini anlamının yanında ayrı bir değeri olmuştur. Manevi 
değerlerin simgesel bir esası haline gelen ezan sesi milletin belleğine kazınmış ve ezansız 
semtler mahrumiyet alanları gibi algılana gelmiştir. Ezan, İslâm toplumlarında dini gelenekler 
arasına girmiş ve bu yönleriyle de sosyolojik bir taban bulmuştur (Özarslan, 2009: 126). 

Hz. Peygamber dönemi dini ve sosyal hayatta sembol anlam yüklenen ve bağımsız 
İslâmi toplum kimliği yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen bir diğer değişim ise 
kıblenin yönünün değiştirilmesidir.  

Kıble, kavram olarak yön, cihet anlamlarına gelir. Terim olarak ise dini geleneklerde 
ibadetler esnasında dönülen yöne kıble denir (Karaman ve diğerleri, 2012: I/228). Tarihi süreç 
içerisinde toplumların ibadetler esnasında belirli bir yöne döndükleri bilinmektedir. Kıble 
olarak seçilen yer veya mekânın ise genelde kutsal bir anlamı vardır (Kasapoğlu, 2005: 41). Bir 
kıbleye yönelmeyi ilke edinmek bir dine mensup olmakla eşdeğer sayılmıştır. Bir kimsenin 
kıblesini değiştirmesi veya başka bir kıbleye yönelmesi kolay değildir. Çünkü kıble değişikliği, 
din ve inanç değişikliği anlamına gelmektedir. Kıbleye yönelmek bir insanın inanç ve 
davranışlarında izlediği yolu sembolize eder (Güç, 2007: 7). Kıblesizlik ise belirsizlik, 

                                                           
4 Ezan, Abdullah b. Zeyd el-Hazrecî ‘nin gördüğü bir rüya ile kabul edilmiştir. Kendisi rüyasını şu şekilde 
anlatmıştır. “ Yeşil elbiseli elinde çan olan bir adam yanımdan geçiyordu. Ben kendisine bu çanı satıp satmadığını 
sordum. Bana “çanı ne yapacaksın” dedi. Ben de onu çalarak insanları namaza toplayacağımı söyledim. Adam; 
“sizin için daha hayırlı bir şeyi söyleyeyim” dedi ve bana ezanı okudu.” İbn Sa’d, Kitabü’t-Tabakati’l-Kebir,  c. I, 
s. 234. 
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başıboşluk gibi değerlendirilmiştir. Bu nedenle de kıblesi belli değil özdeyişi ile neye inandığı 
ve kime hizmet ettiği belli olmayan insanlar kastedilmiştir (Ünal, 2001: 189). 

Hz. Peygamber ve Müslümanlar, kıble değişikliği ile ilgili ayet gelinceye kadar 
namazlarını Peygamberler makamı olarak bilinen Kudüs’e yani Beytül Makdis’e yönelerek 
kılıyorlardı. Ayetin gelmesinden sonra ise Kâbe’ye doğru kılmaya başladılar (İbn Sa’d, 2014: 
I/229).  Hicret öncesi dönemde Mekke’de kıblenin Kudüs olarak kabul edilmesinin sebebi 
Müslümanların Kâbe’de istedikleri gibi ibadet etmelerine izin verilmeyişi olabilirdi. 
Müslümanlar o dönemde belli bir güce ulaşamadıkları için Kâbe’ye istedikleri zaman giremiyor 
ve namazlarını açıkça kılamıyorlardı. Ayrıca Kâbe’yi putlarla dolduran Mekkeliler burayı 
tamamen kendilerine ait olarak görüyorlardı. Bu nedenle o zamanlarda Kâbe’nin kıble olarak 
tayin edilmesi Müslümanlar için toplumsal varlığın ve gücün ifadesi olmayacaktı. Hicret 
sonrası ise durum değişmiş ve Müslümanlar artık siyasi ve sosyal alanda kendilerini ifade 
etmeye başlamışlardı. Bu nedenle Medine’de kıblenin Kâbe olarak belirlenmesi güçlü bir çıkış 
olmuştur. 

Bu tarihten sonra Kâbe’ye yönelme ayırıcı bir vasıf olmuştur. Hz. Peygamber’ de aynı 
kıbleye yönelmenin önemini şu sözlerle ifade etmiştir: “ Kim bizim kıldığımız namazı kılar, 
kıblemize yönelir ve kestiğimizi yerse işte o, Allah ve Rasülü’nün zimmetinin üzerinde olduğu 
Müslüman kimsedir…” ( Buhari Salat, 28, Tirmizi, İman, 2) 

Kıblenin değişmesiyle Medine’deki Müslümanlar siyasi bağımsızlıklarının ardından 
diğer din mensubu Yahudi ve Hristiyanlara karşı kıble bağımsızlığını da kazanmış oldular. Aynı 
zamanda bu değişiklik, Müslümanların ümmet oluşlarının bir ifadesi ve bağımsız bir toplumsal 
yapıya kavuşmaları yolunda önemli bir adım olarak görülmüştür (Apak, 2007: 323). 

Eğitim Kurumu ve Mescidin Fonksiyonları 
Eğitim, tüm toplumsal değerlerin, bilgi ve becerilerin, alışkanlıkların kısaca toplumun 

kültürünün, ayrıca evrensel değerlerinin, bilgi ve yöntemlerin öğrenilme sürecini içermektedir. 
Eğitim kurumu yeni bilgilerin üretilmesini, üretilen yeni bilgilerin toplum geneline yayılmasını 
ve yeni değerlerin geliştirilmesini sağlayarak toplumsal yapının işleyişine katkıda 
bulunmaktadır (Aslan, 2001: 16). Her toplumun meydana gelme sürecinde kendine özgü 
değerlerle oluşturduğu bir yapısı vardır. Eğitim kurumu, bu toplumsal yapının oluşmasında en 
önemli ve doğrudan araçlardan birisidir (Aslan, 2001: 28). 

Din, diğer toplumsal kurumlarla olduğu gibi eğitim kurumu ile de etkileşim içindedir. 
Bu etkileşimin ilk hali, dini kurumların eğitim kurumu üzerindeki etkisi şeklinde görülmektedir. 
Eğitimin gelişimi incelendiğinde, ilk formal eğitimin dini kurumlar aracılığıyla verildiği 
görülmektedir. Yaşanan değişim süreçleri ile birlikte dini müesseseler eğitim kurumu 
üzerindeki etkilerini devam ettirse de, eğitim süreci bağımsız müesseselerde gelişimini 
sürdürmüştür (Güçlü, 2011: 243). En genel tanımı ile eğitim kurumu ile din kurumu arasındaki 
ilişki, dini rollerin ve eylemlerin öğretilmesi, tutum ve davranış kazandırılması temelinde 
gelişmiştir (Aydın, 2011: 192). 

  İlk dönem İslâm toplumunda eğitim kurumunun müstakil bir müessesesi yoktu. Bu 
ihtiyaç daha çok -icra ettiği farklı fonksiyonlarının yanında- mescitlerde yapılmaktaydı. Hz. 
Peygamber, Mescid-i Nebevi’de suffe okulunu oluşturarak bunun ilk örneğini ortaya 
koymuştur. Ayrıca ibadetler için toplanılan bu mekânda oluşturulan sohbet halkaları da ilk 
dönem İslâm toplumunda eğitim sürecinin bir parçası olmuştur.  
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Hz. Peygamber ve ilk Müslümanlar, Mekke’de mevcut şartlar içerisinde ibadetlerini 
rahatlıkla yapabilecekleri bir mescit inşa etme imkânı bulamamışlardı. Bazı sahabeler, evlerinin 
bir bölümünü mescit haline getirerek Müslümanların toplu ibadet ve eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanmasına çalıştılar. Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın evi de bu mescitlerden ve ilk dini-formal 
eğitimin verildiği merkezlerden biriydi. Müslümanlar için burası ibadet yapabilecekleri bir 
mekân ve dini konuları Hz. Peygamber’den öğrendikleri bir merkezdi (Önkal, 1983: 51). 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak kaldığı evin karşısına bir 
mescit inşa ettirmiştir. Mescidin yapımında Müslümanlar ve Hz. Peygamber beraber 
çalışmışlardır (İbnü’l Esir, 2008: II/93). Yapılan bu mescit, Müslümanların ibadet ve sosyal 
ilişkilerle ilgili hayatlarında bir üs, yeni bir fert ve toplumun eğitilme ve oluşturulma sürecinde 
de aktif bir merkez olmuştur (Azimli, 2010: 219). 

Mescid-i Nebevi (Peygamber Mescidi) ismiyle meşhur olan mescit,  zamanla eklenen 
kısımlarla genişletilmiştir.5 Hz. Peygamber’in ailesi için ek odalar, toplantı odası, hazine odası 
gibi kısımlar ilave edilmiştir. Suffe denilen bir kısım oluşturularak burada yatılı bekâr 
sahabelere eğitim-öğretim verilmiştir (Vatandaş, 2013: 37).Suffenin başında bizzat Hz. 
Peygamber kendisi durmuştur.6 Hz. Peygamber sonrası İslâm medeniyetinin Arap 
yarımadasının dışına taşınmasında etkin rol oynayan birçok sahabe Suffe’de yetişmiştir 
(Ağırman, 2007: 105). Muhammed Hamidullah, Mescid-i Nebevi’deki Suffe’nin eğitim- 
öğretimdeki konumunu ifade ederken “Suffe, ilk İslâm üniversitesidir” tanımlamasında bulunur 
(Hamidullah, 2011: 634). 

Hz. Peygamber, dönemi mescit algısı günümüzde İslâm dünyasındaki mescit 
anlayışından farklıydı. O dönem mescit, kompleks yapıya sahipti ve sadece namaz kılınan bir 
ibadethane değil, idari işlerin ve birçok toplumsal faaliyetin yürütüldüğü bir merkez 
konumundaydı. Eğitsel, kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal ve askeri işlevleri de olan çok 
amaçlı fonksiyonel bir kurumdu (Yıldırım, 2008: 7). 

Sosyal hayatta karşılıklı ilişki kurallarını din temelli bir ahlaka dayandıran Hz. 
Peygamber, toplumsal merkezileşmeyi ve eğitim sürecini mescit temelinde sağlamış ve burada 
inşa ettiği medeniyetin değerler sistemini, dini, ahlâki ve kültürel ögelerini toplumun 
bireylerine öğretmiştir. Teorinin pratikle buluştuğu, eğitsel yönleri ile ön plana çıkan mescit, 
ilk dönem İslâm medeniyetinin temel bir kurumu olmuştur (Sinanoğlu, 2011: 379-380). 

Hz. Peygamber sonrası İslâm tarihinde de özellikle göçmen Müslümanlar için cami 
çeşitli fonksiyonlara sahip bir kurum olmaya devam etmiştir. İbadethane işlevinin yanı sıra 
eğitimin temel kurumlarından biri, muhafazakâr kimlik oluşturma enstrümanı, öğrenci yurdu, 
kütüphane, spor kulübü, kantin, lokanta, berber, hamam, gibi birçok üniteyi de bünyesinde 
bulundurmuştur. Kısacası göçmen Müslümanların sosyo-kültürel ve dini yaşamlarının 

                                                           
5 Mescit, Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında genişletilmiştir. Hz. Osman döneminde genişletme sonunda mescidin 
yaklaşık eni 75 m, uzunluğu ise 80 m. olmuştur. Bk.: İbnü’l Esir, İslâm Tarihi El-Kâmil Fi’t-Târîh Tercümesi, c. 
II, s. 590. 
6 Zamanla suffedeki öğrenci sayısı artınca Mescidi Nebevi yetersiz kalmıştı. Bu nedenle de Medine’deki diğer 
dokuz mescitte mescidi nebevideki suffe modeliyle eğitim-öğretim vermeye başladı. Ayrıca haftanın bir gününde 
mescit kadınların eğitimine tahsis edilmiştir. Böylece belki de dünyada kadına yönelik ilk özel eğitim örneği ortaya 
konulmuştur. (Hz. Peygamber dönemi Mescid-i Nebevi ve diğer mescitlerin eğitim-öğretim noktasındaki 
fonksiyonları için bk.: Kadri Yıldırım, “İslâm Kültüründe Mescidin Eğitim Öğretim Fonksiyonu Adına Bir 
İnceleme”, Diyanet Dergisi, c. 44, sy. 4, 2008, ss. 7-28. 
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merkezinde yer alan cami, eğitim ve sosyalleşmenin odağında yer almış, buralarda görev yapan 
din görevlileri de en etkin sosyalleştirişi aktörler olarak işlev görmüşlerdir (Günay, 2003: 39). 

Siyaset Kurumu ve İlk İslâm Site Devletinin Kurulması  
Siyaset kurumu, diğer temel sosyal kurumlar (aile, eğitim, din, ekonomi) gibi toplumun 

önemli kurumları arasındadır. Toplumsal kurumlar; toplumsal yaşamın oluşması, örgütlenme, 
istikrarlı bir düzenin kurulması, toplumsal bütünlük ve bir arada yaşayabilmenin imkân ve 
olanaklarını sağlama gibi önemli fonksiyonlar icra ederler. Bu nedenle toplumsal kurumları 
tanımlama ve değerlendirme, toplumu anlama çabasının vazgeçilmez bir yönünü 
oluşturmaktadır (Delibaş ve Yiğit, 2011: 101). 

Toplumsal kurumlar, toplumsal yaşamın ve toplumsal yapının temel yapı taşları gibidir. 
Toplumsal sistem ve toplumsal eylem bu kurumlar üzerinde ortaya çıkar ve organik bir 
devamlılığa kavuşur. Toplumsal değişimler de toplumsal kurumlar temelinde gelişir ve 
tanımlanır (Delibaş ve Yiğit, 2011: 102). 

Siyaset kurumu, toplumdaki yönetme-yönetilme sorununun çözümü, toplumun, devletin 
yönetimi ile ilgili yapı ve örgütlenmelerin, ilkelerin, kuralların düzenlenmesi ve uygulanması 
disiplinidir. Bu yönüyle siyaset kurumu, toplumsal yaşamın önemli unsurlarından yönetim 
süreçleri ve ilişkileri için belirli kural ve normlar oluşturmaktadır (Türkkahraman, 2006: 37). 

Siyaset kurumunun kapsamı ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Siyaseti, 
devlet ile sınırlandıran ve devletin olmadığı yerde siyaset kurumunun da olamayacağını 
savunan yaklaşımlar olduğu gibi siyaseti, güç veya iktidar olgusu temelinde değerlendiren ve 
bu kurumu daha evrensel boyutta ele alan yaklaşımlarda olmuştur. Siyaseti devlet ile 
sınırlandırmanın yanlışlığını vurgulayan görüş, devleti siyaset kurumunun bir aracı olarak 
değerlendirmektedir (Türkkahraman, 2006: 35-36). Aslında siyaset kurumu, “toplumsal 
örgütlenmenin en gelişmiş biçimi olan devlet”in (Wach, 1987: 21) işleyişini, fonksiyon ve 
kurallarını da belirleyen daha geniş ve evrensel bir fenomendir. 

Kabile hayatı yaşayan bir toplumda dünyaya gelen Hz. Peygamber’in, Mekke’deki 
yaşamı boyunca devlet kurmak için bir çalışmasına rastlanmamaktadır. Müslümanların sayıca 
azlığı ve mevcut siyasi otoritenin baskısı sebebiyle bu süreç içerisinde sosyo-kültürel ve siyasi 
bir oluşuma gidilememiştir. Ancak hicret sonrası Medine’de yeni bir toplumun inşa sürecinin 
bir sonucu olarak siyasi yapının da oluşmaya başlandığı görülmektedir. Nitekim Hz. 
Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra şartlar gereği burada yaşayan kabilelerin ileri 
gelenleri ile bir araya gelerek siyasi yapının inşası yolunda bazı çalışmalar yapmıştır (Koyuncu, 
2009: 88). Bu çalışmalar, Hz. Peygamber dönemi siyaset kurumunun inşasında ilk önemli adım 
olarak değerlendirilebilir. Bu ittifak, Medine’de inşa edilen ilk İslâm toplumunda, toplumsal, 
kültürel ve dini normların yanında bir site-devlet sisteminin de varlığını esas alıyordu. 

Hz. Peygamber, Medine’ye yerleştikten sonra farklı kabileler halinde birbirinden kopuk 
yaşayan ve uzun zamandır tek bir liderin idaresinde birleşmemiş olan halkı kendi başkanlığında 
birleştirmiştir. Bu siyasi inşa sürecinin temelleri ikinci Akabe biatı ile atılmıştı. Hz. Peygamber, 
ikinci Akabe biatında Yesrib halkına özellikle aralarında yıllardır savaş olan Evs ve Hazrec 
kabilelerine barış, birlik ve bütünlük içinde yaşama umudu vermiştir. Burada konuşulan esaslar 
daha sonraları genişleyerek İslâmi idare şeklinin ve siyaset kurumunun temeli olmuştur 
(Hizmetli,2006: 289). 
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Hicretle birlikte gerek İslâm’ın evrensel boyutta tebliği gerekse Müslümanların barış ve 
güvenlik içinde yaşama imkânına kavuşması için siyasi kurumun zorunluluğu ortaya çıkmıştı. 
Çünkü İslâm dininin bütün yönleriyle yaşanabilmesi için Hz. Peygamber’in söz sahibi olduğu 
bağımsız bir yapı gerekiyordu. “Her toplumun organizasyona ihtiyacı vardır” (Yıldırım, 2011: 
189) gerçeğinden hareketle kişisel ve sosyal hayatın bütün yönlerini kuşatma idealindeki İslâm 
dininin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi ve İslâm medeniyetinin kurulabilmesi için siyaset 
kurumunun inşası vazgeçilmez bir gereksinimdi.  

Hicretten sonra Medine’de sosyo- kültürel ve siyasi bir yapı oluşmuştu. İnşa edilen bu 
toplum yapısı beraberinde bazı zorunlu siyasi ve içtimai meseleleri ortaya çıkarmıştı. Şehrin 
idaresi, yabancılarla münasebetlerin düzenlenmesi (savaş ve siyasi ilişkiler de dâhil) ve teşekkül 
eden bu siyasi toplum mensuplarının, iktidarının temsilcisi Hz. Peygamber ile olan ilişkileri, 
onlarla olan mali, adli ve askeri ilişkilerinde sahip oldukları haklar ve sorumlulukların 
gösterilmesi zaruri olmuştu (Palabıyık, 2002: 110). Bu zaruret durumu merkezi bir otorite ve 
organizasyonu netice vermiştir. Bu sonucun bir gereği olarak ortak katılımlı siyasi bir yapı 
kurulmuş ve başkan olarak da Hz. Peygamber seçilmiştir. Bu yapıyı gerektirici sebepler şu 
şekilde sıralanabilir; 

1) Medine’de farklı din mensubu insanlar yaşamaktaydı. Şehrin demografik yapısı, beş bin 
kadar Yahudi, beş bin civarı putperest, az sayıda Hristiyan ve bin-bin beş yüz kadar da 
Müslümandan oluşmaktaydı.7 Farklı din mensubu insanların barışçıl bir şekilde 
yaşayabilmeleri için merkezi bir organizasyona ihtiyaç vardı. Bu nedenle ayrı dinlere 
mensup bireylerin yaşadığı böylesi bir toplumda, siyasi bir yapının kurulması öncelikli 
bir gereksinim olmuştu.  

2) Medine halkı homojen olmayan farklı etnik gruplardan oluşmaktaydı. Araplar ve 
İsrailoğulları yani Yahudilerden oluşan bu yapı düzensizdi ve bazı kabileler kendi 
aralarında devamlı savaş halindeydi. 

3) İki etnik grubun kavgasının yanında şehrin yerlisi olan Araplar birbirleri ile kavgalı 
idiler. Arapların mensup olduğu iki büyük kabile Evs ve Hazrec, Hz. Peygamber’in 
hicretinden kısa bir süre öncesine kadar savaş halindelerdi ve bu savaşın etkileri devam 
etmekteydi. Medineli Müslümanlar hicretten önceki son Akabe toplantısında Hz. 
Peygamber’i Medine’ye davet ederken Ondan kendilerini barıştırmasını beklediklerini 
ifade etmişlerdi.  

4) Mekkeli muhacirlerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi için daha önce kardeşleştirme 
projesi yapılmıştı. Ancak bunun yanında muhacir Müslümanların Medine’nin diğer 
unsurları ile kaynaştırılması gerekiyordu. 

5) Mekke’nin Hz. Peygamber’e ve Medine’deki Müslümanlara karşı takındığı düşmanca 
tavır hicret sonrasında da devam etmekteydi. Mekke müşrikleri Müslümanları 
Medine’de de rahat bırakmayacaklarını göstermişler ve hicretin hemen sonrasında 
ekonomik abluka uygulamaya başlamışlardı. Mekke’nin müttefiki olan Arap kabileleri 
de Mekke ile birlikte hareket ediyorlardı. Mekkeliler Müslümanları bölmeye 
çalışıyorlar ve ensarı Hz. Peygamber’e ve muhacirlere karşı kışkırtıyorlardı. Hatta 

                                                           
7 Hicretin ilk yılında Medine’nin nüfusu konusunda farklı bilgiler vardır. Hamidullah hicri birinci yılda Medine’nin 
nüfusunun yaklaşık on bin kişi olduğunu ve bu sayının bin beş yüz kadarını Müslümanların oluşturduğunu geri 
kalan rakamın da yarı yarıya Yahudilerden ve müşriklerden oluştuğunu ifade etmektedir. Bk.: Hamidullah, İslâm 
Peygamberi…, s. 162. 
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Müslümanlara karşı Medine Yahudileri ile de işbirliği yapıyorlardı. Müslümanların 
güvenliğini tehlikeye düşürebilecek bu durumlara karşı farklı din mensupları ile yazılı 
bir anayasa çerçevesinde ortak siyasi bir site-devlet çatısı altında buluşulmuştur 
(Yıldırım, 2011: 190-191). 

Mekke’de her kabilenin başkanlarından oluşan bir meclis vardı. Kabile liderlerinden 
oluşan bu meclis kendi aralarından birini başkan seçiyor ve şehri bu şekilde yönetiyorlardı. 
Medine’de ise her kabilenin bağımsız bir birlik teşkil ettiği, başka bir siyasi otoriteyi tanımadığı 
bir yapı vardı ve şehirde merkezi bir otorite de yoktu (Hamidullah, 2011: 164).Bu durum 
kabileler arası savaşlara sebep oluyordu (Hurç, 2000: 477).Bu otorite boşluğu Hz. 
Peygamber’in Medine’ye hicretten sonra hem dini hem de siyasi lider olarak kabullenilmesinde 
etkili olmuştur. Hz. Peygamber’in bu siyasi yapıdaki liderliğinin vahiy kaynaklı bir olgu değil, 
mevcut sosyal şartlar içinde gerçekleşen bir sonuç olduğu değerlendirilmektedir (Sarıkaya, 
1999: 111). 

Medine’de kabilecilik bedevi hayat için vazgeçilmez bir sosyal düzen olmuştu. Bu 
düzene liderlik eden kişi ise soy üstünlüğünün esas alınarak seçildiği kabile reisi idi. Kabile 
reisi ise akil adamlardan oluşan bir meclis ile toplantı yapardı (Ebu Halil, 2005: 184, 
Hamidullah, 2011: 165). Hz. Peygamber’in yönetim ve idare şeklinde ise soya dayalı kabilecilik 
anlayışı kaldırılmış ve din birliği esası üzerine yeni bir siyasi yapı kurulmuştur (Ebu Halil, 
2005: 184). 

Hz. Peygamber’in devlet başkanı olması, asayişi ve güvenliği sağlama ve toplumun 
hayatını hukuki bir düzene koyması açısından önemlidir. Böyle bir devlet düzeni kurularak Hz. 
Peygamber’in ve Müslümanların Medine’ye hicreti sonrası bu şehirde devam edegelen savaş 
ve karmaşa ortamına da büyük ölçüde son verilmiştir (Yılmaz, 2009). Hz Peygamber, 
Medine’de mevcut kabilelerle hoşgörü içinde birlikte yaşayabilecekleri bir devleti kurmakla, 
adaletin eşit bir şekilde uygulanmasını, hak ve hürriyetlerin teminat altına alınmasını 
hedeflemiştir. 

Hicret sonrası Medine döneminde, sosyo-kültürel yapılanmanın siyasi organizasyonla 
beraber götürülmesi, bir başka ifade ile toplumsal değişim sürecinin kurumsallaşma ve siyasi 
yapının inşası ile sürdürülmesi Müslümanların, hâkim toplum ve kültürlerin etkisinde kalmasını 
da önlemiştir. Aynı zamanda bu durum, kurulacak İslâm medeniyetinin ilkeleri kadar 
uygulaması bakımından da evrensel olmasının yolunu açmıştır  (Aydın, 1992: 109). 

Siyaset Kurumunun Yapılandırılmasında Medine Sözleşmesi  
Hz. Peygamber, daha önce Muâhât sözleşmesi ile göç sonrası adaptasyon sürecini 

yönetmiş, Müslümanlar arasındaki bütünlüğün sağlanması, toplum bilinci ve kimliğinin 
oluşturulması yönünde ilk adımı atmıştı. Bundan sonra sıra Medine’deki diğer kabilelerle uzlaşı 
içerisinde yaşanabilecek geniş tabanlı bir toplum oluşturmaktaydı. Bu sebeple Hz. Peygamber, 
muhacir ve ensar ile Medine’deki Arap kabileleri ve Yahudilerin ileri gelenlerini Enes b. 
Malik’in evinde topladı. Bütün bu inanç farklılıklarına rağmen aynı şehirde beraberce nasıl 
yaşanabileceği hususunda adli, siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik düşüncelerini ortaya koyarak 
istişarelerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonunda Medine’de bir şehir devletinin kurulması 
konusunda anlaşmaya varıldı (Hamidullah, 2001: 101). 

Hz. Peygamber’in yönlendirmesi, grupların da uzlaşısı ile kabul edilen bu antlaşmaya 
göre her kabile iç işlerinde serbest olacak yalnız Medine’nin savunması ortak yapılacak ve 
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çözülemeyen hukuki meselelerde merkezi otoriteye müracaat edilecekti. Kabul edilen bu 
fikirler doğrultusunda bölgede yeni bir dönem başlamış oluyordu. Üzerinde mutabakata varılan 
metnin Hz. Peygamber’de kalması kararlaştırıldı. O da bu metni muhafaza etmesi için Hz. 
Ali’ye teslim etti (Hamidullah, 2001: 103, Vatandaş, 2013: 44). 

İslâm Tarihi kaynaklarında detaylı bir biçimde anlatılan bu sözleşmeyle Medine’deki 
Müslümanlarla, İslâm’a ve Müslümanların cemaatine katılmayan müşrikler, civardaki 
Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında kapsamlı ve yazılı bir antlaşma düzenlenmiştir. Buna göre 
bu metindeki antlaşma maddelerini kabullenen bütün taraflar bir ümmet sayılarak bazı 
yönleriyle bu günkü vatandaşlık olgusuna benzer bir biçimde bu sahifenin tarafı kabul 
edilmişlerdi (Sinanoğlu, 2010: 40). 

Sözleşmenin ilk maddesi, düzenli bir İslâm topluluğunu meydana getirmeye yönelik 
ifadeler taşımaktadır. Bu toplumun, muhacirler, ensar ve bir savaş durumunda Müslümanlarla 
birlikte saldırgana karşı koymayı kabul eden gayr-i müslimlerden meydana geleceği ifade 
edilmektedir; “Bu kitap(yazı), Resulullah Muhammed(sav)  tarafından Kureyşli ve Yesrib’li 
müminler ve Müslümanlar ve bunlara tabi olanlar ve onlarla beraber cihat edenler için(olmak 
üzere) düzenlenmiştir.” Sözleşmede ayrıca bu vasıfları taşıyan bir topluluk, diğer insanlardan 
ayrı özelliklere sahip olduğu için ikinci maddede;  “İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir 
ümmet (camia) teşkil ederler” şeklinde, “ümmet” gibi daha seçkin bir kavramla ifade edilmiştir. 
8 

Muhammed Hamidullah belgenin birinci maddesi ile ilgili olarak, farklı dinlere mensup 
insanlardan oluşacak yeni bir toplumun inşası hareketi olduğunu ifade ederek şöyle bir yorumda 
bulunmaktadır; 

“ söz konusu belgenin ilk maddesi, siyasi olduğu kadar dinsel 
anlamda da bir İslâm toplumunun kurulmasını ve bu topluluğun Mekke’den 
hicret eden muhacirler ile Medineli Müslümanlardan, ayrıca sivil iktidarın 
merkezileştirilmesini ve bir savaş ihtimali karşısında Müslümanların yanında 
çarpışmayı kabul eden gayr-i müslimlerden oluşmasını öngörmektedir.” 
(Hamidullah, 2001: 169) 

Daha ilk iki maddede tesis edilecek toplumun ensar ve muhacir Müslümanlarla, bir 
saldırı durumunda Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını kabul eden gayr-i 
müslim topluluklardan oluşacağı ifade edilmiş ve bu topluluğa ümmet nitelemesi yapılmıştır. 
Buradaki ümmet kavramı, çeşitli etnik ve dini gurupları içine alan yeni bir tanımlama 
olmaktaydı (Sarıçam, 2009: 120). 

Ümmet, Hz. Peygamber’in uygulamalarına göre sadece bir din birliği değildi. Belli bir 
dinamiği olan siyasi ve sosyal bir birlikti. Hz. Peygamber döneminde Müslüman olmak ile 
ümmete katılmanın boyutları ayrıydı. Bir kimse şehadet getirmekle müminler birliğinin üyesi 
olurken, ümmet için zekât, cizye veya öşür ödemek gerekiyordu. Medine vesikası ile toplumsal 
bir anlaşma ile oluşmuş böyle bir olgunun, Müslüman olmayan bireylerde doğal birer 
üyesiydiler. Buna göre İslâm toplumu içinde yaşayan ama çeşitli isimler adı altında vergi 
                                                           
8 Ümmet kavramı günümüzde her ne kadar, “dil, ırk, cinsiyet farklılığına rağmen aynı dine inanan insan topluluğu. 
Yaşam biçimi, normları, dünya görüşü ve kültürü inançla belirlenmiş bir örgütlenme biçimi” (Mehmet Ali Kirman, 
Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011, s. 340) olarak tanımlansa da ilk 
dönem İslâm tarihinde diğer din mensuplarını da içine alan daha geniş bir anlama sahiptir. 
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ödeyen gayr-i müslim unsurlar da ümmet içinde sayılmaktadır. Böylece ümmet, Müslümanların 
en geniş kapsamlı birliğinin adı olmaktadır (Tekin, 2003: 110-111). 

Yapılan bu antlaşma ile öncelikle Medine merkezli sonrasında ise Arabistan 
coğrafyasından başlayarak tüm dünyayı etkileyecek İslâm medeniyetinin temelleri atılmıştır. 
Medine yerelinde başlayan bu değişim ile Arabistan yereline hâkim olan kabile hayatının sosyal 
ve hukuki normları yeniden yapılandırılmış ve Hz. Peygamber’in getirmiş olduğu İslâmi 
mesajın temel disiplinleri genel çerçevesi ile bu antlaşmada yer bulmuştur (Koyuncu, 2009: 90-
91). Söz konusu çalışma için Muhammed Hamidullah; “dünya üzerinde bir devlet başkanı 
tarafından ortaya konulan ilk yazılı anayasa” nitelemesinde bulunmaktadır (Hamidullah, 2001: 
101). 

Medine vesikası, bir devletin kuruluş metninin ötesinde siyaset kurumunun yeniden 
yapılandırılması adına bir örneklik sunmaktaydı. Bu örneklik durumu, dönemin insanlarının 
kabile geleneğinden toplum yapısına doğru yol almasının seyri ve devlet gibi bir organizasyona 
duyulan medeni ihtiyacın nasıl giderilebileceğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir.  (Kelebek, 
2000: 325). 

Medine anayasasını kabul edenler, farklı inanç gruplarından olsalar da aynı siyasi yapı 
içerisinde yer aldıklarından bir topluluk meydana getirmektedirler. Hem Müslümanlar hem de 
gayr-i müslim topluluklar ayrıcalığa tabi tutulmadan karşılıklı haklar kazanma ve sorumluluklar 
yüklenme esası üzerinde uzlaşı sağlayarak aynı toplum çatısı altında birleşmişlerdir (Palabıyık, 
2002: 116). 

Medine sözleşmesine göre site-devletin asıl kurucu unsuru Müslümanlar kabul 
edilirken, yönetimin ikinci derecedeki ortakları Yahudiler olarak görünmektedir. Dinlerinde 
serbestçe yaşama hakkına sahip olan Yahudiler, Medine'ye dışarıdan yapılacak herhangi bir 
müdahaleye karşı Müslümanlarla ortak hareket etmeyi taahhüt etmişler, Medineli Müslümanlar 
aleyhine Kureyşlilerle ittifak kurmayacaklarına dair söz vermişlerdir. Bu durumda Medine 
antlaşması şehirde yaşayan farklı din ve ırk mensuplarını Medine vatandaşlığı temelinde bir 
araya getirmiş hukuki bir zemin oluşturmuştur. Ensar ve muhaciri kardeşlik sözleşmesi ile 
kabile esaslı birleşmeden inanç merkezli bir topluma dönüştüren Hz. Peygamber, taraflarla 
yaptığı bu antlaşma ile de Medine’de çeşitli kabilelere mensup fertleri hukuka dayalı, ictimai, 
iktisadi ve dini hak ve sorumlulukları bulunan Medine şehir devletinin vatandaşları haline 
getirmiştir. Sonuçta Medine’de kabile kurallarının hâkim olduğu dağınık gruplaşmalardan 
sözleşmeye dayalı, dolayısıyla hukukun üstün ve geçerli olduğu düzenli topluma geçişin önemli 
bir adımı gerçekleştirilmiştir (Apak, 2007: 322). 

Bu anayasa ile Medine’de site-devletinin yapılanmasının temeli atılmış oluyordu. Hz. 
Peygamber, Müslümanlarla, Yahudi ve diğer Müslüman olmayan Araplar arasında antlaşmayı 
temin ederek, siyasi hayatı teşkilatlandıracak normları tesis etmiştir. Bu teşkilatlanma adli, 
mali, askeri, dini ve eğitim-öğretimle ilgili kurumsallaşmayı oluşturacak hükümleri içeriyordu 
(Hizmetli, 2006: 278).  

Başlangıçta Medine’de site devleti olarak adlandırılan bu yapının, ilerleyen zamanlarda 
Arap yarımadasını da içine alacak şekilde sınırları genişlemiştir. Başkent Medine, siyasi lideri 
de Hz. Peygamber olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bu anayasa ile son söz bundan sonra 
Müslümanların olmuştur (Mubarek Nuri, 2009: 195). Hz. Peygamber, bu anayasa ile farklı 
reislerin güdümündeki toplulukları kendi başkanlığı altında birleştirmeyi başarmıştır. Nitekim 
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belgenin Hz. Peygamber tarafından düzenlendiğinin belirtilmesi, sözleşmenin asıl taraflarının 
Müslümanlar olması, kendisinin peygamber sıfatıyla anılması ve son aşamada anlaşmazlıkların 
Hz. Muhammed’e getirilmesinin hükme bağlanması bu durumu teyit etmektedir. Bütün 
tarafların uzlaşısıyla artık O, peygamber kimliğinin üzerine siyasi kimliğini de eklemiş, yeni 
kurulan Medine site devletinin başkanı olmuştur. Hz. Peygamber, Müslümanlar nazarında asıl 
olarak peygamber ve başkanlık vasıflarını birlikte taşırken, Müslümanların dışındaki gruplara 
göre ise bir siyasi lider konumu kazanmıştır (Apak, 2007: 321). 

Medine sözleşmesinin 23. ve 42. maddelerinde gerek Medineli Müslümanlar gerekse 
Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkan her türlü ihtilaf ve adli meselelerin halli kendi 
aralarında olmayıp, problemlerin çözümü için hüküm merciinin Hz. Peygamber olduğu 
belirtilmiştir. “ üzerinde ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şey, Allah’a ve Muhammed’e 
götürülecektir.” (madde 23). “ bu sahifede (yazıda) gösterilen kimseler arasında zuhurundan 
korkulan bütün öldürme yahut münazaa vakalarının Allaha ve Resulullah Muhammed’e 
götürülmeleri gerekir.” (madde 42). 

Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi Hz. Muhammed’in, hem peygamberlik hem de 
siyasi liderliği kabul edilmektedir. Böylece siyasi otorite ile dini otorite bir kişide toplanmış 
oluyordu (Koyuncu, 2009: 99). Medine dönemi yapılan bu anayasa ile siyaset-devlet 
bağlamında oluşturulan temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir: 

1) Siyasal kurumunun unsurları tanımlanmıştır. 
2) Kurulan siyasi birliğin yaşadığı Medine şehir devletinin sınırları 

belirlenmiştir.9 
3) Demografik unsur belirlenmiş ve devletin halkı tanımlanmıştır. 

4) Kamu düzeni ile ilgili hukuki tedbirler alınarak yeni düzenlemeler yapılmıştır (Aydın, 
2007: 240). 
Medine’de yaşayan farklı inanç gruplarındaki toplulukların onayı ile gerçekleştirilen bu 

anayasa 47 maddeden oluşmaktadır.10 Antlaşmanın taraflarını ise Müslümanlar, Yahudiler11 ve 
Medine’deki Müslüman olmayan Araplar oluşturmaktaydı.  

                                                           
9 Madde 39: bu sahifenin gösterdiği kimse lehine Yesrib vadisi dâhili (cevf) haram ( kutsal, hakların gözetilmesi 
gereken) bir yer olacaktır. 
10 Medine sözleşmesinin yazılı tam metni ve yorumu için bk.: Hamidullah, İslâm Peygamberi Hayatı ve Eserleri, 
ss. 166-184, Eş-Şerif, Hukuki ve Sosyolojik Tahlillerle İlk İslâm Devleti, ss. 91-111, İsmail Aka vd., Doğuştan 
Günümüze Büyük İslâm Tarihi,  Ahmet Rüştü Çelebi (ed.) vd., İstanbul: Çağ Yayınları, 1987, c. I, ss. 263-281. 
11 Müslümanların sayıca ve kuvvetçe azlığına rağmen Yahudilerin böyle bir antlaşmanın tarafı olmalarını 
Muhammed Hamidullah şu yorumlarla aktarmaktadır; “Anayasanın Yahudilerle ilgili bölümü, bir savunma savaşı 
sırasında üstlenilecek görevlerden söz ederek başlamaktadır. Bu durumda, Müslümanların o dönemde sadece 
dışarıdan gelebilecek bir saldırıdan değil, aynı zamanda Medineli Yahudilerin bu saldırgana karşı duyabilecekleri 
yakınlık ve sempatiden de endişe duyduklarını düşünmek doğru olacaktır. Mekkeli müşrikler Bedir’de hiç 
beklenmedik bir bozguna uğramışlar ve karşı saldırı için hazırlıklara girişmişlerdi. Medineli Yahudi şair Ka’b İbn 
el-Eşref, mağlup tarafa yakınlığını göstermek ve Müslümanların aleyhine Medine’nin istila ve işgali durumunda 
kendilerine aktif destek verebileceğini bildirmek üzere özellikle Mekke’ye gelmişti. Medine’ye döndüğünde, bu 
ihanet girişimi, kendisine bir Müslüman grubun eliyle hayatını kaybetmesine mal olmuştur. Böylece, pek itibar 
ettikleri büyük reislerinin ölümü üzerine Yahudiler korkuya kapılıp, derhal Müslüman komşularıyla bir savunma 
antlaşması ve ihtiyaç halinde karşılıklı yardımlaşma ilkesine dayalı bir sözleşme imzalanması yoluna gittiler. 
Sonuçta Müslümanlara verilmesini kabul ettikleri imtiyazları bir başka zamanda, özellikle de Hicretin ilk 
günlerinde kabul etmeleri mümkün değildi. Örneğin, “Allah’ın Resulü Muhammed” deyiminin anayasanın bu 
bölümünde iki kez (madde 42, 47) tekrarlanmasını başka türlü açıklamak mümkün değildir. Yahudilerin içinde 
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Medine vesikası, İslâm tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin somut örneğini 
belgelemektedir. Daha ilk maddede ensar ve muhacir Müslümanlarla, bir saldırı durumunda 
Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını kabul eden gayr-i müslim toplulukların 
ayrı bir ümmet oluşturacakları ifade edilmiştir. Bu ümmet tanımlaması, farklı etnik ve dini 
unsurların bir arada yaşamasını öngörmekle daha önce Medine tarihinde rastlanmayan siyasi-
sosyal bir yapıyı amaçlamıştır (Sarıçam, 2009: 120). 

Medine vesikasını oluşturan çeşitli din ve etnik gruplar siyasi bir birlik oluşturmuşlardır. 
Bu siyasi birliğin taraflarına merkezi bir ideoloji dayatılmadan din ve hukuk alanında seçme 
özgürlüğü tanınmış ve bu husus “…Yahudilerin dinleri kendilerine, müminlerin dinleri 
kendilerinedir. Buna gerek mevlaları ve gerekse bizzat kendileri dâhildirler” maddesi ile 
güvence altına alınmıştır (Bulaç, 1994: 12).  

“İdeal bir toplumsal projenin sözleşme temelinde ortaya çıkması gerekir.” (Canatan, 
1994: 105) Medine vesikası da, taraf grupların istemli birliktelikleri ile yazılmış bir “kitap” bir 
“sahife”dir. Bu istemli birliktelik ile oluşan siyasi yapı, hâkimiyet değil katılım temelinde 
şekillenmiştir (Canatan, 1994: 105). Çünkü devleti değil toplumu merkeze alan bir siyasi birlik 
oluşmuştu. Her etnik grup kendi iç hukukunda tamamen serbestti ve ait olduğu grubun 
kanunlarına uyma yönünden de tam bir özgürlüğe sahipti (Güneş, 2005: 91).  Yahudiler, Yahudi 
kanunlarına, Hristiyanlar, Hristiyanlığa göre yargılanabileceklerdi (Hamidullah, 1995: 5). 
Nitekim Yahudiler kendi aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için Tevrat’a başvuruyorlar ve 
hahamların hakemliğinde meselelerini çözmeye çalışıyorlardı. Kendi aralarında çözemeyip Hz. 
Peygamber’e müracaat ettiklerinde ise Hz. Peygamber çok zaman İslâmi esaslara göre değil de 
onların kendilerine ait hukuki kurallara göre hükümler veriyordu (Hamidullah, 2011: 173). Bu 
uygulama ile katılımcı anlayışın esas olarak alındığı bir toplum yapısı kurulmuş ve birden çok 
hukuk sistemi geçerli kılınmıştır. Bu sistemle, birlikte yaşamanın kalıcı hukuk zemini 
oluşturulmuştur (Güneş, 2005: 91-92). Taraflar, herkesi kendi konumunda kabullenerek ortak 
bir paydada güvenli yaşam hedefinde anlaşmışlardır.  

Yesrib Şehrinin Adının Değiştirilmesi, Sınırlarının Tespiti ve Şehircilik 
Faaliyetleri 

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra o zamanlarda Yesrib olarak 
bilinen şehrin adı şehir, kent anlamlarına gelen Medine olarak değiştirilmiştir (Watt, 1986: 
149).Yesrib kelimesinin sözcük anlamı kınamak, hataları yüzüne vurmak, kötülemek, fitne ve 
fesat çıkarmak olup Arapça “s.r.b.” kökünden türemiştir (İbn Manzûr, y.t.: VI/475). 

Medine sözcüğü ise şehir hayatına geçişi ifade ettiği gibi kendi özünde medeniyet 
kavramıyla da etimolojik olarak semantik birliği oluşturmaktadır (Yeniçeri: 2000: 
205).Yerleşik düzene sahip topluluklar için kullanılan “medine” kelimesi Aramcadan Arapçaya 
geçmiştir. Sözlüklerde kök anlamı bakımından “Medine ilinde oturma, Medineli olma” gibi 
anlamlara gelmektedir. Yani yerleşik hayata geçmemiş olan bedeviliğin zıttı olmaktadır. 
Medine kelimesi kentte, şehirde yaşayanlar için kullanılmış, zaman içerisinde toplumların 
ekonomik, teknik, siyasi ve ahlâki açılardan gelişmişlik düzeyini belirtmek için “medeniyet” 
                                                           
bulunduğu zayıf ve eğreti durum, onları, kendileri için bir anlam ifade etmeyen “Allah’ın Resulü” deyimini açıktan 
açığa hoşgörü ile karşılamaya ikna etmişti. Zira Yahudilerin kendi dinlerini özgürce yaşayabilmeleri özel bir 
madde ile (madde 25) güvence altına alınmıştı. Aynı şekilde, Yahudiler, tek başlarına halledemeyecekleri her türlü 
anlaşmazlıkta Hz. Peygamber’i hakem olarak kabul ediyorlardı.(madde 42).” (Hamidullah, İslâm Peygamberi… , 
s. 173) 
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terimi kullanılmaya başlamıştır (Sinanoğlu, 2011: 376).  Hicret ile birlikte Yesrib, artık bir kent 
ve şehir olma yoluna girmiştir. İslâm medeniyetinin beşiği konumundaki bu şehrin isminin 
Medine olarak değiştirilmesi de bu derin anlamları taşımaktadır (Sarıçam, 2002: 129). 

Hz. Peygamber, Yesrib şehrinin adını değiştirmekle birlikte bu şehrin sınırlarını da 
belirlemek için bazı sahabelere görev vermiş ve onlarda, Uşeyre ve Teym tepelerine işaretler 
koyarak bu görevi yerine getirmişlerdir. Daha sonra kendileri de bu şehrin sınırlarını belirtmek 
için Hz. İbrahim’in Mekke’nin sınırlarını belirlediği ve haram şehir saydığı gibi artık 
Medine’nin de sınırlarının belirlendiğini ve haram şehir olduğunu ifade etmiştir.  Daha sonra 
belirlenen bu sınırlar, Medine sözleşmesinde de 39. Maddede belirtilerek teyit edilmiştir (Şulul: 
2008: 229).Böylece Medine’de siyasi birlik oluşturulduğu gibi buradaki meskûn insanların 
üzerinde yaşadıkları toprak parçası, sınırları resmi bir antlaşmayla belirlenmiş bir vatan toprağı 
haline gelmiştir (Koyuncu, 2009: 93-94). 

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti sonrası daha başlangıçta Yesrib adını 
yerleşik düzene geçişi ifade eden Medine kelimesi ile değiştirmesi, burada gerçekleşecek 
toplumsal değişimin medeniyet merkezli olacağının somut bir ifadesi olmuştur. Bu adım ile 
kentlileşme merkezli yeni bir medeniyet projesinin inşasını başlatmıştır. Ayrıca Hz. 
Peygamber’in kent ortamını istikrarın, güvenin, hukukun ve beşeri ilişkiler açısından nezaketin 
merkezi olarak değerlendirdiği de anlaşılmaktadır (Çetinkaya, 2010: 6). Bu tarihten sonra 
gerçekleşen toplumsal değişimlerde, Yesrib adının Medine olarak değiştirilmesinin izlerini 
görmek mümkündür. 

Hz. Peygamber, Yesrib’den Medine’ye dönüştürdüğü, iç barış ve toplumsal uzlaşının 
hâkim olduğu, insanların ümmet merkezli toplumsal kimliğe kavuştuğu Medine’de başlattığı 
ve daha sonraki dönemlerde İslâmi toplumların kentleşmelerine de örnek olan şehircilik 
uygulaması temelde, dini, toplumsal ve politik sistemi sembolize eden bir görünüme sahiptir.  

Hz. Peygamber, yeni bir toplumun inşası sürecini şehrin imarı ile beraber yürütüyordu. 
Kabileciliğin ve bedeviliğin etkin olduğu bir yer olan Yesrib, bu uygulamalarla yeni bir şehir 
yapısına kavuşuyordu. Kent kültürü, yaşam tarzında katılımcılığı ve hoşgörüyü barındırabildiği 
gibi bir arada yaşama tecrübesi ve farklılıklara toleransın içselleştirildiği bir zihniyete de işaret 
eder. Ayrıca kentsel yapının, kurumsal bir işleyişi olabildiği gibi bedeviliğin aksine 
modernleşmenin ve müesseseleşmenin de mekânı olabilmektedir (Çelik, 2001: 131-133). 

Medeniyet, toplumların yerleşik hayata geçmeleri ve orada kendilerine bir mekân 
edinmeleri ile gelişir (Akdoğan, 2008: 89). Medeniyetlerin merkezleri olarak 
nitelendirilebilecek olan şehir hayatını İbn-i Haldûn, “umran için medenilik, artık arkasında 
başka bir şeyin olmadığı nihai nokta” olarak tanımlamaktadır (İbn-i Haldûn, 2004: II/507). 
İlkelerin ve değerlerin hâkim olduğu böyle bir şehirde inşa edilen ilk İslâm toplumu, medeniliği 
içkin bir karakter arz eder. Bu nedenle Hz. Peygamber dönemi çok hızlı bir şekilde tecrübe 
edilen toplumsal değişimde müspet karakterin izlerinin dayanağını şehirleşme-medineleşmede 
görülebilir. Farklı durumlarda ise yani yerleşik bir kültür ortamında oluşmamış olan ve bir şehir 
mantığı içinde kendini organize etme imkânı bulamayan toplulukların-toplumların daha tekelci 
davranarak despotik bir eğilim sergileyebildikleri gözlenmiştir (Düzgün, 2009:1-5). Hz. 
Peygamber öncesi Arap toplumunda da böyle bir karakterin varlığından bahsetmek 
mümkündür. 
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Hukuki ve Askeri Yapının Düzenlenmesi 
Medine’de inşa edilen İslâm site devletinin tüm kurumları Hz. Peygamber’in 

başkanlığında tamamlanıyordu. Bedevi döneme ait izler de yavaş yavaş silinmekteydi. Hz. 
Peygamber’in yapmış olduğu en önemli değişikliklerden biri de cahiliye dönemine ait 
kuralsızlıkları kurmuş olduğu yargı organı ile düzeltmek olmuştur. 

İslâm öncesi Arap yarımadasında yaşayan topluluklar arasında düzenli bir hukuk sistemi 
yoktu, hukuki konulardaki uygulamalar tamamen örf ve adetlere dayanmaktaydı. Hz. 
Peygamber,  İslâm toplumunun bireysel ve toplumsal hayatını düzenlerken hukuki normları da 
belirlemiş ve toplumun belirli kurallarla yönetildiği bir hukuk devleti inşasına gitmiştir. 
Böylece Medine’de İslâmi sosyal hayatın evlenme, boşanma, miras, alışveriş, borçlanma, kira, 
diyet, kısas, ortaklık ve daha pek çok konuları hükme bağlanmıştır (Birekul ve Yılmaz, 2001: 
88). 

Hz. Peygamber, davalılar arasında hükmediyor ve bağlayıcı kararlar veriyordu. Bunun 
için bir mahkeme meclisi kurmuştu. İnsanlar o meclise gelirler ve Hz. Peygamber’ de meseleleri 
karara bağlardı (Balık, 2005: 75).Kurulan bu hukuk sisteminde insanların kanun önünde eşitliği 
ilkesine özen gösterilmiştir (Ebu Halil, 2005: 186-187). 

Medine’de kurulan ilk İslâm site devletinin kurumsallaşma sürecindeki önemli 
gelişmelerden biri de askeri sistemin yapılanması olmuştur. Hz. Peygamber zamanında Arap 
yarımadasında düzenli bir ordu yoktu (Hamidullah, 2001: 829).Medine’ye hicretten sonra 
cihadı emreden ayetlerin nazil olmasıyla Hz. Peygamber, gönüllü askerlerden oluşan bir ordu 
kurdu. Gönüllü askerlerden oluşan bu ordunun asker sayısını bizzat ordunun komutanı sıfatıyla 
kendisi belirlerdi (Hizmetli,2006: 316). Bir savaş durumu çıktığında Hz. Peygamber, münadiler 
vasıtasıyla çağrıda bulunur ve Müslümanlar da gönüllü olarak orduya katılırlardı (Balık, 2005: 
75-76).Askerleri toparlama işi kabile liderleri aracılığıyla yapılırdı (Hamidullah, 2001: 832). 

Gönüllülük esasına dayanmakla beraber, halkın dini bir vecibe olarak cihatla sorumlu 
tutulmaları sebebiyle çağrıldığında orduya katılmanın zorunlu bir yönü de vardı. Siyasi ve idari 
bir mecburiyet olmasa da,  dini bir görev olan askerlik, silah kullanabilen her yetişkin 
Müslümanın başlıca sorumluluklarından biriydi (Hamidullah, 2001: 833, Hizmetli, 2006: 317). 

Ordunun komutanı Hz. Peygamber’di. Fakat Onun katılamadığı seriyyelerde 
komutanlık yapmak üzere Hz. Peygamber’in belirlediği isimler tayin edilirdi (Hamidullah, 
2001: 830). Savaşlarda kılavuzluk ve gözcülük yapmak üzere de belirli isimler vardı. Ayrıca at 
üstünde savaşacak süvariler, piyadeler, okçular ve Hz. Peygamber’i korumakla görevli askerler 
de belirlenmişti (Birekul ve Yılmaz, 2001: 66-67). 

Ekonomi Kurumu  
Göç, işgücünü, üretimi ve sermayenin yeniden dağıtımını gerektirecek değişiklikleri 

barındıran bir harekettir. Göç, kişilerin kullanabileceği fırsatları artırır ve bireylere mesleki ve 
sosyal hareketlilik kazandırır (Balcıoğlu, 2007: 36). Müslümanların Mekke’den göçleri sonrası 
da Medine’de yeni bir ekonomik yapı kurulmuş ve iktisadi sistem ve bu sistemin özneleri 
değişmiştir. Mevcut sermayenin dağıtım oranları değişmiş ve muhacirler ile ensar yeni bir 
ekonomik yapı kurmuşlardır. 

Ekonomik faaliyetler her toplumun sosyal yaşamının değişmez bir parçasıdır. Zira 
ekonomik faaliyetler bireyin ve toplumun yaşamsal olarak devamını sağlayan bir olgudur. 
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Ekonomik faaliyetler sosyal bir organizasyon biçimidir ve toplumsal değişimlerde önemli bir 
etkiye sahiptir. Toplumda yaşanan değişimlerin ve yeniliklerin birçoğunun temelinde ekonomik 
faaliyetler vardır (Güçlü, 2011: 79). 

Din ve ekonomi kurumları arasında içten bir etkileşim ve bağlantı vardır. Ekonomi 
sisteminin temel unsurlarından birisi olan arz-talep dengesinin kural ve yasaları genelde din 
kökenli bir etik düzlem üzerine kuruludur (Aydın, 2011: 137). Dinlerin, haram-helal anlayışı 
ve iktisat ahlakı da ekonomi üzerindeki etki alanlarından bazılarıdır. Bu nedenle ekonomi 
kurumundaki değişimler birçok zaman din kurumundaki değişimlerle paralel yürür. 

Hz. Peygamber, nübüvvet görevi ve dini rehberliği yanında, hicretin hemen sonrasında 
kuruluş halindeki bir devletin başkanlığı görevini üstlenmişti. Medine’de bir araya gelen 
müminler topluluğu için hem dinin uygulamaya ilişkin yönünün düzenlenip sistemleştirilmesi, 
hem de siyasi, hukuki ve ekonomik yapının oluşturulması süreci başlamıştı. Bir taraftan yeni 
inen Kur’an ayetleri ile İslâm dininin tebliği ve yapılanması tamamlanıyor, diğer taraftan da 
kurulan İslâm devleti, süreç içerisinde geliştiriliyordu (Yiğit, 2011: 170). 

 Hz. Peygamber, hayatın her alanında gerçekleştirdiği yeniliklerin yanı sıra ekonomi ve 
ticaret alanında da bir takım düzenlemelere gitmiştir. Farklı dini ve etnik grupların yaşadığı 
Medine’de Hz. Peygamber’le başlayan toplumsal değişimde katı cemaat bağlarının gevşeyerek 
şehir toplumlarına özgü bireyselliğin öne çıkması, ekonomik alana tesir eden bir faktör 
olmuştur. Kabile hayatının ve bedevi yaşamın yoğun olduğu Medine’de ilkel üretim ve tüketim 
maddelerine kanaat gösteren insanların oluşturduğu ekonomik yapı bu süreçle birlikte 
gelişmeye başlamıştır (Kurt, 2011: 18). 

Hz. Peygamber döneminde ekonomi kurumu, geleneksel toplumların ekonomi yapısı ile 
karakteristik olarak benzemekteydi. Bu dönemde ekonomi, toplum üyelerinin doğal 
ihtiyaçlarını karşılamak için tabiattan karşılanan ürünlerin çok az bir değişikliğe uğrayarak 
pazarlanması sistemi üzerine kuruluydu (Güçlü, 2011: 67). İslâm dini ile birlikte ekonomi 
kurumunda yaşanan en temel değişim Arapların, İslâm dininin coğrafi sınırlarının Arabistan 
Yarımadası’nı da aşmasıyla ticari kapasitelerini geliştirmeleri olmuştur. Bu değişim süreci, 
yerelde Mekkeli Müslümanlar ile Medineli Müslümanların bir arada yaşamaya başlamaları ile 
gelişmiştir. 

Ensar, tarımdan anlayan bir topluluktu. Medine bölgesi hurma tarımı ile tanınıyordu. 
Mekke’den gelen muhacirler ise tarımın çok zayıf olduğu bir yerden geliyorlardı. Muhacir 
sahabe daha çok ticaretten anlıyordu. Hz. Peygamber, muhacirlerin Medine’de de ticaret 
yapabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyordu. Bu nedenle Medine’de ticarette söz sahibi olan 
ve pazarlarda hâkimiyeti bulunan Yahudilere karşı alternatif yeni bir pazar yeri oluşturdu ve 
muhacirleri buraya yönlendirdi. Kendisi de ara sıra bu pazar yerine gider ve önem verdiğini 
gösterirdi (Azimli, 2010: 224-225). 

Kurulan pazar yeri ile Medine’de yeni bir ekonomik yapı oluşmuştur. Tefecilikleri ve 
hileleri ile ünlü Yahudi pazarına karşı tefecilik yapmayan, faizle uğraşmayan alternatif bu pazar 
zamanla etkinliğini artırmıştır. Bu pazarla İslâm dininin ticaret ile ilgili esasları pratik 
uygulamaya geçmiş ve alış-veriş ve ticari ahlak İslâm dininin kurallarına göre düzenlenerek 
değiştirilmiştir. Cahiliye dönemi ticaret örf ve adetlerinin önemli bir bölümü kaldırılarak yerine 
emeğe dayalı üretim ve kazanç anlayışının hâkim kılınması hedeflenmiştir. Haksız kazanç, 
faizcilik yerine adil ve doğru alış-veriş sistemi büyük ölçüde kurulmuştur (Hizmetli, 2006: 310). 
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Müslümanların ekonomi ve ticaretteki etkileri artınca Hz. Peygamber, çarşı pazarları 
denetlemek ve kontrollerde bulunmak üzere biri kadın toplam dokuz kişiden oluşan bir zabıta 
ekibi görevlendirmiştir. Bu zabıtalar, çarşı-pazarlardaki hileleri engellemek için uğraşmış, 
çıkan ticari ihtilafları yerinde çözmeye çalışmışlardır. Bu sistem, bir bakıma İslâm 
medeniyetinin ilk belediyecilik uygulaması olmuştur (Birekul ve Yılmaz, 2001: 68). 

Aile Kurumu ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Değişmesi  
Aile, toplumsal yaşamın önemli görünümlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu 

nedenle de temel toplumsal kurumlardan biri olarak görülmüştür. Aile, insanın en dar anlamda 
gerçekleştirmeyi başardığı sosyal bir örgütlenme modelidir. Bu bağlamda aile, en küçük bir 
sosyal birlik olarak değerlendirilmektedir (Wach, 1995: 93).  

Toplumlar değiştikçe aileye ilişkin kurallarda değişmektedir. Aile, toplumsal yapının 
tüm kurumları ile yakından ilişkili bir kurum olduğu için din, ekonomi, hukuk gibi alanlardaki 
değişimler, aile kurumunu ve bu kurumun bireyleri ile ilgili algı ve olguları da değiştirmektedir. 
Toplumsal değişimle birlikte roller, fonksiyonlar ve yapısal faktörler yeniden inşa edilmektedir 
(Adak, 2011: 51). 

Her din sosyal davranış için kurallar koyduğu ve ampirik olaylar için açıklama yaptığı 
gibi (Adak, 2011: 45), İslâm dini de aile ve bu kurumun önemli rollerinden birisi olan kadının 
konumu konusunda önemli değişimleri sağlayacak kurallar getirmiştir. Evlilikten boşanmaya, 
aile içi bireylerin rollerinden, ebeveyn ve çocukların hak ve sorumluluklarına, ailede miras 
paylaşımına kadar birçok konuda yeni düzenlemelere gidilmiştir (Afzalur Rahman, 1992: II/30-
59). 

“Aile gerçekte dinsel bir oluşumun en içsel mekânıdır. Toplumu dinsel yaklaşımlarla 
özdeşleştiren yorumlara önem verildiğinde, ailenin nasıl olup da dinsel bir çekirdek özelliğini 
içinde barındırdığını gözlemlemek hiç de imkânsız değildir.” (Subaşı, y.t.: 512) Bu çerçevede 
değerlendirilecek olursa, Hz. Peygamber dönemi inşa edilen ilk İslâm toplumundaki değişimin 
kodlarını birçok yönüyle aynı toplumun aile kurumundaki değişimlerde bulmak mümkündür. 

Aile kurumunun yapısı, bu kurumun bireylerine yüklenen rol ve haklar çerçevesi 
üzerine gelişmektedir. Toplumsal sistem içerisinde kadına ve erkeğe yüklenen roller - örneğin 
ebeveyn rolü ve niteliği, hakları ve sorumlulukları-, aile kurumunun da yapısını belirlemektedir. 
İslâm öncesi dönem ile sonrası arasında aile kurumunun yapısındaki değişimlerin temel 
belirleyicisi de kadın ve toplumdaki rolünün algı ve değişimleridir. Bu değişimi kadın-erkek 
eşitliği olarak tanımlamak zordur. Cinsiyet eşitsizliğinin sağduyuya dayanan açıklamaları bu 
durumu iki nedenle açıklamaktadır. İlki, bu eşitsizliği açıklamak için biyolojiye odaklanır ve 
bilimsel olarak kadın ve erkeğin eşit olamayacağını ifade eder. İkinci görüş ise biyolojik 
faktörlerden çok toplumsal faktörleri vurgular. Bu açıklamaya göre toplumda erkek ve dişi 
olmak üzere iki farklı cinsiyet rolü vardır. Bunlar toplumsallaşma yoluyla öğrendikleri 
kendilerine ait bu senaryoyu yaşamak durumundadırlar (Pilcher, 2009: 109-110). İlk İslâm 
toplumundaki toplumsal cinsiyet algısındaki değişimin de bu sağduyulu açıklamalar ölçeğinde 
gerçekleştiği görülmektedir. İlk İslâm toplumunda, önceki dönemlere kıyasla kadına yeni 
haklar tanınmış, çok eşlilik uygulaması sınırlandırılmış, kadının ve bu bağlamda ailenin sosyal 
hayattaki rolleri yeniden tanımlanmıştır. 

İslâm öncesi Arap topluluklarında, temel aile birimi pederşahi babasoylu klandan 
oluşuyordu. Bu da doğrudan erkek tarafından, ortak bir atadan gelen ve ailenin en yaşlı üyesi 
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veya reisinin otoritesi altında bulunan insanlar grubundan oluşuyordu. Kadınlar bu geniş ailede, 
düşük statülüydü ve onlara ailede bir üye konumu dahi verilmiyordu (Lapidus, 2002: I/65) 

Hz. Peygamber öncesi Medine’de kadının sosyal hayatta itibarı çok zayıftı.  Erkekler 
her türlü meselede kadının üstünde bir konuma sahiplerdi. Kadınlar, toplum hayatında birçok 
zaman eşya gibi alınıp satılan basit birer meta muamelesi görmekteydiler. O dönem Arap 
toplumu için kadın, erkeklerin hizmetini görmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması ile 
değerlendirilmekteydi (Çağatay, 1957: 345). 

İslâm öncesi Medine’de kadının miras hakkı olmadığı gibi bizzat kendisi kocası 
öldüğünde erkeğin varisleri tarafından miras malı gibi pay edilirdi. Ayrıca erkekler istedikleri 
kadar kadınla evlenebilirlerdi. Evlenilen kadınların sayısı ile ilgili bir sınırlama yoktu (Çağatay, 
1957: 109, Çetin, 2007: 103). Kadın birden çok erkekle evlenebilir ve doğan çocuğunu da 
herhangi bir erkeğe isnat edebilirdi. Bunun yanında erkek, soylu bir çocuk sahibi olmak için 
karısının başka erkeklerle beraber olmasına izin verirdi. Yine bu dönemde erkeklerin 
kadınlarını karşılıklı değiştirme gelenekleri de vardı (Çubukçu, 1970,: 37-38). Bu dönemde kız 
çocukları hor görülür, onlara değer verilmezdi. Kız çocuğu doğan birisi bundan utanç duyardı 
hatta kız çocuklarını doğduktan hemen sonra öldürenler vardı (Çetin, 2007: 104). Kadın daha 
doğuştan aşağılanmaya başlardı. Bir kişinin erkek çocuğu olursa, şenlik düzenler yemekler verir 
ve günlerce bunu kutlardı. Kız çocuğu doğarsa, utanır suçlu psikolojisine kapılırdı, toplum içine 
çıkmaktan da çekinirdi (Çağatay, 1957: 121). 

Aile kurumunun yeniden yapılandırılması sürecinde kadına yeni haklar verilmesiyle 
toplumdaki eski itibarsız durumu değişmeye başlamıştır. Kadın ve erkek aynı değer bağlamında 
ele alınmış ve erkek ile kadının birbirinin tamamlayıcısı oldukları vurgulanmıştır (Tövbe 9/71). 
Kadın; aile birliğinin bir üyesi olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber; “ Sizin en hayırlınız 
hanımına karşı en iyi davranışta bulunanınızdır…” (İbn Mace, Nikâh 50). gibi ifadeleriyle 
kadının sosyal hayattaki konumunu güçlendirici beyanlarda bulunmuştur.”  

Toplumsal değişmeyle birlikte kadının sosyal hayattaki konumu belli kurallarla koruma 
altına alınmıştır. Din ve vicdan hürriyeti, evlenme, çocuk sahibi olma, öğrenim, şahitlik, miras 
vb. pek çok konuda kadına yeni haklar verilmiştir. Kadının toplumdaki sosyal, hukuki ve 
iktisadi hakları yeniden tanımlanmıştır. Kocası ölmüş ya da boşanmış kadını koruyucu 
hükümler getirilmiştir. Namuslu kadına iftira atanlara ağır cezalar getirilmiş, bunun yanında 
askerlik, savaş, yakınlarının geçimini sağlama gibi bir takım ağır yüklerden kadınlar muaf 
tutulmuşlardır (Çetin, 2007: 109-110). 

İslâm medeniyeti ile sosyal hayatta kadın, sadece birey olarak değil; anne, eş, evlat gibi 
sosyal değerleri güçlü bir aktör olarak değerlendirilmiştir. Yaşanan toplumsal değişimle birlikte 
erkek ile kadın arasındaki biyolojik, psikolojik ve yaratılıştan gelen farklılıkları da göz önünde 
bulundurarak kadının sosyal sistem içerisindeki rolü belirlenmiştir (Afzalur Rahman, 1992: 
II/31). Bir cinsi diğerine karşı ötekileştirme ve ikinci, üçüncü sınıf gibi tabakalaştırma 
yapmadan, karşılıklı görev ve sorumluluklar düzenlenmeye çalışılmıştır. Kur’an’da erkek ile 
kadın bir muhatap olarak değerlendirilmiştir. Bu şekilde kadının ve erkeğin bir arada sayılması 
ahlâki ve manevi eşitlik olarak yorumlanmış ve bu bakışla hem ailede hem de aile dışı sosyal 
hayatta kadının hakları genişletilmiştir (Aktaş, 2008: 33-34). 
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Sonuç 
Hz. Peygamber ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicreti sonrası ilk İslam 

topumu ve medeniyetinin inşa süreci başlamıştır. Bu inşa sürecinin etkin ve başat faktörü ise 
Hz. Peygamber ve tebliğ ettiği İslam dini olmuştur. Yaklaşık on yıl kadar devam eden Medine 
merkezli bu mücadele süreci, sadece Hicaz yöresinin değil hemen hemen bütün Arabistan’ın 
yeni dini, sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal oluşumun etki alanına girmesi ile sonuçlanmıştır. 
Bu bağlamda Arabistan’da köklü bir toplumsal değişmenin gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
değişim; dini, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, ahlâki, hukuki bütün alanlarda etkili 
olmuştur. 

Hicret sonrası değişim süreci, toplumsal kurumların inşası ile başlamıştır. Medine’de 
ilk İslâm toplumunun inşa sürecinde dini, siyasi, eğitim, aile ve ekonomik kurumların bütüncül 
bir nazarla ele alındığı görülmektedir. Kur’an’ın indiriliş süreci devam ettiği için sürekli 
değişim gösteren din kurumu, itikâdi alandaki yeniliklerin yanında ibadetler ve bunların sosyal 
hayata bakan yönlerindeki değişimleriyle yeniden inşa ediliyordu. Mekke’de daha çok itikâdi 
konuların öğretisi temelinde şekillenen din kurumu, Medine’de ilk İslam toplumunun tam 
merkezinde yer almıştır. Bu dönemde din kurumunun önemli bir müessesesi olan mescitler, 
İslam dinine ait öğretilerin toplumla buluştuğu yerler olmuş ve toplumun eğitilmesinde çok 
fonksiyonlu birer üs haline gelmişlerdir. 

Yeni bir toplumun inşasıyla birlikte sosyal şartlarında yönlendirmesiyle birlikte ilk 
İslam site devleti kurulmuştur. Bu site devletin kurulmasıyla birlikte siyaset kurumu da yeniden 
yapılandırılmıştır. Medine sözleşmesiyle devletin ve siyaset kurumunun unsurları tanımlanmış 
ve Medine şehrinin sınırları tespit edilerek şehirleşme ve şehircilik faaliyetleri de başlamıştır. 
Bu değişim süreciyle birlikte işgücü, üretim ve sermayenin faktörleri yeniden tanımlanarak 
ekonomi kurumu da yeniden yapılandırılmıştır. 

Toplumsal değişimle birlikte sosyal hayatın temel kurumlarından birisi olan aile kurumu 
da; roller, fonksiyonlar ve yapısal faktörlerin tanımlanmasıyla yeniden inşa edilmiştir. Kadının 
konumu konusunda önemli değişimleri sağlayacak kurallar getirilmiş ve evlilikten boşanmaya, 
aile içi bireylerin rollerinden, ebeveyn ve çocukların hak ve sorumluluklarına, ailede miras 
paylaşımına kadar birçok konuda yeni düzenlemelere gidilmiştir. 
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TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE AHİLİK İLİŞKİSİ 

 

Kaplan UĞURLU* Şimal YAKUT AYMANKUY**  Hilmi AR*** 
 
ÖZ 
 
Toplam kalite yönetimi anlayışı üretim sektöründeki genişlemesini hizmet işletmelerinde 
dolayısıyla turizmde de devam ettirmektedir. Turizm sektörü, kendisini kalite geliştirmenin 
dışında tutamaz. Hizmetin genel özellikleri sebebi ile turizm ürünü tüketicilerinin işletmeler 
tarafından tatmin edilmesi pek kolay değildir. Dahası; çetin rekabetin sürdüğü turizm 
sektöründe kaliteyi tüketicilerine sunamayan veya bunu hissettiremeyen işletmelerin 
varlıklarını sürdürmeleri de mucizelere bağlıdır. Günümüzde işletmelerin toplam kalite 
sistemini bünyelerine adapte etmeleri bu nedenle çok önemlidir. Oysaki mükemmeliyeti arayan 
toplam kalite yönetim sistemi anlayışı, asırlar öncesinde Ahilik’te vardı. Günümüz toplam 
kalite yönetim anlayışının temelinin Ahilik anlayışına uzandığını birbirlerine benzer ilkelerin 
varlığına dayanarak söylemek mümkündür. Bu çalışmada; geçmişteki Ahilik anlayışı ile 
günümüz işletmelerinde uygulanan toplam kalite yönetimi anlayışındaki bu benzerlikler ve 
turizm sektörüne yansımaları değerlendirilecektir. Çalışmada, turizm işletmelerinin 
günümüzde uyguladığı toplam kalite yönetimi anlayışındaki çalışan ve müşteri memnuniyeti, 
üretim ve hizmet standartları, iş etiği ve ahlâkı gibi konuların Ahilik anlayışı ile paralellik 
gösterdiği belirtilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ahilik, Toplam Kalite Yönetimi, Turizm, Hizmet, Müşteri Odaklılık 
 
 

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND AKHISM RELATION IN TOURISM 
 

ABSTRACT 

Total quality management system in production sector maintains spreading just like the service 
businesses and of course in tourism sector. Tourism sector cannot exclude itself from quality 
development. Because of the service’s general specialities, it is not that easy to satisfy the 
consumers of tourism products.  Furthermore, while tight competition goes on tourism sector, 
for businesses which cannot be successful in presenting quality and make customers feel quality 
are almost impossible to sustain their existence. In today’s world, that is why businesses’ 
adapting total quality management system is crucial. However, total quality management which 
is trying to reach perfection existed centuries before as akhism. If we consider about two 
systems’ similarities about their principals, it is possible to say that the basis of total quality 
management system dates back to Akhism system.  In this study, resemblance between Akhism-
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Total Quality Management system and effects of these systems to tourism sector will be 
handled. This study indicates that tourism business’ performing total quality management 
system elements like employee and customer satisfaction, production and service standards, 
business ethic shows parallelism with akhism system. 

Keywords: Akhism, Total Quality Management, Tourism, Service, Customer Orientation 

 

1.   GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, bir yandan diğer sektörlerde olduğu gibi emek-
yoğun özelliklere sahip turizm sektörünün hemen her alanında etkilerini gösterirken, diğer 
taraftan yönetim anlayışlarında da değişmelere neden olmaktadır. Bu değişim süreci, işletmeleri 
üretim ve satış odaklı pazarlama sistemlerinden, modern ve sosyal pazarlama sistemlerine 
geçişler, merkeziyetçi yönetim anlayışından, tam katılımcı yönetim anlayışına geçişler, 
eğitimde ve performans değerlendirmelerinde insan odaklı yaklaşımlar vb. yeni modeller 
geliştirmeye yöneltmiştir. Sistemler ya da modeller ne olursa olsun amaç; müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve bunun için eldeki imkânları, değerleri, varlıkları, 
bilgi ve becerileri zenginleştirmek ve/veya arttırmaktır. Ticari amaçla faaliyet gösteren 
işletmeler, kâr hedeflerine ulaşabilmek için sektör, pazar, tüketici, rakip, teknoloji gibi 
konularda daha çok bilgiye ihtiyaç duymanın yanında çağdaş yönetim anlayışlarını da 
benimsemektedir. Dolayısıyla işletmeler ürün, üretim ve işletme odaklı anlayıştan, daha çok 
tüketici ihtiyaç, istek ve tercihlerine, ayrıca tüketici tatminine, bir başka deyişle insan odaklı bir 
anlayışa yönelmeye başlamışlardır. Bu konulara ilave olarak işletmeler, sektörlerinde 
varlıklarını ve kârlılıklarını devam ettirebilmek için etik kurallara uyma, sosyal sorumluluk, 
şeffaflık, çalışanların yönetime katılması, mentorluk (danışmanlık) gibi ilke ve değerleri 
benimseme yönünde eğilim ortaya koymaktadırlar. Bu anlayış yoğun rekabet şartlarının hüküm 
sürdüğü turizm sektöründe de ticari anlamda var olmanın olmazsa olmazlarından biridir.  

İnsan (tüketici/müşteri) odaklı olma anlayışı işletmeler için günümüzde önemini devam 
ettiren toplam kalite yönetiminin (TKY) de dayandığı temel unsurlardandır. TKY anlayışı 
aslında geçmişte ticaret hayatımızda yaşanmış ahilik sistemiyle büyük ölçüde benzerlikler 
göstermektedir.  

Toplam kalite anlayışında, üretim faktörleri içerisinde ve kalitenin oluşumunda en aktif ve 
etkili üretim faktörü olan insan önemli bir unsurdur. İşgörenlerin seçimi, eğitimi ve doğru 
işlerde çalıştırılmaları, işbirliği, TKY’nde ve müşteri memnuniyetinde oldukça önemlidir. Bu 
durum işletmede, hem işgörenin en iyi bildiği ve uzmanı olduğu bir işi yapmasından dolayı 
olumlu “güdü/girdi”, hem de işgörenden kaliteli bir “ürün/çıktı” alınmasına neden olmaktadır. 
Kaliteli ve müşteri memnuniyeti yüksek mal/hizmet (ürün) üretebilmek için işbölümü ve 
uzmanlaşmanın turizm sektöründe de oldukça önemli olduğu herkes tarafından kabul gören bir 
olgudur. Ahilik sisteminde işi ehline verme, müşteriye karşı dürüst davranma, kusursuz 
mal/hizmet sunma, kalite kontrol mekanizmaların işlerliği ve karar mekanizmalarında tüm 
paydaşların katılımı gibi hususların hayati önem taşıdığı bilinmektedir. Dolayısıyla turizm 
işletmelerinin başarılarının temelini oluşturan TKY’nin hedefi olan kaliteli hizmet ve müşteri 
memnuniyeti vb. gibi hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çabalar ile ahilik anlayışı benzer 
amaçlara ve hedeflere hizmet etmektedir. 
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Ahilikte usta çırak ilişkisi, ustanın hünerlerini göstermesi ve çırağını mesleki anlamda iyi 
bir şekilde yetiştirmesi, iş ahlâkı, iş disiplini, saygı ve hürmete dayalı ilişkiler, üretimde yapılan 
işin önemsenmesi, hizmet üreten turizm işletmelerinde kalitenin sağlanmasına yönelik olarak 
gerçekleştirilen sürdürülebilir hizmet ve yönetim anlayışı ile benzer nitelikler taşımaktadır. 
Örneğin; otelin açık büfesinde sergilenen yemekleri hazırlayan aşçılar ile yardımcılarının 
arasındaki ilişkiler, eğitim, çalışma, saygı, sevgi vb. özellikler açık büfedeki tüm yemeklere 
yansıyan ve işletmeye yönelik “kalite” algısının müşteride oluşmasını sağlayan önemli 
unsurlardır. Kaliteli mal/hizmet, dolayısıyla bunu sağlamaya çalışan TKY, tüketicilerin ödemiş 
olduğu ücretin karşılığında pişman olmamalarını ve onları koruyan bir anlayış olurken, bu 
durum ahilikteki müşterinin velinimet olarak görüldüğü anlayışın günümüze yansıması olarak 
göze çarpmaktadır. İşletmeler, velinimeti olarak gördükleri müşterilerine her zaman kaliteli mal 
ve hizmetler sunmak zorundadırlar. Çünkü rekabetin çok güçlü olduğu turizm sektöründe bir 
otelin/seyahat acentasının rakibi dünyanın herhangi bir yerindeki oteller/seyahat acentalarıdır. 

İnsan merkezli olan ahilikte olduğu gibi, turizm sektöründe de saygı, sevgi, hoşgörü, 
paylaşım gibi kavramlar hem işgören, hem de müşteri anlamında önemli değerlerdir ve üretilen 
hizmetlerin kalitesine doğrudan etki etmektedirler.  

2.   TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ KAVRAMI 

  Kalite kavramı ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Juran (1999) kaliteyi; ‘‘tüketicinin 
ihtiyaçlarını karşılama yoluyla tüketici tatminini sağlayan ürünlerin özellikleri’’ olarak, Crosby 
(1979) ‘‘gereksinimlere uygunluk’’ olarak tanımlarken, Deming (2000) ise kalitenin, 
‘‘beklentileri karşılama performansının ölçüsü’’ olduğuna vurgu yapmaktadır. Hizmetler 
sektörünün bir parçası olarak turizm için de kalitenin tanımı değişmemekle birlikte, üretilen 
ürünün soyut özelliğine bağlı olarak bazı farklılıkların öne çıktığı görülmektedir. Turizm 
işletmelerinde kalite; konukların gereksinimlerini karşılama ve onları memnun etme olarak 
ifade edilmektedir. Tavmergen (2002) ise turizm işletmeleri açısından kaliteyi, ‘‘turistlerin 
mevcut ya da doğabilecek gereksinimlerini karşılayacak ürün ve hizmetlerin üretilmesi, 
işletmenin faaliyet verimliliğinin arttırılması ve etkin bir maliyet kontrol sürecinin yardımıyla 
maliyetlerin azaltılması amacıyla kullanılan stratejik bir araç’’ olarak tanımlamaktadır.  

Hizmet kalitesi, bir örgütün müşteri beklentilerini karşılayabilme ya da geçme 
yeteneğidir ve hizmet kalitesinde önemli olan, müşteri tarafından algılanan kalitedir. 
Dolayısıyla hizmet kalitesi konusunda kalitenin, tüketici tarafından algılanan performans 
düzeyi ya da hizmetin tüketiciyi tatmin etme düzeyi olduğu söylenebilir (Varinli, 1995: 94). 
İşletmelerde kaliteyi iyileştirmek için üst düzey yönetim, hizmetlerin müşteri memnuniyetini 
arttıracak biçimde yapılmasını sağlamak zorundadır (Gürbüz, 2000: 45). Bu nedenle hangi 
sektörde olursa olsun bir işletmede sürekli başarı için üretilen ürün ya da hizmetin kaliteli 
olması gereklidir. Turizm işletmelerinde mükemmelliğe doğru sürekli gelişim, kaliteyi de 
beraberinde getirmektedir. Turizm sektöründe kalite, sunulan hizmetin eksiğini veya hatasını 
bulmak değil, onu hatasız ve eksiksiz olarak gerçekleştirmektir (Aymankuy, 2005: 95). Turizm 
işletmelerinde hizmet kalitesinin niteliği kaliteyi oluşturmaktadır. 

Turizm sektöründe 1980’lere kadar kalite geliştirme faaliyeti, iş gücünün teknik 
eğitimine, tesis ve donanımın yenilenmesine odaklanılarak ele alınmaktaydı. İşletmeler satış, 
yüksek fiyat, üretim, finansman kaynaklarının kullanımı ve yönetimi uygulamalarının 
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başarısının gözlenmesi, turistik ürünün somut ve soyut özelliklerinin anlaşılması, üretim 
süreçlerine odaklanılması, değişen çevreye değişimle cevap verilmesi gerekliliğinin fark 
edilmesi gibi nedenlere bağlı olarak turizmde de kalite yönetimi uygulamaları gelişmiştir 
(Mene, 1999).  

3.   TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ 

TKY, uzun vadede iç ve dış müşterileri tatmin etmek amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi 
ve çalışanların katılımıyla kaliteyi ve hızı maksimize etmekle beraber maliyeti minimuma 
indirmek için girişilen tüm faaliyetlerdir. Toplam kalitenin başarı derecesi yönetimin sürekli ve 
etkili bir şekilde bu faaliyetlere katılımına ve tüm personelin genel ve gerekli eğitiminin 
sağlanmasına bağlıdır (Kıngır, 2006: 17). Toplam kalite bir örgütün başarısında anahtar rol 
üstlenen sürekli değişim sürecine uyum ve eğitimi ön planda tutan bir yönetim sistemidir. Japon 
kalite uzmanlarından olan Ishikawa (1985) ‘‘toplam kalite yönetimi eğitimle başlar, eğitimle 
yol alır, eğitimle sonuçlanır’’ söylemiyle özetlediği gibi Toplam Kalite sisteminde eğitim 
önemli bir unsurdur. 

Toplam kalite, sadece kalite çemberleri ya da verimlilik iyileştirme programlarından 
ibaret değildir. Ortaya çıkış nedeni olarak müşteri odaklılığı kültürünü oluşturan bir sistemdir. 
TKY, işletmede görev yapan tüm çalışanların karar alma mekanizmasına katılımının 
sağlanması suretiyle kalitenin devamlı iyileştirilmesi ve toplam maliyetlerin azaltılmasını 
amaçlar (Pearce ve Robinson, 1997: 394). TKY, uzun vadede müşterinin tatmin olmasını 
sağlamayı, kendi personeli ve toplum için faydalı olmayı hedefleyen, kaliteli üretime 
yoğunlaşmış ve tüm personelin katılımına dayanan bir yönetim biçimidir (Efil, 2003: 68). 
Ayrıca TKY, müşteri memnuniyetini işletmelerin varlığının belki de en önemli sebebi olan 
‘‘kâr’’ olgusundan daha önce gören bir yönetim felsefesidir (Doğan ve Eriş, 2000: 112). 

Geçmişte ve şimdiki paydaşların tümünün memnuniyeti üzerine kurulu insana odaklı 
bir yönetim sistemi olan TKY, bireyselliğin yalnızlığından çok, takım çalışmasını destekler ve 
sistemle birlikte çalışanların gelişimine odaklıdır (Karatop ve diğerleri, 2011: 3). Öyle ki 
TKY’nin temel felsefesi; müşterinin kalite gereksinimlerinin belirlenerek, buna göre hatasız 
çıktı sağlayarak, müşteriyi memnun etmek ve kaliteyi geliştirmek ile ilgili sürekli çabalarda 
bulunmaktır. Burada müşteri, hem hizmetlerden faydalanan dış müşteriler, hem de hizmetlerin 
üretimini sağlayan iç müşteri yani işgörenlerdir. 

TKY’nin en önemli özelliği ise, kaliteli ürün ve hizmet sağlanmasını birkaç kişinin 
omuzlarına bırakmayıp, sistemdeki herkesle paylaşmasıdır (Alkış, 2009: 2). TKY’ni iyi şekilde 
uygulayabilmek, kritik faktörler olarak üst yönetimin liderliği, kalite bölümünün rolü, eğitim, 
ürün tasarımı, tedarikçilerin kalite anlayışı, süreç yönetimi, kalite raporları ve işgörenlerle 
ilişkilere bağlıdır (Dayton, 2001: 294). 

3.1. Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 
3.1.1.   Müşteri Odaklılık 

Müşteri, şirketin içinde ve dışında, ürün ve hizmetlerden faydalanan kişilere verilen addır 
(Langford ve Cleary, 2000: 21). TKY’ de müşteri iç müşteri ve dış müşteri olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. İç müşteri işgörenler, dış müşteri ise kaliteli olmak şartıyla ürün veya hizmetten 
faydalanmak isteyen kişilerdir. Dolayısıyla bir işletmenin başarısı büyük ölçüde müşteri 
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ihtiyaçlarının anlaşılmasına ve tatmin edilmesine bağlıdır. Bu nedenle müşteri isteklerinin 
tatminini temel örgüt felsefesi haline dönüştürme yönünde çaba gösteren kuruluşlar, 
müşterilerini koşulsuz mutlu etmeyi ‘‘olmazsa olmaz’’ bir ilke olarak algılayan bir örgüt 
kültürü oluştururlar (Özgür, 2009: 33). Müşteri odaklılık ilkesi, mevcut ve gelişmekte olan 
müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini belirlemeyi, etkili müşteri ilişkilerinin yönetimini 
sağlamayı ve müşteri memnuniyetini nasıl ve ne kadar iyi bir şekilde tespit edilebileceğini 
ortaya koymaktadır (Samson ve Terziovski, 1999: 396). Müşteri odaklı yönetimin 
uygulanabilmesi için öncelikle tatmin edilmesi gereken müşterinin tanımlanması ve müşterinin 
ne istediğinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

3.1.2.   Üst Yönetimin Liderliği 

Liderler görev, görüş ve değerleri geliştirerek yönetim sisteminin sürekli gelişmesine 
katkıda bulunurlar, organizasyonda çalışan kişileri harekete geçirirler ve motive ederler. 
Toplam kalite yönetimine geçiş sürecinde yöneticiler aktif olarak toplam kalite yönetimi 
felsefesinin liderliğini yapmalı ve toplam kalite yönetimi kültürünün oluşmasını 
sağlamalıdırlar. Bunun için liderler, birey ve takımların çabalarını gözlemlemeli ve bu çabaları 
takdir etmelidirler (Evans ve Lindsay, 1993: 103). Bu hususa dikkat çeken Şimşek (2002) üst 
yönetimin liderliğinin son derece önemli olduğuna ve üst yönetimin liderliği olmaksızın işletme 
içi bir kültür oluşturmanın güçlüğüne vurgu yapmaktadır. 
 

Üst düzey yöneticiler, değişim, yenilik, risk alma, yapılan işle gurur duyma, müşteriye 
sunulan mal ve hizmetin sürekli iyileştirilmesi gibi bir çevre ve kültür oluşturulmasında liderlik 
görevi üstlenirler (Aykaç ve Özer, 2006: 177). TKY üst yönetimde bir zihniyet değişikliğini 
öngörür. TKY, değişim süreçlerinin anlaşılmasına, benimsenmesine ve uygulanmasına önem 
vermektedir.  
 

3.1.3.   Sürekli Gelişme (Kaizen) 

Geliştirme, iyileştirme ve özellikle sürekli olarak bu işlemlerin yapılması anlamında 
kullanılan ‘‘ kaizen’’ kelimesi Japonca’da ‘‘değişim’’ anlamını taşıyan ‘‘kai’’ ve ‘‘iyi manasına 
gelen ‘‘zen’’ kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur ve anlaşıldığı üzere Türkçe ‘‘daha iyi’’ 
manasına gelmektedir.  
 

Kaizen felsefesini ilk olarak ortaya koyan kişi olarak bilinen Masaaki IMAI (1986) bu 
felsefeyi “Japonya’da gelişen ve sonradan bütün dünyaya yayılan birçok yönetim uygulamasını 
(üretkenlik artırımı, toplam kalite kontrolü, kalite kontrol çemberleri ya da işçilerle olan 
ilişkiler) kapsayan bir şemsiye” olarak tanımlamaktadır. 

 
Sürekli gelişme ve iyileşme ancak, organizasyon planında yönetim kurulu yoluyla 

yapılandırılarak değişik seviyelerde oluşturulan ve tanımlayıcı ve problem çözücü yöntemlerle 
hareket eden çalışma gruplarıyla sağlanabilir (Şimşek, 2002: 122). Kaizen kavramı sonuç 
odaklı değil süreç odaklı bir kavramdır. Bu süreçte çalışanlara düşen görev, kendi yaptıkları işi 
daha iyi nasıl yapabileceklerini ve bu işi nasıl geliştirebileceklerini projelendirmektir (Imai, 
1994: 23). 
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Toplam kalite yönetimi felsefesinde hiçbir standart son olarak kabul edilmediğinden ve aynı 
zamanda kalite geliştirme faaliyetleri hiçbir zaman sona ermeyecek bir süreç olarak 
görüldüğünden, müşteri tatmininde rekabetçi avantaj elde edilmesinde, verimlilikte, sistemlerin 
ve insan kaynaklarının iyileştirmesinde sürekli gelişme temel bir amaçtır (Bumin ve Erkutlu, 
2002: 94). İşte bu sürekli geliştirme yaklaşımı, işletmelerin problemlerle beraber varlıkların 
devam ettirmesine karşı çıkar ve en büyük amaca yönelik temel problemlerin çözümünü 
hedefler. Ekipler ve projelerin oluşumunu öngörerek problemlerin günübirlik çözümler 
üretmek yerine ortaya çıkması muhtemel olan potansiyel problemlere karşı hazırlıklı olmayı da 
kolaylaştırır (Halis, 2007: 33). 
 

3.1.4.   Takım Çalışması 

TKY’ de işletme çalışanlarının tamamının gelişme faaliyetlerine katılımını sağlamak 
önemlidir. Takım çalışmasının en önemli unsuru; bir grup insanın birbirini, daha derin bir 
kavrayış ve açıklık için, karşılıklı bir çaba içinde çalışma arkadaşı olarak görmesidir. TKY’de 
süreçlerin karmaşıklığı ve kapsamları nedeni ile tek bir kişinin kontrolü yeterli olmamaktadır. 
Bu süreçlerin sorunları, ancak işbirliği ve uyum içinde çalışan ekipler tarafından çözülebilir 
(Şimşek, 2002: 109). Bu nedenle TKY herkesi bir ekibin üyesi olarak görür ve ekip oluşumu 
ve ekip çalışmasını kolaylaştırıcı düzenlemelere olanak tanır. Sorunlara uygun çözüm arayışı 
ekip çalışması ortamında gerçekleştirilir. Sonuçta ekip çalışmaları ve toplantılar kişisel 
gelişmenin, öğrenmenin, iletişimin, yaratıcı fikirler üretmenin ve katılımcılığın en etkili aracı 
haline gelir (Yağar, 2007; 22). 
 

3.1.5.   Sıfır Hata/Hata Önleme 

Sıfır hata temelde bir hedef gibi görünse de, aslında bir harekete verilen isimdir. Sıfır hata 
hataların ve hatalara neden olan faktörlerin belirlenmesi ve hataların ortaya çıkmasının 
önlenmesi için gerçekleştirilen çabaların tümüdür. TKY’ nin temelinde ‘‘hataları ayıklamak’’ 
değil de ‘‘hata yapmamak” önemlidir. Mal ve hizmeti ilk seferde doğru yapmak TKY’nin en 
önemli hedefleri arasındadır. Geleneksel yönetimin aksine TKY ‘‘kabul edilebilir hata oranı’’ 
diye bir anlayışı kabul etmez. Bu TKY’ nin sıfır hata görüşüne aykırı bir durumdur. Bu nedenle 
hataların kaynağına inmek, nedenlerini bulmak ve bir daha ortaya çıkmamasını sağlamak 
gerekmektedir (Karyağdı, 2001: 68). Müşterinin bir ürünü (mal veya hizmeti) kaliteli bulup 
almasının en büyük ölçütü kuşkusuz satın almadan önceki ürün algısı ve ürünü tükettikten sonra 
gösterdiği tatmin ve yeniden satın alma davranışıdır. Bunu endüstriyel mallardaki kalite 
göstergesi olan sıfır hata ilkesi, hizmet işletmelerinde sıfır müşteri tatminsizliği şeklinde bir ilke 
durumuna getirecektir.  
 

3.1.6.   Tam Katılım 

Klasik yönetim anlayışının hâkim olduğu dönemlerde yapılacak işlerde işçiler, yalnızca 
verilen kararın uygulamaya konması safhasında işe dâhil olurlardı. Günümüzde ise çalışanlar 
her türlü kararın görüşülmesine ve sonuçlandırılmasına aktif olarak katılıp düşüncelerini ifade 
etmek ve bu konularda fikirlerinin alınmasını talep etmektedirler (Şimşek, 2002: 107). Bu 
talepler doğrultusunda tam katılımın işleyişi için sorumluluk paylaşımının iyi yapılması 
gereklidir. Tam katılım ilkesi işgörenlerin de yönetimde söz sahibi olması ve kurumun ‘‘ortak 
akıl’’ anlayışıyla hareket etmesi esasına dayalıdır.  TKY sürecinde yer alan sürekli iyileştirme, 
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problemlerin analizi ve çözümü, ekip oluşturma, hedefleri belirleme ve kalite gibi görevlerin, 
şirket çapında yayılımının sağlanması ancak tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilebilir 
(Peşkircioğlu, 1998: 35). 
 
Tablo 1. Geleneksel ve TKY Organizasyonlarını Ayrıştıran Kriterler 
 Geleneksel Yönetim Toplam Kalite Yönetimi 

Örgütsel yapı Hiyerarşik ve katıdır Esnek ve düzdür 

Değişime bakış Statükocu Sürekli gelişme 

İşgörene göre üst Patron veya Polis Kolaylaştırıcı ve öğretici 

Ast-üst ilişkisi Bağımlı, kontrol ve 
korkuya dayalı 

Mütekabiliyet, güven ve anlayış 

İşgören ilişkileri Bireysel ve rekabetçi Takım halinde çalışan arkadaştırlar 

İşgücü yetiştirme İşgücü ve yetiştirme 
maliyettir 

İşgücü varlıktır ve yetiştirme de bir 
yatırımdır 

Kaliteyle ilgili karar Yönetim söz sahibidir Müşteri söz sahibidir 

Karar Verme Yöneticilerin 
deneyimlerine dayalıdır 

Gerçeklere, sağlam bilgiye ve sistemlere 
dayalı 

Kaynak: Halis (2008: 53). 
 
Tablo 1 incelendiğinde; geleneksel yönetim “bencil”, “baskı ve korkuya dayalı” “çağdışı” ve  
“yaptım oldu düşüncesi hâkim” bir anlayış öne çıkar iken, TKY’nin ise “değişim ve gelişime 
açık”, “müşteriyi ön planda tutan” ve “birlikte hareket etme” anlayışına dayalı bir yönetim şekli 
olduğu görülmektedir. 
   

4.   TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

Hizmet kalitesinin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların gelişmesi ve hizmet kalitesinin ölçümü 
konusunda araçların geliştirilmesi turizm alanında da kalite yönetimine dinamizm getirmiştir 
(Kurgun, 1999: 27). Turizm işletmelerinde kalite yönetimi müşteri ihtiyaç ve gereksinimleri 
çerçevesinde üretim ve sunumu esas almaktadır. Öyle ki, turizm sektörünü oluşturan işletmeler 
arasındaki yakın koordinasyon ve paket tur üretimi gibi ortak ürünün farklı yanlarını üretme 
olgusu bu yaklaşımı güçlendirmektedir. Turizm sektöründe, kalitenin belirli bir düzeye 
yükseltilmesi, hizmet üretiminin sürekli iyileştirilmesine ve hizmeti üretenlerin nitelikli 
olmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Günümüz TKY anlayışına göre sadece kalite grubundaki veya 
kalite çemberlerinde görev alanlar değil, işletmede çalışan herkes kaliteden sorumludur (Halis 
ve diğerleri, 2010: 70). 
 

Turizm emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı hizmet kalitesinin zamana ve mekâna 
göre değişmesi, hizmetin standartlaştırılma sorunları gibi nedenler turizm işletmelerinde toplam 
kalite yönetiminin uygulanmasını bir ihtiyaç haline getirmektedir. Dolayısıyla turizm 
işletmelerinde TKY uygulamalarını gerçekleştirebilmek için işletme kültürü yaratmak, hizmet 
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standardını geliştirmek ve devamlılığını sağlamak, eğitim çalışmalarının sürekliliğini 
sağlayarak, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini iyileştirmek, kaliteyi ölçülebilir hale 
getirmek, verimliliği arttırıp, maliyetleri azaltıcı önlemler almak ve bunların sonucunda müşteri 
tatminini sağlamak ve çalışanların motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak gerekir (Yürütücü, 
2007).  
 

Otel işletmelerinde TKY’nin uygulanmaya başlamasıyla, işgörenler de tatmin edilmesi 
gereken unsurlardan biri haline gelmiştir. Böylece müşteri tatmini kavramında olduğu gibi 
işgören tatmini kavramı da otel işletmeleri yöneticilerinin gündemine girmiştir (Aşıkoğlu, 
1997: 38). Toplam kalite uygulamalarının benimsendiği otel işletmelerinde rekabetin, işletme 
bilincinin, arkadaşlık bilincinin, amaç birliğinin geliştiği ve genel moral düzeyinin arttığı tespit 
edilmiştir (Sarıçay, 2005: 31). TKY’nin uygulandığı otel işletmelerinde; yöneticiler, işgörenler, 
ve müşteriler arasında iletişim kalitesinin arttığını, işgörenlerde moral ve motivasyon 
iyileşmeleri gerçekleştiği, işgörenlerin katılımcı bir anlayışla kendilerini işletmenin bir parçası 
olarak gördükleri ve bunun verimliliği arttırdığı ifade edilmektedir (Özveren, 2000: 101). 
 

5.   AHİLİK SİSTEMİ VE İLKELERİ 

Kelime manası olarak ‘‘ahi’’ kelimesi Arapçadır ve ‘‘kardeş’’ anlamına gelmektedir. 
Divan-ı Lügati-t Türk’te ise ‘‘ahi’’ kelimesinin eli açık, cömert manasındaki ‘‘akı’’dan geldiği 
ifade edilmektedir. Müşteri odaklılık, motivasyon, iş ahlâkı, önce insan, sürekli gelişim ve 
kalite kontrol çemberleri, eğitim, kalite kontrol, tam katılım ve üst yönetimin liderliği gibi 
TKY’nin tüm unsurlarını bünyesinde barındıran Ahilik Sistemi, özü itibariyle TKY’nin 
13.yüzyıldaki uygulanmış halidir (Erbaşı ve Ersöz, 2004: 29). Ahilik, doğruluğun, 
yardımseverliğin ve iyi ahlâkın birleştiği bir sosyo-ekonomik düzen olarak yaşadığı dönemin 
toplumsal yapısını; eğitim, bilim, organizasyon, kalite standardı, üretici-tüketici ilişkisi, 
denetim gibi konularda düzenleyen yetkin bir sistemdir (Marşap, 2005: 76).   

 
Ahi teşkilatının başında Kırşehir’de bulunan Ahi Şeyhi bulunmaktaydı. Yaşadığı dönemde 

Ahi Şeyhi Ahi Evran’dı. Ahi Şeyhinin altında ona bağlı olarak her ildeki çeşitli meslek 
gruplarına ait tüm ahi grubunun lideri olan Ahi Baba bulunmaktaydı. Ahi Babaya bağlı her 
ildeki bir meslek grubunun lideri olan Ahi bulunurdu. Ahi’nin yardımcısı ve esnafla arasındaki 
ilişkiyi sağlayan görevliye ise Yiğitbaşı denirdi (Köksal, 2007: 123). Ahiler; esnaf, sanatkâr, 
tüccar ve diğer meslek dallarındaki meslek adamları olarak şehirlerde sosyal ve ekonomik 
düzenin kurulmasının yanı sıra kültürün de gelişimini sağlamışlardır (Bayar, 1998: 99). 
 

Ahilik, esnaf ve tüccarlar arasında dayanışma, birlik ve beraberlik esasına dayalı olarak 
kurulmuş bir teşkilattır. Bu teşkilat 13.yüzyıldan 18. Yüzyıla kadar da ‘‘Gedik’’ yani lonca 
teşkilatı olarak toplumun ekonomik ve ticari kesimindeki oluşumları düzenlemiştir (Şimşek, 
2002: 16). Ahilik, İslam ahlâk ilkeleri doğrultusunda kaliteli mal ve hizmet üretimini sağlamak 
amacıyla kurulmuş olan esnaf sanatkârın dayanışması, mesleklerini dürüstçe yapmalarını, 
ayrıca onların eğitilmelerini amaçlamanın yanında, tüketicinin korunmasında asırlarca önemli 
rol üstlenmiş bir teşkilattır. Kısaca Ahilik üretim-eğitim-denetim-tüketici mutluluğu 
fonksiyonlarının tamamını üstlenen çok amaçlı bir kurumdur (Gunduz ve diğerleri, 2012: 46).  
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Ahilik sisteminde işyerinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasında pek fark yoktur. Aralarında 
baba-oğul ilişkileri vardır. Bu sistemde üretilen mal belli bir ihtiyacı karşılayacak şekilde 
kusursuz ve tam olarak üretilir ve emeğin karşılığı, çalışanın alın teri kurumadan ödenirdi. 
İşyerlerinde çalışan ve çalıştıranlar dayanışma içerisindedirler. Bu uygulama emek ve 
sermayenin barışık olduğu bir modeldir (Çağatay, 1989: 93). Her şeyden önce bireyi önemseyen 
Ahilik sistemi ‘‘can ve mal ortaklığı’’ adını verdiği bir yardımlaşma ve dayanışma sistemini de 
kendi içinde kurmuştur (Özerkmen, 2004: 75). Ahi esnafı ürün kalitesinin belirli bir standardın 
altında olmamasını sağlamayı ilke edinmiştir ve birlikte çalışma anlayışı da bu kalite kontrolü 
sürecinin iyi yönetilmesini mümkün kılmaya yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de Ahilik 
sisteminde üretim ve tüketimin sınırlandırılması ve ‘‘ihtiyaca göre üretim’’ fikri o dönemde 
fiilen gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Esnaf ve tüccarın işsiz kalmaması ve aşırı üretimin ortaya 
çıkarabileceği sorunların önlenmesi, bu uygulamadaki temel hedefler olarak tespit edilmiştir 
(Solak, 2009: 13). 
 

Ahi teşkilatının organizasyon yapısında önemli yer tutan çarşıların problemleri, yerinden 
yönetim anlayışıyla çözülmekteydi. Çözülemeyen problemler, merkezi otoriteye aktarılmıştı. 
Ahi örgütlerinin yönetim kurulunda ‘‘İdare Heyeti’’ bulunmaktaydı. İdare heyeti seçimle iş 
başına getirilen diğer örgüt kademelerindeki yöneticilerle beraber alanında olgunlaşmış nitelikli 
üyelerden oluşturulmaktaydı. Üyelerle ilgili alınmış kararları ve üyeleri ilgilendiren gelişmeleri 
inceler ve gerekli önlemleri almaya çalışırdı (Erden, 2004: 387). Ahiler, özellikle 
büyükşehirlerde sanata ve mesleğe ait bütün işleri yönetmekte, ihtilafları çözmekte, devletle 
esnaf arasındaki ilişkileri düzenlemekteydiler (Bayar, 1998: 102). 
 

Ahilik sisteminde işi ehline teslim etmek son derece önem arz eden bir unsur olarak göze 
çarpmaktadır. Kabiliyetli ve zeki kişilerin işe alınması, yapılan işi daha kaliteli ve verimli hâle 
getirmenin en önemli yollarından biridir. İşbölümü ve uzmanlaşma konularına Ahilik 
sisteminde büyük önem verilmiştir. Her ahinin uzmanı olduğu tek bir işin bulunması ve başka 
bir iş yapmaması benimsenmiştir. Kişinin yeteneklerinin yatkın olduğu bir işi seçmesi, mesleğe 
yapacağı katkının yanında o mesleği yaparken tatmin olmasına katkıda bulunacak bir etkendir  
(Doğan, 2011). Ahilik sisteminde çıraklık, kalfalık, ustalık ve şed kuşanma (kalfalıktan ustalığa 
geçiş) törenleri gibi dinlendirici, eğitici ve öğretici özellikleri ile törenler sistemin felsefesinin 
göze, kulağa, kalbe ve ruha hitap eden bir hâl almasını sağlayan gösterilerdir (Cora, 2006: 53). 
 

Ahilikte uzun süreli ve çok aşamalı terfi sisteminin de tüm meslek ve sanat dallarında hâkim 
olduğu bilinmektedir. Ahilikte kişinin mesleğe girmesi ve meslekte yükselmesi süreci eğitici 
bir özellik taşımaktadır. Yamak, çırak, kalfa ve usta yapılanması, terfi sürecinin uzunluğu gibi 
etkenler Ahi teşkilatındaki bireylerin sabırlı ve deneyimli kişiler olmasını sağlamıştır. Ahilik 
sisteminde, bir gencin Ahiliğe kabulüne çok önem verilirdi. Çıraklığa talip olan kişide aranan 
özellikler hususunda titiz davranılır, uzun bir tetkik ve takibe tutulurdu. Teşkilata girmek 
isteyenin ahlâk ve terbiyesi üzerine yapılan incelemeler olumlu olursa durum zaviyede 
görüşülür, uygun bulunursa kişi üyeliğe kabul edilirdi (Şimşek, 2002: 166).  
 

Ahilik sisteminde en alt statüyü teşkil eden çıraklık, herhangi bir sanata girmek isteyen 
gencin o sanatın çırak çalıştırma hakkına sahip ustalarından birinin yanına yardımcı olarak 
verilmesiyle başlamaktadır. Çırak adayı, Ahi ahlâkının ön gördüğü üstün nitelikleri taşımalı ve 
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bu duruma aynı meslekte çalışan iki çırağın şahitlik etmesi gerekmektedir. Bir çırak adayında 
aranan üstün nitelikler şunlardır:  

  
•   Sözü yerinde söylemek, 
•   Vefa yolunda sabitkadem durmak, 
•   Ehli kerem ve cömert olmak, 
•   Güler yüzlü olmak, 
•   Tatlı dilli olmak, 
•   Kimse hakkında dedikodu etmemek ve 
•   Kibirli olmamaktır.  

 
Her usta çırağına icra ettiği sanatın bütün inceliklerini öğretmek zorunda olmanın yanında 

çırağın ahlâkından da sorumludur. Bir çırağın sanatının ehli olmaması, iyi ahlâklı olmaması 
ustası için onur kırıcıdır (Güllülü, 1977: 129). 
 

Ahilikte eğitim, gençlikten başlamak üzere tüm yaşamı kapsayan sürekli bir eğitimdir. 
Bir yerde başlayıp bir yerde biten bir süreç değildir. Ahilik sisteminde çıraklara öncelikle milli 
töre ve gelenekler, toplum hayatının disiplinlerini de içeren temel yurttaşlık eğitimi verilirdi. 
Sonraki aşamalarda meslek eğitimine geçilirdi. Kuramdan çok uygulama ve yaşayarak öğrenme 
yöntemi kullanılmaktaydı  (Şimşek, 2002: 162). 

 
Ahilik sisteminin dikkat çeken özelliklerinden biri de ‘‘Ahilik İç Kontrol Sistemi’’dir. 

Bu uygulamada esnaf ve sanatkârlar, devletin ulaşamadığı yerlerde iş yeri açma ve malların 
üretiminde nitelik ve nicelik kontrolü yapma, çalışma ilkelerini belirleme, borçlanma, müşteri 
şikâyetleri gibi temel sorumluluk görevlerini tekelden üstlenmişlerdir. Böylece haksız rekabetin 
önüne geçilmekte, işsizlik önlenmekte ve adil paylaşım gerçekleştirilmekteydi (Soysal, 2013: 
191). Ahilikte, bir iş yeri açmanın bir takım meziyetler gerektirdiği gibi bir sanata çırak olmak 
da bir takım meziyetler gerektirmekteydi. Her çocuk bir sanata çırak olarak alınmıyordu. 
Alındıktan sonra da o sanattan ayrılmayıp usta oluncaya kadar devam ediyordu. Ahilik 
sisteminin bu ilkesi günümüz işletmelerinin önemli sorunlarından biri olan personel değişim 
hızının yüksekliği sorununu da ortadan kaldırıyordu (Şimşek, 2002: 189). Günümüzde turizm 
sektörünün genelinde, çalışan personelin sürekli değişmesi ve farklı departmanlarda kısa süreler 
çalışması, işten ayrılmaların sık yaşanması gibi hususlardaki istikrarsız durum turizm 
işletmelerini sıkıntıya sokmakta ve işgücünün bir iş üzerinde uzmanlaşmasına engel teşkil 
etmektedir. 

 
Yüzyıllar boyu atalarımız, bu düzeni, bu güveni kurabilmek için çalışmış, Türk ekonomi ve 

ticaret hayatını, din ve ahlâk kurallarına, eğitim ve öğretime, bilgi ve ehliyete, sosyal adalete ve 
karşılıklı yardımlaşmaya dayanan sağlam ilkelerle örgütlenmişlerdir. Hilesiz iş, sağlam mal, 
belli oranda kâr, ölçülü kazanç, kimsenin gözünün yaşına bakmayan adaletli bir kalite kontrol 
sistemi Ahilik iktisadi hayatında bir esastır (Şimşek, 2002: 184). 
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5.1. Ahilik Sisteminin Amaçları 

Amacı, zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ve 
sağlam ilişkiler kurmak ‘‘sosyal adaleti’’ gerçekleştirmek olan Ahilik, bu amacına, sağlam bir 
teşkilatlanma modeli ve köklü bir eğitim sistemi aracılığıyla ulaşmaya çalışmıştır (Öztürk, 
2002: 1). Ahilik, misyonu itibariyle bireyden topluma yükselişi ifade etmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, yetişmiş, ahilik ocağında pişmiş, olgunlaşmış bireylerden oluşan topluluklar 
çevrelerine hizmet etmektedirler (Özerkmen, 2004: 69). Ahilik teşkilatı yapı itibariyle belirli 
bir iş, ahlâk ve hiyerarşik düzen ile topluma hizmeti ve çalışmayı amaç edinen kişilerden oluşan 
ve bu özelliklere sahip kişileri yetiştiren bir teşkilattır (Zorlu ve diğerleri, 2012: 76). 
 

Ahiliğin amaçları; insanları hem ahlâken, hem de mesleki yönden eğiterek üretici ve 
topluma yararlı bir duruma getirmek; inançlı, ahlâklı, bilinçli ve üretici bir toplum oluşturmak, 
insanlar arasında karşılıklı anlayış, güven ve rıza duygularıyla işbölümü ve işbirliği kurarak 
toplumda sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamaktır. Ahilik; daha fazla kazanmak, spekülasyon 
ve rekabet yapmak yerine, karşılıklı yardım ve sosyal dayanışma esaslarına bağlı kalmayı tercih 
etmiştir (Bakanlar ve diğerleri,  2010: 790). Ahilikte rekabet anlayışı daha çok üretmek odaklı 
değil, müşteriye daha kaliteli ürün ve hizmetler sunma üzerine odaklıdır. Ahilik Sisteminin 
vazgeçilmez temel değerlerinden biri olan ‘‘hizmette mükemmellik’’ anlayışı yüzyıllarca tüm 
hizmet çeşitlerinde kullanılmış, özellikle üretimde kalitesizliğe karşı hassas davranılarak 
kalitesiz üretim yapanlar meslekten ihraç edilmişlerdir (Sancaklı, 2010).  
 

Ahilik, iş içerisinde eleştiriyi ve daha iyiyi yapmayı amaç bilir, böylece ayıplamamayı 
öğretir. Ahilik sisteminde teşvik, daha iyiye yöneltme esastır. Bu ilke, kişiyi güvenli kılar, 
sosyal bakımdan tatminde tutar ve başaran insan, takdir etmeyi öğrenir (Şimşek, 2002: 186). 
Ahilikte bireylerden işyerinde verimlilik anlayışıyla ve isteyerek çalışması, işlerini en az hata 
ile ustaca yapması, tüm çevre unsurlarına karşı saygılı olması ve değer vermesi, emeğin 
kutsallığına inanmaları beklenir. Buna göre Ahilik saygılı, ahlâklı, eğitimli ve yetenekli 
bireylerin yetiştirilmesi ve iş hayatında yer alabilmesi açısından günümüz işletmelerinin önemli 
bir eksikliğini giderebilme niteliği taşımaktadır (Zorlu ve diğerleri, 2012: 74). 
 

5.2. Ahiliğin Günümüz Ekonomik Hayatına Yansımaları 

Ahilik teşkilatının ortaya çıktığı zamanlardaki çevresel faktörler dikkate alındığında o 
zamanlarda her şeyin görünebilir nesneler üzerinde odaklandığını dolayısıyla ihtiyaçların elde 
edilmesinde ürünün temin edilmesi ile birçok sorunu ortadan kalkabiliyordu. Nitekim ürün 
odaklılık ve ağırlıklı olarak insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik ekonomik çabalar da 
sorumluluk esnaf ve sanatkârlara düşmüştür. Ahiliğin ortaya çıkmasında ve ilk akla gelmesinde 
temel sebep budur. Çünkü toplumun ihtiyaçlarını giderecek ürünlerin üretilmesinde insana 
(hem üreten hem de tüketen), uzmanlığa, dürüstlüğe, paylaşıma ve kaliteye önem veren Ahilik 
teşkilatı bu sayede öncelikle esnaf ve sanatkârlar arasında kabul görmüş ve daha sonra hızla 
coğrafyaya yayılmıştır.  
 

Ahiler Anadolu’nun her yerine dağılmışlar, her sanat kolu için bir birlik kurmuşlardır. Birlik 
olamayacak kadar az olan yerleşim yerlerinde birbirlerine yakın olan meslek birlikleri 
oluşturulan bir birliğin altında bir araya getirilmişlerdir. Yerleşim yerlerindeki bu birlikler 
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arasındaki ilişkileri “Büyük Meclis” sağlardı ki günümüzdeki Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile 
eşdeğerde bir görevi vardır.  Ülke düzeyindeki bütün esnaf birlikleri Kırşehir’de bulunan ve 
başında Ahibaba (bütün sanatkârların piri kabul edilen Ahi Evran-ı Veli’nin halifesi)’nın 
bulunduğu Ahi Evran Zaviyesi’ne bağlıydı. (Kurtulmuş, 2011: 45). Günümüzde ilçelerdeki 
esnaf odaları (lokantacılar odası), illerdeki Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığına, 
burası da Ankara’daki Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (KESK) Genel 
Başkanlığına bağlıdır. 
 

Ahiliğin günümüze uzantılarını işletmeciliğin nerdeyse her alanında gözlemleyebiliriz. 
Günümüzün kâr odaklı üretim ve satış anlayışı insanları ve çevreyi ciddi bir şekilde tehdit 
etmektedir. Küresel ısınma, çölleşme, çevre kirliliği, israf, hormonlu gıdaların üretiminde ve 
tüketiminde artış ve daha birçok zararlı faaliyetler sadece günümüz insanlarını değil, gelecek 
nesiller içinde tehdit eden unsurlardır. Bu nedenle işletmecilik anlayışı günümüzde değişen 
yasaların da etkisi ile yeniden insan ve toplum odaklı olmaya, sosyal ve sürdürülebilir 
işletmecilik anlayışına dönmeye başlamıştır. Bir diğer değişle, aslında Ahilik anlayışına bir 
dönüş söz konusudur. Çünkü ahilik sistemi, üretimi ve kaliteyi esnaf ve sanatkârlara özendirir. 
Aynı zamanda da neyi, ne kadar, ne zaman üretileceğini ve sürekli kontrolü şart koyardı. 
Dolayısıyla ahilik, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerine öncelik veren, kaliteli, israfı kabul 
etmeyen, zararlı ve yanlış üretime engel olan bir kontrol mekanizmasına sahipti. Bugün pazar 
ya da tüketici odaklı pazarlama anlayışının temeli de ahilik anlayışının günümüzdeki benzer 
uygulamalarıdır.  
 

Günümüz çağdaş pazarlama anlayışında işletme odaklı pazarlama anlayışı yerini müşteri 
odaklı pazarlama anlayışına bırakmıştır. Başka bir deyişle 4P’den 4C’ye geçiş, işletme odaklı 
pazarlama anlayışından müşteri odaklı pazarlama anlayışına geçilmesini ifade etmektedir. 4P 
pazarlama karmasının 4C’ye dönüşümü Tablo 2’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 2. 4P’den 4C’ye Geçiş 
Ürün (Product)     Müşteri Değeri (Customer Value) 
Fiyat (Price)      Malın Müşteriye Maliyeti (Cost to Customer) 
Dağıtım Kanalları (Place)    Müşteriye Uygunluk (Convenience for Buyer) 
Tutundurma (Promotion)   Müşteri ile İletişim (Customer Communication) 
Kaynak: Çiçek (2001: 66).  
 

Ahi Evran-ı Velî, Hacı Bektaş-ı Velî, Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bayram-
ı Velî, Aşık Paşa, Gülşehri gibi Türk düşünür ve gönül adamlarının dilinde ve kalemlerinde 
olgunlaşan Ahilik (Akkuş, 2004: 18) felsefesinin uygulamalarında 4C pazarlama karmasının 
tüm bileşenlerine rastlanmaktadır. 4C pazarlama karmasında yer alan her bir unsurun, 
Ahilikteki kullanımlarını gösteren karşılıklarına Tablo 3’de yer verilmektedir. 
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Tablo 3. 4C ve Ahilik İlişkisi 
Müşteri Değeri (Customer Value)       Müşteri Velinimetimizdir 
Malın Müşteriye Maliyeti (Cost to Customer)     Denetsel Fiyat   
Müşteriye Uygunluk (Convenience for Buyer)     Müşterinin Ürüne Kolay Ulaşımı 
Müşteri ile İletişim (Customer Communication)     Pazarla Etkileşim  
Kaynak: Erbaşı, Ersöz (2011: 139).  
 

Turizmde müşteriye sunulan ürün-hizmet karmasının müşterideki memnuniyet derecesi, 
işletmeninin müşteriye verdiği değer ölçüsünde olacağından, sunulan üründen öte, müşteriye 
verilen değer önem kazanmaktadır. İşletmelerin varlığının müşteriye bağlı olduğu 
düşünüldüğünde “müşteri velinimettir” sözünün müşteri değerine verilen önemin Ahilik 
teşkilatında asırlar önce var olduğunu göstermektedir. Ahibaba’nın asırlar önce bugünkü zabıta 
memurlarının ya da teftiş memurlarının yaptığı işi bizzat yapması, pazara çıkarak esnafı, 
sattıkları ürünleri, müşterilerin memnuniyetlerini, şikâyet ve dileklerini yerinde ve birinci 
ağızdan işitmesi ve görmesi hem müşteriye hem de esnafa verdiği önemi göstermektedir. Ahilik 
teşkilatındaki denetsel fiyat, müşterinin ürüne kolay ulaşımı ve pazarla etkileşim unsurları da 
günümüz çağdaş pazarlama yönetimi anlayışı ile birebir örtüşmektedir. 
 

Ahilik teşkilatının günümüz sosyal güvenlik ve iş hukuku ile de benzerlikleri söz 
konusudur. Esnafın ürettiği malın ayıplı olmaması, müşteriye karşı dürüst olması, esnaflar 
arasındaki birlik ve dirlik, günümüz yasaları ile birebir örtüşmektedir. Türk İş Hukuku’ndaki 
kıdem tazminatı, işverenin sorumluluğu, yeni iş arama izni, çalışma belgesi, işverenin ödeme 
sorumluluğu, asgari ücret, fazla çalışma ücreti, sigorta primi, çocukları çalıştırma yasağı ve 
benzeri hükümleriyle, işçinin sosyal güvenliği amaçlanmıştır. Bu bakımdan İş Kanunu, Türk 
tarihinin sendikal kesiti olan Ahilik kurumuna çağrışımlar yaptırmaktadır (Gülvahaboğlu, 
(1991: 286). Sosyal güvenlik açısından Ahilik, Sosyal Sigortalara da kaynaklık etmiştir. Kişiyi 
güvence altına alma, sosyal bakımdan kişiyi koruma ilkesini ilk kez gerçekleştiren kurum 
Ahilik olmuştur. “Kişilere gelirleri ne olursa olsun, belli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence 
sağlamak görevine sahip kurum veya kuruluşlar topluluğu” olarak tanımlanan “sosyal 
güvenlik” kavramı Ahilik’ten ancak yüzyıllar sonra; XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren 
düşünce alanında olgunlaşmaya başlayabilmiştir (Gülvahaboğlu, 1991: 289). 
 

6.   TURİZMDE AHİLİK VE TOPLAM KALİTE SİSTEMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMASI 

Günümüz modern işletmecilik anlayışının temelinde kuşkusuz geçmişte işletmelerin 
yaşadıkları ve edindikleri tecrübelerin önemi büyüktür. Bugün sahip olduklarımız ve 
medeniyetin gelişmesi geçmişten günümüze gelen bilgi ve tecrübelerin, sosyo-ekonomik ve 
teknolojik gelişmelerin bugünkü halidir ve bu gelecekte de değişime tabi olacaktır. Bugünkü 
TKY anlayışının temelinde de geçmişten gelen birikimlerin günümüze yansımaları 
görülmektedir. Ahiliğin özünü oluşturan, doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi, yardımlaşma, 
toplumsal dayanışma, iş ve meslek ahlâkı, alt-üst ilişkileri vb. prensiplerin TKY için de 
değişmeyen ilkeler olduğu kuşkusuzdur. Bir işletmede TKY’nden bahsediliyorsa ve var olduğu 
iddia ediliyorsa orada Ahiliğin prensipleri hala işliyor demektir.  Nitekim gerek Ahilikte 
gerekse TKY’de temel düşünce, işletmede çalışan herkesin, hissedarların, müşterilerin 
dolayısıyla toplumun ve ülkenin huzurudur. 
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Ahilik kurumunun geleneksel değerlerinin en önemlilerinden birisi “kalite” anlayışıdır. 

Giysiden ayakkabıya, demir aletlerden tahta eşyalara kadar her alanda ürün kalitesi ve üretim 
kuralları (standartlar) inceden inceye en kapsamlı talimatnamelerde belirlenmiştir (Örneğin, II. 
Beyazıd Dönemi İhtisap Kanunnameleri, Yavuz Sultan Selim Kanunnamesi, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Umumi Kanunnamesi). Günümüzde Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün 
yaptığı işleri Osmanlı Dönemi’nde Ahilik Teşkilatı bahsi geçen kanunnamelere göre 
yapmaktaydı.  Sıkı denetim sayesinde standartlara aykırı davranan ve üründen “çalan” her esnaf 
kısa sürede yakalanır, uyarılır, cezalandırılır, yola gelmezse loncadan atılır ve esnaflık yapması 
yasaklanırdı. Ahilik teşkilatında gerek üründe, gerek üretim ve dükkân şartlarında tıpkı 
bugünün ISO 9000’i gibi “evrensel” standartlar vardı. Kalite kontrolü Ahilik Teşkilatının en 
önemli görevleri arasındaydı. “Pabucu dama atılmak” sözü de buradan gelir. Ahi babaları kalite 
kontrolü sırasında ürününü beğenmedikleri ya da kurallara aykırı bir davranışını saptadıkları 
esnafın ayağındaki pabucu çıkarıp dama atarlardı. “Onun pabucu dama atıldı” sözü sosyal ve 
mesleki bir cezanın yıllardır dilimize işlemiş en çarpıcı ifadeleri arasındadır.  
 

TKY’nde kaliteli üretim ve bundan faydalanan ve ödediği paranın karşılığını alan 
müşterinin tatmini vardır. Bunun için de işletmenin her bölümü ve çalışanı kaliteden ve müşteri 
memnuniyetinden sorumludur. Ahilik bu kalitenin korunması için gerekli iş ve meslek ahlâkını 
ve kontrol sistemini zamanında ortaya koymuş ve bugün de işletmeler TKY sistemlerinde 
üretimden müşterinin tüketimine kadar iş akışlarını standartlar koyarak bu prensipleri koruma 
altına almışlardır. Bir otel işletmesinin müşterinin giriş yapmasından otelden ayrılışına kadar 
yapmış olduğu konaklamanın huzurlu bir şekilde gerçekleşmesinde her departmanın sahip 
olduğu standart operasyon prosedürlerinin iş tanımları belli çalışanlar tarafından yerine 
getirilmesi ile gerçekleşmektedir. Örneğin, bir check-in (giriş) ve check-out (çıkış) işlemlerinde 
otelin rezervasyon, önbüro ve concierge (karşılama) personelinin hangi işlemleri yapacağı, 
hangi otel otomasyon sistemlerini kullanacağı, hangi materyal ve dokümanları hazırlayacağı, 
dokümanların nasıl dosyalanacağı ve korunacağı, kontrol sisteminin nasıl sağlanacağı ve daha 
onlarca prosedür adım adım açıkça standartlar halinde belirlenmiş olup, personel bu standartlara 
uymakla mükelleftir. Bu standartlar iyi tatbik edilirse, müşteri beklemeden ve huzurlu bir 
şekilde otele girişi ve uğurlaması yapılabilinecektir. Standartları işler kılan ise işinde uzman 
personel ve güler yüzdür. Ahilik teşkilatının bunu yüzyıllarca uyguladığı bilinmektedir. 
 

Ahilik teşkilatındaki kaliteli mal üretimi anlayışını en iyi yansıtan sektör turizmdir. Bir 
aşçıbaşının işindeki ustalığı ve hüneri, Ahilerin meslek ve sanatkârlığı ile bütünleşmesine 
benzer. Bir kat hizmetleri sorumlusunun, bir garsonun müşterinin memnun edilmesi için 
mükemmeliyeti sağlama çabası, Ahilerin üretimde niceliğe değil kaliteye verdiği çabanın 
aynısıdır. Ahilikte kaliteyi sağlayamayan, dürüstlükten uzak kişiler nasıl cezalandırılıyorsa, 
bugün de iş tanımlarına ve standartlara (yönetmeliklere, ilke ve prosedürlere) uymayan 
personelinde iş akdi fesih edilerek, bir nevi cezalandırılmaktadır. Öyle ki, işletmelerin 
standartları günümüzde sosyal güvenlik, tüketicilerin korunması hakkında ve rekabetin 
korunması hakkında vb. diğer kanunlar ile de desteklenmektedir. Ahilikte devlete olan sadakat 
ve toplum huzuru, işletmelerin kendi TKY’nde koymuş olduğu sistemler nitekim bu kanunlara 
aykırılık teşkil etmemektedir. 
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7.   SONUÇ 

Lüks müşteri segmentine hizmet veren The Ritz Carlton Otelleri’nin personel andında 
“bizler beyefendilere ve hanımefendilere hizmet veren beyefendiler ve hanımefendileriz” sözü; 
bu uluslararası otelin insan odaklı bir işletmecilik anlayışını ön plana çıkardığının bir 
göstergesidir. Diğer yandan bu söylemin, insanı merkeze alan ve ticaretin bu merkez etrafında 
döndüğüne de işaret eden bir anlayış olduğunu da söyleyebiliriz. İnsan odaklı bu yaklaşım, 
yüzyıllar öncesinde Ahilik kültüründe var olmuş bir yaklaşımdır. İşletmeciliğin kültürden ayrı 
tutulamayacağını ya da bugün var olan işletme kültürlerinin geçmişin bir uzantısı olduğunu 
söylemek bu durumda pek yanlış olmayacaktır.  
 

Ahilik kültüründe müşteri velinimettir denilirken, müşteri odaklılığı, usta-kalfa-çırak 
ilişkisini, personel eğitimi ve liderlik konularında personel odaklılığı rahatlıkla 
görülebilmektedir. Dahası, çevreye duyarlı yaklaşım, Ahilik kültürünün diğer bir insan odaklı 
yaklaşımına işaret etmektedir. Müşteriye, çalışana ve çevreye duyarlılık ahilik kültürünün daha 
sorunlar ortaya çıkmadan önleyici tedbirler alması (örneğin; eğitime, kaliteye, üretimde ve 
müşteri memnuniyetinde sıfır hataya önem vermesi vs.) bir nevi toplam kalite anlayışının ve 
hizmetin temelini oluşturmaktadır.  
 

Toplam Kalite Yönetim (TKY) felsefesi, Ahilik kültürü gibi ister müşteri, isterse çalışan 
olsun toplumun huzurunu amaçlar.  TKY, işletmelerin tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini 
karşılayacak ürünlerin (mal ve hizmetin) işletmenin başta insan kaynakları olmak üzere tüm 
imkânları ile önceden belirlenmiş standartlar ve sistemsel yaklaşımla üretilmesini ve 
tüketicilere sunulmasını amaçlar.  TKY, mal ve hizmetin sıfır hata ve sıfır müşteri 
memnuniyetsizliği ile üretilmesini, müşterinin ödediği paranın hakkını vermeyi dolayısıyla 
müşteri ile üretici/satıcı arasındaki ticari ilişkinin mutlulukla bitmesini ve bu ticari ilişkinin 
sürekliliğini arzu eden bir sistemdir. Bunlar, ahilik anlayışından uzak kavramlar değildirler. 
Nitekim ahilik bu ticari ilişkinin sürdürülebilmesi için işletme amaç ve hedeflerinin toplumsal 
huzur ile bağdaştırılması gerektiğini yüzyıllar önce ortaya koymuştur. Ahilik, üretimde 
kalitenin artırılması için çalışanların azami itina ile işlerine odaklanmaları, işlerinde 
uzmanlaşmaları ve en önemlisi ahlâklı ve dürüst ilkeler çerçevesinde üretim ile tüketim /üretici 
ile tüketici arasında bir denge kurmayı amaç edinmiştir. TKY ve Ahiliğin ortak noktası: Üreten 
ve tüketen mutlu ise toplum mutludur felsefesidir. 
 

Emek-yoğun bir hizmet sektörü olan turizm, hızla gelişen ve büyüyen, sosyo-ekonomik 
önemi uluslarca kabul görmüş bir sektördür. Turizm sektörü insanı çevre ile bütünleştiren, birey 
ve toplum huzurunu koruyan, birey ve toplumları birbiriyle kaynaştıran ve diğer yandan 
ekonomik getirisi fazla olan bir sektördür. Bu nedenle rekabeti en fazla olan sektörlerden 
biridir. Ulusal ve uluslararası boyutlarda kendini gösteren rekabetten en çok etkilenen 
sektörlerden biri olması nedeniyle turizm sektöründeki işletmelerin kaliteye daha fazla önem 
vermelerini zorunlu kılmaktadır. Turizm işletmeleri görünmeyeni satmaya çalıştıkları için ve 
genelde üst seviyede beklentilere sahip turizm ürünü tüketicilerinin isteklerini karşılamaya 
çalıştıkları için, kaliteli ürünü tüketicilere sunmak ve rekabet koşulları altında yaşamlarını 
idame ettirebilecekleri optimum maliyetleri yakalamaları gerekmektedir. Diğer yandan 
çalışanların işteki doyumları (motivasyonu ve imkânları) ve memnuniyetleri de başarıyı yaratan 
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diğer önemli faktördür. Başarı; çalışanların ve müşterilerin algıladıkları kalitenin beklenilen 
kalitenin üstüne çıkması ile gerçekleşebilir. 
 

Turizmde kalite, işletmeler tarafından belirlenen toplam kalite standartlarının başarıya 
ulaşması ile yani müşterilerin memnuniyeti ile sağlanır. İşletme için memnuniyet doluluk 
oranlarının, gelir ve kârlılığın ve müşteri sadakatinin artması ile gerçekleşir. Müşteri 
memnuniyeti de işletmenin tüketicilerin beklentilerine cevap verebildikleri ölçüde kendini 
gösterir. Kalite standartları işletmedeki herkesi ve yapılan her işin sürecini içine alan, işletme 
iç dinamikleri ile doğrudan alakalı prosedürlerden oluşur. Örneğin bir garsonun görev tanımı, 
yaptığı işin tanımı, sorumlulukları, organizasyondaki ve yönetim hiyerarşisindeki yeri, işi ile 
ilgili kullandığı malzemeler vb. her şey yazılı olarak belirlenmiş ve işletmenin prensibi olarak 
kabul edilmiştir. Ayrıca çalışan herkesin uymak zorunda oldukları meslek etik ve işletme 
yönetmelikleri de mevcut olup, devletin kanunları ile birlikte personelin uymak zorunda 
oldukları kuralları oluşturmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi bunların bir bileşkesidir. TKY’nin 
başarısı (kâr maksimizasyonunun sağlanması, kalitenin artması ve sürekli gelişimin 
sağlanması), değişen dış çevreye karşı yöneticisinden en alt kademede çalışan personele kadar 
herkesin aynı bilinç ve şevk ile işletme standartlarını kabul etmelerine, uygulamalarına ve 
eşgüdümlü çalışmalarına bağlıdır. 
 

Ahilikte; her Ahi, ne üretiyorsa miktarı, üretim tekniği ve satış fiyatı önceden belirlenmiş 
standartlara uyarak üreticilik ve ticaret yapardı. Ustasından aldığı eğitim, adap ve becerileri en 
iyi şekilde uygulamakla mükellefti. Bunların dışına çıktığında cezalandırılırdı. Bu anlayışta 
kârdan önce toplum ihtiyaçlarının giderilmesi ve huzur önemli görülmektedir. Ahilikte; mesleki 
etik, ahlâk, uzmanlık ve zanaat birleşerek ticareti daha zevkli, Ahi’nin yaptığı işi daha kaliteli 
yapma azmine kavuşturmuştur. Her Ahi birer rakip değil, işinde daha mükemmeli arayan 
zanaatkârlardı. Birbirlerini hem kontrol ederler hem de desteklerlerdi. Hepsi toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek arzusunda ve bilincinde idiler. Aksi zaten 
ticaretten men edilirdi. Günümüzde bağımsız denetim firmalarının yaptığı denetim işleri Ahilik 
kültüründe oto-kontrol sistemi ile bizzat esnaflar tarafından yapılır ve üst makamlara 
(Ahibaba’ya ya da Kadı’ya) iletilirdi. Ahilik örgütünün kurucusu Ahi Evran, esnaf arasında 
birlik ve dirliğe, esnafların denetlenmesine ve eğitimine, üretilen ürünlerin kaliteli olmasına ve 
müşteriye karşı esnafların tutum ve davranışlarına önem verirdi. Esnaflığın standardizasyonu 
Ahilik kültürü altında oluşturulmuştu. Bu standartlar esnafın kaliteli ürünü optimal maliyette 
üretmesine, belirli standartlarda üretilmesine dolayısıyla üretimin artmasına, tüketimde 
etkinliğin sağlanmasına ve toplumsal refahın artmasına sebep olmuştur. TKY’ndeki 
standardizasyonun amaçlarına dikkat edilirse bunların tamamının Ahilik kültüründe var 
olduğunu görürüz.  
 

Yüzyıllar öncesinin Ahilik kültürü aslında günümüzde güncellenmiş ve adını Toplam Kalite 
Yönetimi almıştır diyebiliriz. TKY kavramının sürekli kendini geliştiren bir kavram olmak ile 
birlikte yeni bir olay olmadığını, eski bir Türk ve İslam geleneğinin/kültürünün özü olan Ahilik 
kültüründen farklı olmadığı söylenebilir. Turizm gibi öznesi insan olan bir sektörde de tüketici 
ihtiyaç, istek ve arzularının tespit edilmesi, kaliteli mal ve hizmet üretilmesi ve tatmin edilerek, 
tatminden sağlanan kâr’ın elde edilmesi anlayışı Ahilik anlayışı ile birebir örtüşmektedir. 
Çalışanların ve tüketicilerin haklarının korunması, çevreye duyarlılık, standardizasyon ve daha 
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birçok konu bugün TKY’nin çalışma alanı olarak yeniden tanımlanmaya çalışılırken, oysa 
yüzyıllar öncesinde bunlar Ahilik kültüründe uygulanmaktaydı.    
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ETNOGRAFİK MALZEMENİN SANATSAL KULLANIMI: ALANDAN SAHNEYE 
BALIKESİR “KÖY HAVASI" OYUNU ÖRNEĞİ 

Hale YAMANER OKDAN1  

 

Öz 

Türk halk oyunlarının Halkevleri çatısı altında başlayan sahne serüveni, zamanla “sahne düzeni” terimini 
alana kazandırır. Uygulama örneklerine bakıldığında “sahne düzeni” çalışmaları sahne üzerindeki çizgileri temel 
alırken, gerek hareketler gerek dansçı fizikleri vb. unsurlarda “tek tiplilik” arayışına girilmiştir. Zamanla 
sahneleme çalışmalarında aranan uyum, mükemmelliğin yakalanması noktasında yoğunlaşır ki bu özellikleri ile 
dans sunumları çeşitli çevrelerce geleneği yansıtmadıkları ve ezberlenmiş hareket sistemlerinden ibaret oldukları 
yönünde eleştirilir.  

Ana referansı alan çalışmasına dayanan geleneksel dansların sahnelenmesinde, tespit edilen danslar, 
sahne tekniklerine uygun olarak dengeli ve uyumlu bir bütün halinde seyirciye sunulur. Bu görüşten yola çıkan bir 
sahneleme denemesi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları (EÜ. DTMK. 
THO.) Bölümü EKİN topluluğu tarafından “Yörüklerde Oyun Geleneği” adı altında gerçekleştirilmiştir. Balıkesir 
Dursunbey Sağırlar Köyü’nün kına yakma adetlerinin ele alındığı çalışmada, “Köy Havası” oyun ve müziği 
geleneğe en yakın şekliyle seyirciye sunulmaya çalışılmıştır. Bu yazı, “Köy Havası”nın sahneleme sürecini anlatır.   

Anahtar Kelimeler: Halk dansları, sahneleme, geleneksel kadın oyunları, geleneksel Balıkesir oyunları. 

 

THE ARTISTIC USAGE OF THE ETHNOGRAPHICAL MATERIAL: THE CASE 
OF BALIKESİR “KÖY HAVASI” DANCE FROM FIELD TO VILLAGE 

Abstract 

The stage adventure of Turkish folk dances that started under the roof of “People’s Houses” in time has 
brought the term “stage-setting” to the field. When the examples are considered, it is seen that while the “stage-
setting” works were based on the lines on stage, a “monotype” was pursued in terms of movement and dancers’ 
physical appearances. The harmony sought in the staging works intensified in capturing the perfection over time 
and with this characteristic, dance presentations were criticized by certain circles for not reflecting the tradition 
and consisting solely of memorized movement systems. 

In staging the traditional dances whose main reference is based on field work, the dances collected are 
presented to the audience as a balanced and harmonized unity in accordance with the stage techniques. A staging 
practice based on this idea was performed by Ekin Ensemble, Ege University State Conservatory of Turkish Music, 
Department of Turkish Folk Dances under the title Yörüklerde Oyun Geleneği (Dance Tradition in Nomadic 
Turks). The dance called Köy Havası (Village Tune) and its music were tried to be presented as closest to the 
tradition as possible in the work which focuses on the henna tradition of Sağırlar Village in Dursunbey district of 
Balıkesir. This article is about the staging process of Köy Havası. 

Key Words: Folk dances, staging, traditional female dance, traditional Balıkesir dances. 
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Giriş 

Türk halk oyunları ilk olarak 1917 yılında Selim Sırrı Tarcan tarafından sahnede temsil 
olunmuştur. Tarcan İstanbul İdman Bayramı’nda çeşitli zeybek figürlerini düzenleyerek 
oluşturduğu ve kendi adını verdiği (Tarcan Zeybeği) zeybek dansını sergiler. Tarcan zeybeği 
1925 yılında İzmir Kız Öğretmen Okulu’nun öğrencileri tarafından Atatürk’ün huzurunda 
gerçekleştirilen bir sunum daha yapar ki bu gösterim çok ses getirir.  

Çok kültürlü etnik bir yapıya sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet modeli 
içerisinde halk oyunları, kültürel kimliğin ifadesi olan birleştirici bir unsur olarak görüldü. 
Atatürk’ün Tarcan Bey’in zeybek dansına olan beğeni ve övgüleri, geleneksel dansların 
salonlarda kadın ve erkekler tarafından beraber oynanmasının önemine vurgu yapan 
konuşmaları halk oyunlarına ilgiyi arttırdı. Atatürk’ün isteğiyle 1932 yılında kurulan 
Halkevlerinin halk oyunlarına yönelik faaliyetleri ile dağınık bir biçimde yürütülen çalışmalar 
düzenli ve bilinçli bir hal alarak yurt yüzeyine yayıldı (Baykurt, 1976: 113-114). 

Selim Sırrı Tarcan’la başlayan halk oyunlarının sahnelenmesi süreci Cumhuriyet 
yıllarında, Halkevlerinde (1932-1951) yapılan sahneleme çalışmalarıyla devam etti. Yerli 
oyuncular tarafından farklı bölgelerden gelen pek çok halk oyunu Ankara’daki Halkevi 
Şenliklerinde ve milli bayramlarda oynandılar. 1960’larda halk oyunları kent bağlamında da 
öğretilmeye başlandı…1970’lerde, halk oyunları liselere, üniversitelere ve şehirlerde hızla 
yaygınlaşan folklor derneklerine taşındı (Öztürkmen, 2009: 294). 

Şehirlerde başlayan halk oyunları faaliyetlerine duyulan ilgi gittikçe arttı. Ancak 
Öztürkmen’e göre bu çalışmalara katılanlar oyunların kültürel kodlarını çözecek ne özel bir 
ilgiye, ne de kültürel yeterliliğe sahip değillerdi. Genellikle yaptıkları, neredeyse aerobik 
figürlerini öğrenircesine, bir hareketi diğerine ekleyerek, oyunların adım ve diğer hareketlerini 
öğrenmekti. Bu figürleri belirli bir yerli kültür içinde anlamlı olan bir hareket sistemi olarak 
değil, daha çok oyun ile kendileri arasında başka bir anlamsal ilişki geliştirerek yorumluyorlardı 
(Öztürkmen, 2002: 153). 

Geleneksel dansların sahneye taşınma sürecinde geçirdiği dönüşümün belirleyici 
unsurları olan düzen, incelik ve zarafet kriterlerine; seyirciye açık mizansenler, çizgisel 
kompozisyonlar, gösterişli sunumlar, yapısal katmanlar, tek biçimlilik, etkisi güçlendirilmiş 
hareketler ile virtüözite de eklenebilir…80’li yıllarda halk oyunları camiasının diline “sahne 
düzeni” olarak yerleşen çalışmalar, sahne üzerindeki çizgileri temel alıyordu. Yarışma 
ekiplerinin tektipleşen sergilemelerinden aşina olduğumuz bu “düzen”in tipik görüntüsü, 
dansçıların çemberler, yarım daireler, düz ya da çapraz çizgiler gibi şekiller arasındaki hızlı ve 
temiz geçişleridir… “Tek vücutmuşçasına” birlik içinde dans etmek, senkronizasyonda 
mükemmelliği yakalamak da birincil hedeflerdendir (Kurt, 2012: 111 - 117).  

1950’li yıllardan itibaren yoğunlaşan halk oyunları şehirleşme sürecinde, ‘Halk 
oyunları’ kavramının sosyal performanslarında oynanan oyunlar için kullanılmadığı, bu 
kavramlar beden hareketlerinin yapılandırılmış ve belli kalıplara sokulmuş, genellikle tek tip 
‘halk oyunları kostümü’ giyerek ve sahne sanatları kuralları çerçevesinde sahnelenen kültürel 
performanslara işaret ettiği tespit edilmiştir (Kurtişoğlu, 2011: 49). 
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Sahneleme Çalışmalarının Geleneksel Danslara Etkisi 

Sanatın ne olduğu konusunda eskiçağda Platon ve Aristoteles’in mimeris (Taklit) 
görüşünü buluruz. Kelimenin ilk kullanıldığı şekli mimostur. Bu da dans ile ilgili olarak 
kullanılmıştır: Dans eden, aktör anlamındadır (Tunalı, 1983: 73). Sanatı “taklit” olarak görmek 
yüzyıllar boyu devam etmiş bir düşüncedir. Birçok araştırmacı, eleştirmen ve sanatçının da 
belirttiği gibi sanatın en önemli özelliği doğayı, insanı, hayatı, kısacası gerçekliği yansıtmasıdır. 
Belirli bir bölge ve o bölgenin kültürünü yansıtan danslar da sahneleme aşamasında dansçılar 
tarafından taklit edilerek seyirciye yansıtılmaya çalışılır. Fiziksel bir aktivite olarak dansın 
dansçının bedeninde taklit yoluyla hayat bulması geleneksel dansların aktarımında yetersiz 
kalır. Geleneksel dansın en temel özelliği, onu motor aktiviteden ayıran tarihi, kültürel ve sosyal 
bağlamıdır. Bu bağlam göz ardı edilerek gerçekleşen uygulamalar Öztürkmen’in de belirttiği 
gibi sportif bir aktiviteden öteye geçememektedir.     

Andriy Nahachewsky, “Once again: On The Concept Of “Second Existence Folk 
Dance” adlı makalesinde dansların ait oldukları toplum hayatı içerisinde varlık sürdürmelerini 
dansların ilk varoluşu, gelenekten çıkarak sürdürdükleri varlıklarını ise dansların ikinci 
varoluşu şeklinde tarif eder. İlk varoluşunda dans, bir toplumun hayatının başlıca parçasıdır. 
İkinci varoluşunda halk dansı artık toplumun hayatını tamamlayan bir parça değil, ilgilenen bir 
miktar kişinin özelliğidir. İlk varoluşunda sabitlenmemiş olan halk dansının ikinci varoluşunda 
çok az değişmiş sabit şekiller ve hareketler vardır. İkinci varoluşta dansların dansçıya özel dans 
eğitmenleri veya dans liderleri tarafından öğretilmesi gerekmektedir. Ama bu tip bilinçli 
öğretim halk dansının ilk varoluşunda yoktur. Bu aşamada halk dansları doğal ve işlevsel 
yoldan öğrenilir. İkinci varoluş dansın bilinçli yeniden canlandırılması veya geliştirilmesi 
olarak tanımlanır. İlk varoluşta danslar “orijinal gelenek” in temsilcileri –genellikle daha 
bilinçsiz sunulan, yaşayan varlıklar- olarak düşünülür” (18).  

Nahachewsky, geleneksel dansların ait oldukları toplum hayatından, sosyo-kültürel 
bağlamından çıkarak başka bir zaman ve mekanda sergilenmesinin her şartta dansta yeni bir 
varoluşa neden olduğunu belirtir. Kaldı ki geleneksel dansın sahne üzerinde sergilenmesi, 
sahnenin bazı gerekliliklerini de yerine getirmeyi zorunlu kılar. Danslar bir takım değişiklik, 
eklenti veya geleneği yansıtan yaratılarla sanatsal bir görünüm kazanır. 

Yörelerinde zaman, biçim kaygısı duymadan, saatlerce oynanan oyunlar, kısa süre 
içinde biçimlendirilerek her oyunu kendi başına ilginç kılarak, çarpıcı ve etkileyici güce 
eriştirmek gerekmiştir (Şenel, 1990: 6). Örneğin, dansların hareketleri birleştirilmekte, yapılan 
figürlere eklemeler veya çıkarmalar yapılmakta,  gerektiğinde, dans kısaltılıp veya uzatılmakta, 
hareketler ve figürler müziğin bölümlerine göre düzenlenmekte, kostüm, aksesuar, makyaj, ışık, 
dekor ve buna benzer daha birçok görsel ve işitsel değişiklikler yapılmaktadır ki, özgün yerinde 
veya doğal ortamında, geleneksel yapısı içerisinde, yöre halkı tarafından seyredilen dans, 
sahnede, değişik seyirci tarafından da seyredilebilir duruma gelebilsin. Bu nedenle, yapılan bu 
değişiklikler, sahneleme açısından zorunlu olan değişikliklerdir (Aktaş, 1999: 7).  

 Bu noktada sahneleme konusunda belirtilen bu görüşlere tamamen karşı çıkan, halk 
oyunları sahneleme çalışmalarında geleneksel oyunlara yapılacak herhangi bir müdahalenin 
yanlış olacağını savunan bir diğer görüşe de kısaca değinelim. Örneğin Ahmet Şenol (1993), 
sahne düzenini öteden beri var olan oyunların (dansın) sergileneceği sahneye göre, sahne 
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tekniklerine ve kurallarına uygun olarak düzenlenmesi olarak tanımlar. Ancak halk oyunlarına 
sahne düzenlemesi yapılırken, bu oyunlara kesinlikle yeni adımlar eklenemez ve oyunun 
figürleri değiştirilemez şeklinde keskin bir yorumda bulunur (285). 

Doğal ortamında sakin, abartıdan uzak bir yapı sergileyen danslar, sahneleme 
uygulamalarında büyük bir canlılık ve hareketlilik kazanarak dinamik bir yapıya bürünür. Yine 
dansların var olan kültürel ve tarihi derinliği, işlevselliği ve anlamsal boyutundan sahneleme 
çalışmaları ile eğlenme amacının ön plana çıktığı, seyirlik bir sunum haline dönüştüğü görülür.  

Doğal ortamında danslar saf bir gerçekliğe sahiptir. Bilişsel yaklaşımla araştırmacılar 
tarafından anlaşılmaya çalışılan dans bilgisinin zihinsel ve duygusal boyutu sahnelemede yerini 
farklı bir bilişsel sürece bırakır. Metin And köylü oyunları olarak tabir ettiği geleneksel 
oyunların oyuncu üzerinde içe dönük bir katılma coşkusu yarattığını belirtir. Bu oyunları 
sahneye uyarlarken içe dönük bu coşku seyirciye de duyurulabilmeli, dışa dönük 
kılınabilmelidir (And, 1964: 101). 

Gelenekte dansçının o anki ruh hali ve coşkusu ile doğaçlama çeşitlenebilen danslar, 
sahneleme aşamasında organize olmuş yapılara dönüşür. Hareket kalıplarının sıralanışı, 
hareketlerin genişliği/darlığı, keskinlik ve yumuşaklığı vb. özellikleri sanatçı tarafından belirli 
bir sisteme oturtularak sabitlenir. Dans davranışının psiko-sosyal ve etno-estetik özellikleri, 
sanatsal çalışmalarda sahnelemeyi yapan sanatçının kişisel beğeni ve estetik anlayışı 
çerçevesinde şekillenir. Bu noktada yönetmenin sanatsal yaratıcılığı yanında dansların hareket 
sistemini kültürel bağlamda çözümleme, dansları sosyo-kültürel yapısı, psiko-sosyal boyutu, 
tarihi derinliği, coğrafi dağılımı ile ele alarak bölgesel ve yerel özellikleri ile bireysel 
doğaçlamalarla çeşitlenen yapılarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirebilmesine imkân 
sağlayacak bilgiye de sahip olmasının altı bir kere daha çizilir. Bilginin sanatsal bakış açısı ve 
yaratıcılık yetisi ile harmanlanması sonucunda halk oyunları sahnelemesi gerçekleşir. 

Geleneksel Dansların Sahnelenme Aşamaları 

Geleneksel dansları sahne için düzenlemede amaç, yeni adımlar, yeni hareketler 
yaratmak ya da simetrik-asimetrik sahne kullanımı değil, var olan malzemeyi bilinçli bir 
şekilde, kompozisyon anlayışı ile değerlendirerek, gereksiz tekrarlardan arındırıp ve sahne 
tekniklerine tamamen uygun olarak dengeli ve uyumlu bir bütün oluşturmaktır (Şenel, 1990: 
7). Bahsedilen denge ve uyumun yakalanması süreci birbirini takip eden aşamalarla 
gerçekleşmektedir. Bu aşamalar şunlardır: 

1. Oyunların araştırılması, derlenmesi ve arşivlenmesi 

2. Oyunların öğretimi 

3. Oyunların sahnelenmesi (Kurtişoğlu, 1999: 136). 

Geleneksel oyunun sahnelemesinde ana referans gelenek içerisinde yaşam sürdüren 
dans davranışının araştırmalarla tespit edilmesidir. Alan araştırması ile oyunların form 
analizleri yapılarak, oyun kuruluş formu, oyun müzik formu ve biçimsel formu geleneksel 
biçimlerinde koreolojik yapıları belirlenir. Oyunların biçimsel formları, yapısal analizlerinden 
elde edilen verilerle, oyunların sıralanması, patenler, doruk noktası, sahne kullanımındaki 
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denge konuları üzerinde yapılacak çalışmaları kapsar (Şenel, 1990: 13). Form analizinde 
oyunların geleneksel kuruluş formları oyunun bölümleri ve hareket cümlelerini, oyunun 
geleneksel müzik formu ise müzik cümlesi ve bölümlerini kapsar. Form analizinde müzik ve 
oyun arasındaki ilişki –müzik cümlesi ve hareket cümlesi arası ilişkiler- ile oyunların geleneksel 
biçimsel formu da incelenir. 

Gerçekleşecek sahnelemenin amacına ve vermek istenilen mesajına uygun olarak 
bölgeden tespit edilen oyunlardan bir repertuar belirlenir. Oyunların seçiminde kurguda doruk 
noktanın tespiti de önemlidir. Oyunların sıralanışında doruk oyunun yeri ve zamanı, doruk 
oyunu destekleyecek diğer oyunların yerlerinin belirlenmesinde önem kazanır. Doruk ve destek 
oyunların sıralanışında oyunlar arası denge ve uyumun sağlanması, oyunların hız, hareket 
değerleri ve karakter yapıları gibi faktörler de göz önünde tutulur.  

Oyun repertuarının belirlenmesinin ardından oyun analizi yapılarak hareket cümleleri 
sıralanır ve kurgusu tasarlanır. Hareket cümlelerinin sıralanışında güçlü ve zayıf hareketlerin 
tespiti önemlidir. Güçlü ve zayıf hareketlerin kurgusunun yine vurgulanmak istenen oyuna göre 
(doruk oyun) belirlenmesi önemlidir. Ayrıca oyunların gelenekte tespit edilen hareket 
kombinasyonları sahneleme sürecinde dansın temel özelliklerine sağdık kalınmak koşulu ile 
manipüle edile bilinir. 

Tespit edilen oyunların sahne planları yapılırken gösteri ile seyirciye anlatılmak istenen 
olgu ve yaratılmak istenen duygu esas alınır. Aynı bölgenin birkaç oyunu ard arda 
sahnelenirken tekdüzeliği kırmak adına dansların adım patenleri (step pattern) ile sahne 
patenlerinin (floor pattern) canlılık ve hızlarında belirli bir sıra takip edilir. Oyunların 
geleneksel oynanış formuna dair bilgiye sahip olunması da, oyun adımlarının yeni form 
denenmelerine uygun olup olmadığı veya yeni denemelere ne ölçüde imkan sağlayacağının 
bilinmesi adına önemlidir. Hareket cümlelerinin kurgusunda aşırı tekrardan kaçınılması, 
oyundan oyuna geçişte gerek hareket gerek müzik anlamında uyumlu geçişin sağlanması ve 
oyun süresinin -oyunun hem hareket hem müzik yapısına da bağlı olarak- seyirciye doyum 
sağlayacak noktada bitirilmesi sahneleme aşamasında önemli unsurlardandır. Bunlara ek olarak 
sahnenin fiziki koşulları (ebatlar, kulisler, dolayısıyla sahneye giriş ve çıkışların yerleri ve 
yönleri, sahnenin şekli, seyircinin konumu, vb.) ile kostüm, dekor, ışık, makyaj gibi diğer sahne 
unsurları da sahneleme çalışmasında önemli hususlardandır.    

Balıkesir Dursunbey “Köy Havası” Oyununun Sahnelenme Süreci 

EÜ. DTMK. THO. Bölümünün eğitime başladığı 1989-1990 yılından başlayarak 
kesintisiz yirmi beş yıldır gerçekleştirdiği iki perdelik gösterilerin ortak adı “EKİN” dir. 
Misyonunu sahadan derlenen halk kültürü ürünlerinin (oyun, müzik, geleneksel giyim kuşam 
ve köy seyirlik oyunları bağlamında) sahneye aktarılması olarak belirleyen Türk Halk Oyunları 
bölümü, “Yörüklerde Oyun Geleneği” isimli EKİN projesinde Balıkesir, Kütahya, Soma ve 
Bursa yörelerinin oyun geleneklerini ele alır.  

Balıkesir ilinde yaptığımız alan araştırmalarında bölgenin kadın eğlenceleri katılımlı 
gözlem yoluyla kayda alınmıştır. “Yörüklerde Oyun Geleneği”nin Dursunbey Sağırlar Köyü 
Yörük kına adetlerinin sergilendiği bölümünde yer alan “Köy Havası”, alan çalışması 
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verilerimize dayanarak hazırlanmıştır. Tespit edilen oyun ve müzik performansları incelenmiş; 
oyunun hareket yapısı analiz edilmiş ve eşlik eden türkü notaya alınmıştır.  

Balıkesir bölgesinin çalgı eşliksiz kadın oyunlarından olan “Köy Havası” (yörede 
kadın oyunlarına sadece ritim çalgı eşlik etmektedir) ve bu oyunun içinde yaşadığı gelenekler 
sahneleme çalışmamızda yeniden hayata geçirilmek istenmiştir. Sahneleme çalışmamızda “Köy 
Havası” oyun ve müziği eşliğinde yörenin kına yakma geleneği canlandırılır. Yörede gelin kıza 
kınası yengeleri tarafından yakılır ki bizim uyarlamamızda da geline kınasını yengeleri yakar.  

Dans icrasını geleneksel bağlamıyla sahneye yansıtmaya çalıştığımız bu denemede, 
yalın bir ritim eşliğinde vokal icra gerçekleşmektedir. Türkünün tarafımdan yapılan vokal 
icrasında geleneksel icra tarzı korunmaya çalışılmıştır. Söz bölümlerinde son ses ritim çalgı 
eşliğinde uzatılırken, ritim icrası da yine geleneksel icranın nota yazımı yapılarak aslına bire 
bir uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Sahneleme çalışmamızda vokal ve çalgısal icra dört 
bayan dansçı tarafından canlandırılırken, sekiz bayan dansçı eşli oynanan oyunu çiftler halinde 
sergiler. 

Kadının sosyal baskılara ve zorlu hayatına isyanını adeta bir çığlık gibi haykırışı olarak 
yorumladığımız türkünün oyununda da -gerek sert kol hareketleri gerek yere vurulan ayaklarda- 
aynı isyanı görmek mümkündür. Zeybek bölgesi kadın dans icralarında alışılagelmiş kibar, naif 
bayan kol tutuşları, alımlı dönüşler yerine oyunun gelenekte yaşadığı haliyle sahnelenmesi 
amaçlanmıştır. Ne oyun ne de müziği estetize edilmeye çalışılmadan seyirciye sunulmak 
istenmiştir. Diğer yandan estetik bilimi kuran ve bu adı veren Alexander G. Baumgarten, 1750-
1758 yıllarında yayınladığı “Aesthetica” adlı yapıtıyla, ilk kez böyle bir bilimi temellendirir ve 
bu bilimin sınırlarını çizer. Baumgarten’e göre bu bilimin temel belirleyici motivi “duyusal 
bilgi”dir (Polat, 1992: 235). Bu noktada dansın estetize edilmeden sunulmak istenmesinde de 
aslında sanatçının estetik beğenisi yatmaktadır.   

Geleneksel oyun ve müziğinin bağlamıyla birlikte gerçeğe mümkün olduğunca yakın 
seyirciye sunulmak istendiği denemede, amaç oyun veya müzik, gelin veya kına yakma 
geleneği vb. herhangi bir unsuru ön plana çıkartmak değildir. Temel hedef her bir kültür 
ürününü sahne üzerinde aynı anda ayrı ayrı odak noktası haline getirebilmektir. Belirli bir 
konunun işlendiği dans sahneleme çalışmalarında, vurgulanmak istenen dans, konu veya 
oyuncunun sahne üzerinde ön plana çıkartılmasının çeşitli yöntemleri vardır. Vurgulamanın en 
yalın yöntemlerini beş maddede sıralayabiliriz: 1- Gövde görünüşlerinden 2- Oyun alanı 
üzerindeki değişik yerlerden 3- Çeşitli sahne düzeylerinden 4- Sahne üzerindeki çeşitli 
anlamdaki yüksekliklerden ve 5- Karşıtlıklardan yararlanma yollarıdır (Nutku, 1989: 195).  

Gövde görünüşlerinden sağlanan vurguda dansçının vücudunu seyircinin hangi 
konumdan gördüğü önem kazanır. Çeşitli gövde görünüşleri arasında seyirciye tam cephe 
dönmüş olan oyuncu vurgulanan kişidir. Oyun alanında da seyircinin görüşü yönünden güçlü 
ve zayıf yerler vardır. Sahnede dağınık halde duran bir kalabalık içerisinde sahne ortasında 
duran kişi ön plana çıkartılmıştır ki bu geleneksel dansların sahnelemesinde sıklıkla başvurulan 
bir yöntemdir. Toplu dansların akışı arasına yerleştirilmiş solo ve düet danslarda vurgu bu 
yöntemle yakalanır. Kalabalık dansçı topluluğunun arasından veya kulisten sahneye giren solist 
dansçı/dansçılar sahne ortasında ve muhtemelen sahne ön bölümünde konumlanırlar. Buradan 
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da anlaşılmaktadır ki oyun alanının seyirciye yakın olan aşağı düzeyi yukarı düzeye oranla daha 
güçlüdür. Sahnenin aşağı düzeyindeki oyuncu, yukarıda olan dansçıya göre vurgulanmış olur. 
Vurgulama amacıyla yüksekti kullanımı da bir diğer yöntemdir. Sözgelimi, oturan iki kişiden 
biri ayağa kalkar veya masanın kenarına oturursa, daha yüksekte olduğundan algısal olarak ön 
plana çıkacaktır. EKİN 21 ve EKİN 22 Projelerinin “Sal” adlı bölümü ile EKİN 25 projesi “Üç 
Mehmet’in Dansı” adlı gösterilerinde canlandırılan köy kahvesi mizansenlerinde bu vurgu 
kullanılmıştır. Kalabalık bir topluluk halinde kahvede oturan ahali içerisinden bir kişi oturduğu 
yerden kalkıp oyuna başlar. Onun ardından tek tek yerlerinden kalkan köy ahalisi dans dizisine 
eklenir. Bu sahnede ilk dansçının oyununa başlamasından sonra algı ne kahvede oturanlar, ne 
de dans eden kişidedir. Her bir kişinin yerinden kalkması ile başlattığı hareket, algısal ilgiyi 
kendisine çeker. Bu sahnede vurgu, gruba eklenecek kişilerin yerinden kalkması ve oyuna 
katılımına odaklıdır. Tüm oyuncuların eklenmesinin ardından vurgu tamamen oyuna yönelir.         

Sahneleme çalışmasında kullanılan bir diğer vurgulama yöntemi dolaysız odak noktası 
sağlamada kullanılan görsel çizgi yöntemidir. Sahne üzerinde dansçıların konumları her nerede 
ve ne şekilde olursa olsun, bakışların yöneltildiği noktaya ilgi de yönelir. Yani dansçı sahnenin 
aşağı veya yukarı yüzeyinde, sahne ortası veya çeyreklerinde konumlanmasına bakılmaksızın 
ilgi bir diğer yöne kaydırılabilir. Balıkesir yöresi oyun geleneğinin canlandırılmaya çalışıldığı 
uygulamamızda da sahne sol çeyreğinde duran gelin ve yengeleri, “Köy Havası”nın ardından 
grup halinde daire formunda “Sındırgı Oyun Havası” nı oynayan oyunculara bakmaktadırlar. 
Gelin ve yengeleri sahnede hareketsiz kılınarak vurgunun dans eden topluluğa kaydırılması 
istendiği gibi, sabit duran grubun bakışları da dansçılara yönlendirilerek dansa yapılan vurgu 
kuvvetlendirilmiştir.  

Balıkesir yöresinden geleneksel bir ortamın sahnede yansıtılmaya çalışıldığı bu 
uygulamada, geleneğe özgü müzik ve oyun icrası ile kına yakma geleneği aynı anda sahne 
üzerinde hayat bulur. Bu üç farklı olayın vurgulanması çeşitli sahne düzeyleri ve çeşitli kişiler 
üzerinden yapılmak istenmiştir. Ritim çalıp türkü söyleyen dört kadın, dans eden üç çift kadın 
ve gelin ile kınasını yakan dört kadından oluşan topluluk çeşitlendirilmiş vurgu yöntemi ile aynı 
anda vurgulanmaktadır. 

Yere ters çevrilerek konulmuş bir davulun etrafında yere oturarak ritim çalıp türkü 
söyleyen dört kadının gövde görünüşleri ile geline kınasını yakan kadınların gövde görünüşleri 
birbirine benzer olup, dans eden çiftlerden farklıdır. Tam cephe görünüme yakın konumları ile 
bu iki gruba vurgu yapılır. Ancak çiftler halinde dans eden altı dansçıdan ikisinin sahne 
merkezinde konumlanması, yine altı dansçı sahne düzeyi açısından seyirciye yakın konumda 
yer alırken (aşağı düzey) diğer iki grubun (çalıp söyleyen ve kına yakan gruplar) seyirciden 
uzakta (yukarı düzey) yer alması dansçıların vurgusunu arttırır. Sonuç olarak sahnenin her iki 
düzeyine de farklı yöntemlerle vurgu yapılmaktadır.   

Sahneleme çalışmamızda gerçekleştirilmek istenen vurgunun güçlendirilmesinde 
ışıklandırma tekniğinden de yararlanılmıştır. Işıklandırmanın görevi sadece sahneyi değil 
oyunu da aydınlatmaktır. Işık tasarımı, ışığı yerinde, zamanında, uygun bir şekil ve tarzda 
kullanarak seyircinin oyunun içeriğine en uygun yoruma ulaşmasıdır... Sahne ışığının dokuz 
fonksiyonu vardır. Bunlar: görüş mesafesinin seçimi, konunun geçtiği yer, zaman ve koşulların 
tesisi, renk kullanımı, sahne alanının ve biçiminin şekillendirilmesi, dikkat ve ilginin 
odaklaştırılması, sahne görünümünün kompozisyonu, sahne uyumunun sağlanması, stil 
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oluşumu ve ruhsal durumun ayarlanmasıdır (Işık, 1994: 48-50). “Köy Havası”nın 
sahnelenmesinde aynı eğlence ortamında yer alan ve farklı eylemleri yerine getiren dansçı 
grupları, sahne üzerinde lokal ışıklandırma ile ön plana çıkartılmıştır. Gerek lokal ışığın 
etkisinin arttırılması, gerek sayıları alışılmış “halk oyunları sahnelemelerine” göre “sahneyi 
dolduracak” kadar çok olmayan dansçıların sahnede bıraktığı boş alanların seyirciye 
hissettirilmemesi adına sahne geneli karartılmıştır. Bu yolla sahne alanı ve biçimi 
şekillendirilip, dikkat ve ilgi odaklaştırılmak istendiği gibi sahne görünümünde de bir 
kompozisyon ve uyum yakalanmak istenmiştir. Olayın geçtiği yer ve zamanın ifadesine uygun 
ruhsal durum da yine ışığın sahneye verdiği derinlikle seyirciye aktarılmak istenmiştir.     

Oyunları sahne üzerine aktarırken seyirci açısından rahatlıkla izlenebilen, etki 
uyandıran görsel bir denge de oluşturulmalıdır. Bizim sahneleme çalışmamızda da görsel denge 
göz önünde tutulmuştur. Sahne dengesi, estetik denge ve fiziksel denge olarak ikiye ayrılır. 
Estetik denge, oyun alanının (sahnenin) kullanımında, hareketsel yapının görsel yorumunun 
dengeli bir biçimde kurulması ile oluşturulur. Estetik denge seyirciyi kendine çeken en önemli 
unsurdur ve odak noktası ile sıkı ilişki içerisindedir. Fiziksel denge ise oyun alanının konumuna 
göre, oyunu biçimsel olarak dengelenmesindeki kuramsal tekniklerdir (Şenel, 1990: 31). 
Fiziksel denge simetrik ve asimetrik denge olmak üzere ikiye ayrılır. Simetrik denge sahnenin 
tam ortasından dik olarak geçtiği ve sahneyi ikiye böldüğü varsayılan bir çizginin her iki 
tarafına eşit sayıda dansçının bire bir aynı konumda dağılımı ile gerçekleşir. Asimetrik denge 
ise, sahnenin matematiksel ağırlık merkezine göre hesaplanır. Sahneyi böldüğü varsayılan 
çizgilerin (sahne ortası, sahne yarıları ve çeyrekler) her birinin sahip oldukları sayısal değerler 
üzerinden, dansçıların sahne sağ ve sol yarısına eşit sayısal değerde dağılımı ile elde edilir. 
“Köy Havası” oyununun sahne uygulaması fiziksel denge açısından değerlendirildiğinde dans 
eden ikişer kişilik altı dansçının simetrik bir dağılımla sahneye yerleştirildikleri görülür. Bu 
çalışmada estetik denge ön plandadır.  

Sonuç 

1930’lu yıllarda Halkevlerinin çatısı altında yoğunlaşan halk dansları sahneleme 
çalışmalarını 50’li yıllarda halk danslarının hızlanan şehirleşme serüveni, 70’li yıllarda baş 
gösteren halk oyunları yarışmaları takip eder. 80’li yıllara geldiğimizde halk oyunları 
camiasının diline dolanmış bir “sahne düzeni” kavramını görürüz. Berna Kurt’un da belirttiği 
gibi (2012), “tek vücutmuşçasına” birlik içinde dans etmek ve senkronizasyonda mükemmelliği 
yakalamanın hedeflendiği bu çalışmalarda geleneksel dansların bağlam özellikleri yok 
sayılmış, ezberlenmiş hareket serileri olarak seyirciye sunulmuştur.  

Misyonunu sahadan derlenen halk kültürü ürünlerinin (oyun, müzik, geleneksel giyim 
kuşam ve köy seyirlik oyunları bağlamında) sahneye aktarılması olarak belirleyen Ege 
Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümünün “Yörüklerde 
Oyun Geleneği” isimli EKİN projesinde, Balıkesir Dursunbey Sağırlar Köyü Yörük kına 
adetleri sahne üzerinde sergilenmiştir. Bu bölümünde yer alan “Köy Havası”, alan çalışması 
verilerimize dayanarak hazırlanmıştır. Balıkesir Dursunbey ilçesi Sağırlar köyünde yaptığımız 
alan araştırmalarında bölgenin kadın eğlenceleri katılımlı gözlem yoluyla kayda alınmıştır. 
Tespit edilen oyunun hareket yapısı analiz edilmiş, türküsü ve eşlik eden ritim icrasının nota 
yazımı yapılmıştır. Dans icrasını geleneksel bağlamıyla sahneye yansıtmaya çalıştığımız 
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çalışmada, Balıkesir bölgesinin çalgı eşliksiz kadın oyunlarından olan “Köy Havası” (yörede 
kadın oyunlarına sadece ritim çalgı eşlik etmektedir) oyun ve müziği eşliğinde yörenin kına 
yakma geleneği canlandırılır. Gelenekte uygulandığı gibi oyuna yalın bir ritim eşliğinde 
gerçekleşen vokal icra eşlik eder.   

Sahneleme çalışmamızda ritim çalıp türkü söyleyen dört kadın, dans eden üç çift kadın 
ve gelin ile kınasını yakan dört kadından oluşan topluluk çeşitlendirilmiş vurgu yöntemi ile aynı 
anda vurgulanır. Sahne üzerinde çeşitli dansçı grupları arası vurgu dengesinin yakalanmasında 
gövde görünüşleri, oyun alanı üzerindeki değişik yerler, çeşitli sahne düzeylerinin kullanımı 
gibi yöntemlerden yararlanılmıştır. Fiziksel denge açısından değerlendirildiğinde dans eden 
ikişer kişilik altı dansçının sahne üzeri yerleşimlerinde simetrik bir dağılım görülür. 

“Köy Havası” oyununun sahnelenmesinde ışıklandırma tekniğinden de 
yararlanılmıştır. Aynı eğlence ortamında yer alan ve farklı eylemleri yerine getiren dansçı 
grupları lokal ışıklandırma ile ön plana çıkartılırken, sahne geneli karartılarak lokal ışığın etkisi 
arttırılmıştır. Bu yolla sahne alanı ve biçimi de şekillendirilip genel görünümünde bir 
kompozisyon ve uyum yakalanmıştır (bkz. Şekil 1-2). Genel bir değerlendirme ile sahneleme 
çalışmasının estetik ve fiziksel durumu şöyledir:  

Vurgu: Çeşitlendirilmiş vurgu. Değişik sahne düzeylerinde üç vurgu 
noktası vardır. Sol sahne çeyreğinde dört dansçı (ritim çalıp türkü 
söylüyor), sol sahne yarısı-sahne ortası-sağ sahne yarısında üç çift 
dansçı (dans ediyor), sağ sahne çeyreğinde beş dansçı (gelin ve 
kınasını yakan dört kadın).  

Çeşitlilik:  Değişik yükselti ve gövde görünüşleriyle sağlanmış. Ör: Oturan 
kadınlar, dans edenler, yan ve tam cephe görünüşler. 

Denge:    Estetik ve simetrik denge.  

Duygusal Ölçü:  Kına yakılan kızın hüzünlü hali. Diğer yanda bir eğlence havası 
var. 
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Şekil 1: “Köy Havası” Oyunu 

 

Şekil 2: “Köy Havası” Oyunu 
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EU’S POLICY FOR AZERBAIJAN: CHALLENGES, ERRORS AND 
OPPORTUNITIES 

 
 

Vasila Hajiyeva* 
 
 
Abstract 
This research work is devoted to the study of the problems and failures in the effectiveness of EU’s policy towards 
Azerbaijan. The study argues the problems start from the creators and their motivations for the EU’s policy and 
then covers all stages on these levels: conceptual, strategic and tactical. First of all, European policy should be 
established by Europeans in the line with Europe’s regional interests and ambitions. The policy should not be just 
in the frame of the general Western approach and should not take a position of the second-degree actor moving 
only with soft power. Optimizing the EU’s policy towards Azerbaijan in a manner that retains EU’s and 
Azerbaıjanı interests is a key issue in the resolving of current problems in EU-Azerbaijan relations and the 
integration of Azerbaijan into the EU. The objective must be to restore the prestige and attractiveness of the EU 
and the trust and belief of the Azerbaijani people in the EU structures and powers. In order to realize integration, 
the author suggests a renewal relation with the Azerbaijani government concerning the directions for the 
development of the pillars of the society. 
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AB'NİN AZERBAYCAN POLİTİKASI: ZORLUKLAR, HATALAR VE FIRSATLAR 

 
 
Öz 
Çalışmada AB'nin Azerbaycan'a yönelik politikasının etkinliğinin sorun ve başarısızlıkları ele alınmıştır. Çalışma 
problemlerin AB politikasının yaratıcıları ve onların motivasyonlarından başlamakla daha sonra kavramsal, 
stratejik ve taktik seviyeler olarak tüm aşamaları kapsadığını savunuyor. Her şeyden önce, Avrupa politikası, 
Avrupa'nın bölgesel çıkarları ve emelleri doğrultusunda Avrupalılar tarafından kurulmalıdır. Politika sadece genel 
Batılı yaklaşım çerçevesinde olmamalı ve yumuşak güç ile tek hareketli ikinci derece aktör bir pozisyon 
almamalıdır. AB'nin ve Azerbaycanın çıkarlarını koruyan bir şekilde AB'nin Azerbaycan politikasını optimize 
mevcut AB-Azerbaycan ilişkilerindeki sorunların çözülmesi ve Azerbaycanın AB'ye entegrasyonunda önemli bir 
konudur. Amaç AB'nin prestij ve cazibesini kurtarmak, AB yapılarına ve yetkilerine Azerbaycan halkının güven 
ve inancını kazanmak olmalıdır. Entegrasyonu gerçekleştirmek amacıyla, Azerbaycan hükümeti ile toplumun 
sütunlarının gelişmesi yönünde bir ilişkinin önemi kayd ediliyor. 
 
Anahtar kelimeler 
AB'nin politikası, Azerbaycan, ilişkiler, entegrasyon, çıkarlar, hükümet 
 
 
Introduction 
Relations between the EU and Azerbaijan are developing in a zigzag pattern in relation to long-
term regional strategies and energy requirements, as well as current political interests and 
political attitudes which has created distrust from both sides to each other. The reason for this 
focus on the policy of the EU concerning the challenges and faults of the relations and the 
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attempt to put the responsibility for the problem on the EU in this writing is because of the EU’s 
place in the relationship as the stronger partner, additionally. The EU’s approach to the 
relationship has the ambition of being a global actor with the aim of keeping the leadership in 
the problems of the region which includes Azerbaijan.  

   Relations between the EU and Azerbaijan, mutual expectations which generate these relations 
are quite contradictory. Adam Hug (2012, 2) expresses this relationship as “a tale of 
mismatched objectives and ambitions”. Any action from either side to overcome the 
contradictions, even to try to clear problems is not seen. This gradually drives the relationship 
to a deadlock and leads to more and more errors. 

   A contrast is also observed between the content and dynamics of the EU’s policy which is 
created by the EU’s motives and goals. More precisely, a lack of policy is emerging. One of the 
indicators of this is the negative direction of the relationship between Azerbaijan and the EU. 
This is occurring in the background of the relationship of Azerbaijan with the West as a whole, 
including the USA and started with the USA, with whom relationships have been cooling and 
creating a syndrome of unreliability. This creates a suspicion about the independence of the 
EU’s political course concerning the region, which includes Azerbaijan. The EU’s policy is 
perceived as wavering tactical moves in the background of the US policy and subject to the 
USA’s strategic course in the region. Given that several distinguished US experts have said the 
policy of the United States in the region is admitted a failed strategy at all levels, it is not 
difficult to imagine how problematic an EU’s policy which follows this strategy is. For this 
reason, authors present the current political strategy under the name of the Western policy. 
(Cornel S E, Starr F S, Tsereteli M, 2015) 

 

Conceptual Problems of the EU policy 
As we have said, relations between the EU and Azerbaijan depend mainly on the attitude and 
policy of the EU as the spelling side in these relations. And, unfortunately, the EU does not own 
a strategy dedicated to Azerbaijan. However, the European Commission presents a political line 
which is in accordance with the conducted policy and agenda. It indicates that the current EU 
policy for Azerbaijan (EEAS. Azerbaijan) is founded on three bases: ENP (EEAS. Azerbaijan 
Action Plan), Eastern Partnership (Schäffer S and Tolksdorf D, 2009) and the European energy 
security question. Despite the differentiation created by the natural resources and energy policy 
of Azerbaijan which supports European energy security, the results of the study may be 
considered common for all the Eastern Partnership countries. 

 

ENP 

As we have said above, the EU's policy for Azerbaijan is established on the ENP concept. The 
motive for this concept is to present an alternative to the policy of enlargement (Wollf S. 2011a, 
2011b), which is based on the security problem as are all alliances and neighborhood strategies. 
The policy is directed not just to the solving of the security issue but is also related to the EU’s 
ambition to be a global actor. (Turk D, 2010) However, the ambition of being a global actor as 
well as a guarantee of security for the European area creates a demand for suitable hard power 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   342	  

resources, including the opportunity and the ability to use it. The ideologues and authors of the 
ENP concept have directed the notion of “security” towards the cultural sphere for the purpose 
of replacing the insufficiency of hard power with soft power (Wollf S, 2011b). On the eve of 
the establishment of the ENP, the existence of conflicts in the near neighborhood of the EU 
(since that time they have grown) had to be evidence of the impossibility of passing the hard 
power through the framework of the whole security issue with the cultural security. 

 

Eastern Partnership 

The second important base of the EU's policy is the Eastern Partnership program. This program 
emerged in response to the demand created by the problem of the necessary practical 
effectiveness because of the general character of the ENP for the different regions (Africa, the 
Middle East, Eastern Europe, South Caucasus). In other words, a differentiation inside the ENP 
was needed. However, various levels of the development and roles for the countries in the 
regional processes, and “different expectations vis-a-vis the EU” (Boonstra J and Delcour L, 
2015, 2) have revealed the insufficiency of the activity within the framework of the Eastern 
Partnership program. Looking at the context of the policy of the EU, Azerbaijan’s 
unwillingness to carry out relations with the EU in the framework of this program, and refusing 
to participate at the level of head of state in the last session of the program proves the 
unsteadiness of this base (The European Council. Eastern Partnership Summit 2015).  

 

Energy 

The third base mentioned the problem of energy security for the EU. In fact, this base was 
created by the energy and logistics policy of Azerbaijan and its activity in relation to the 
country’s goal of entering the European market. Unfortunately, in this case, the EU took a 
passive position and followed the role of the United States, even though, the issue possesses a 
vital importance for the EU because, “Direct Access to Caspian energy resources is the only 
reasonable way for the EU to ensure European energy security” (Efe H, 2012, 196). 

   In characterizing and summarizing the agenda of relations between the EU and Azerbaijan, 
we see that Europe conveys its requirement to Azerbaijan in the issue of energy security and 
wishes the integration of Azerbaijan into Europe in a cultural and ideological aspect (EEAS. 
EU-Azerbaijan 2015). As I said above, the EU tries to stay one word the scope of cultural 
security, even though, it has been mobilized to keep the international commitment to the 
resolution of the Nagorno-Karabakh conflict through the OSCE Minsk group (Simao L, 2010, 
17-18; Klever E, 2013). 

   However, when we talk about integration, we should not put at the forefront, cultural and 
economic integration, and put in the back integration in the political and security fields. 
Integration can occur as a whole system. The first and main question of integration is the 
security issue. It is obvious that cultural integration will be followed by political integration 
and the second will accordingly create a necessity to some alliance to address the security 
questions. That is why, the cultural course selected by our region frightens Russia the with 
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future possibility of NATO reaching its southern borders. Therefore, Russia is trying to prevent 
the integration of Ukraine into the EU using all means, including the occupation of territories 
and incurring sanctions. Again, for this reason, Georgia puts the security issue, that is NATO 
membership as a first priority in the Euro Atlantic integration policy (Kakachia K, 2013, 41). 
Recently, some experts have declared the necessity of “a higher political and security profile” 
of the ENP in Eastern Partnership countries (Delcour L, 2015, 12). 

   Another question is the approach to the integration process. I think that the approach to the 
problem should be changed too because, the integration process, as well as the relationships 
among regions and states are not based simply on geopolitical and economic-energy interests. 
As a core matter, this is usually spoken of as cultural closeness and adequacy. Usually, Europe 
is considered as the subject and its neighboring regions, including the South Caucasus is 
considered as the object. An effort to do whole work on the object is observed. In other words, 
the goal is to change these regions, to “civilize” them. It is a completely wrong approach.¹ If 
we intend to reach integration, then both sides should be able to learn from and understand each 
other. How can such a great social event such as the integration of regions happen in a case 
where the first does not understand the second and requires from the second to accept as of at 
most importance the issues which are necessary just for the first? The conceptual approach such 
as the exporting of value systems was already experienced by the Soviet Union and was 
unsuccessful. 

   The next interesting point in this question is that integration is seen as a duty of local 
governments to apply strategic and tactical requirements for an extended period. But integration 
should not be viewed as a process to be undertaken and implemented by the government. The 
political activity of the government is determined in a balanced way with many local political 
interests, geopolitical security factors and directions of the regional-global processes. However, 
the base for the activity of government is public opinion, it’s an emotional level. Although the 
Azerbaijani government constantly declares that it has already chosen the course of European 
integration (Alieva L, 2006, 3), it still behaves carefully and steps cautiously in this direction 
for reasons of the current geopolitical conditions and regional processes (Chatham House 2013, 
6), especially the threat directed at the sovereignty of Azerbaijan by Russia through the 
Nagorno-Karabakh conflict (Nuriyev E, 2007, 5). The Azerbaijani government has tried to 
create a strong economic foundation for political integration and has been involved in great 
regional economic projects which have served to the European energy security issue. 

 

Regional - Global Terms of the Relations 
The EU is guided by the progress of democratization in its neighbourhood policy and relations 
(EEAS. European Neighbourhood Policy), and there are some regional and global conditions 
which highlight the process. However, democratization is, first of all, a regional - global event 
rather than local in the current globalized world. So, regional stability and security, especially 
the creation of its serious underlying foundation is the main condition. Any state and its people 
living in a conflict situation with the problem of territorial integrity may not put problems 
concerning democracy and human rights at the top of the agenda of things with which they are 
worried. Therefore, conflicts must not be kept frozen, but should be resolved as soon possible. 
Secondly, states and regions themselves, which are the guardian of democratic values at a global 
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level, should demonstrate a frank attitude to democratic and liberal rights both internally and 
abroad. They should form a tolerant environment, demonstrate an equal treatment to different 
races and religions inside and should not apply double standards. They should not sacrifice 
democratic principles for strategic interests in foreign policy. That is, they should start the 
solution from within themselves. They should start by displaying the principle of justice in their 
attitude towards regions. In other words, it is important to earn the trust of societies. Otherwise, 
talking about individual rights in the background of an indifferent attitude to the most natural 
rights of millions of people is met skeptically, it even creates rage. The result is those people 
understand democracy as a non-realistic, Utopian political ideology, political means like 
communism. 

 

Problems of Relations between EU and Government of Azerbaijan 
One of the main problems here is that for the democratization and development of a civil 
society, the West, including the EU, is pursuing a political line through some NGOs and 
“democratic” persons by financing them. In my opinion, working with several individuals and 
NGOs by funding them is not an answer and cannot give positive results. On the contrary, they 
do not create a positive image in the community. It is already obvious to everybody that the 
development of a civil society through different persons and small NGOs is a bad policy and 
does not give successful results. This kind of policy might be initially based on good motives 
(Alieva L, 2006, 10), but mostly has given negative results. This policy has damaged relations 
between government and donor countries, as well as the reputation of leading states and 
international organizations in the countries of our region, including Azerbaijan. Together with 
the concept, the strategy was also faulty. The principles of selection concerning the activists 
were also wrong. To do business with cosmopolitan people is preferred. But the chance of their 
acceptance by the society and for them to be considered dear to the people are less. Such persons 
cannot be together with the public on issues with national significance and importance to which 
they have a sensitive attitude. They keep careful watch over those problems and give attention 
to the opinion of their foreign donors, who surely, do not want to go beyond the interests of 
their own states. For example, in Azerbaijan such “democrats” do not raise their voices and do 
not express a clear attitude about the biggest problem of the country - issues related to the 
solution of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, including the sending back 
to their home of 1,2 million refugees and IDPs, the everyday losses on the frontline of conflict, 
or the returning of captives. Yet they are engaged in the legal matters of individuals who have 
unfamiliar activities and compete then in the preparing of as negative as possible a report about 
the activities of the government in the social spheres and submit these reports to foreign states 
and organizations. Irrespective of the positive or negative opinion about domestic policy and 
the actions of the government, members of Azerbaijani society do not support such “democrats” 
(Bottger K, Falkenhain M, 2011, 19). At present, a phobia, fright and syndrome of mistrust has 
been formed in the governmental structure and various circles of the society concerning NGOs. 
This creates challenges and problems for the activity of the civil society institutions and for the 
formation of a civil society in general. In addition, this situation causes problems, a sense of 
unreliability and some undesirable trends in relations with the states which are the funding 
sources of the NGOs. So, this policy has not been successful. It has not caused the formation 
of a civil society, but rather the creation of problems and barriers for a civil society. 
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Problems with the Public Opinion of Azerbaijan  
Integration needs a serious social basis, that gives it legitimacy. Events in the Ukraine proved 
it. This requires the obtaining of respect, most importantly, the trust of public opinion. If great 
powers neglect the sensitive and vital problems of a country and do not consider themselves 
responsible enough to demonstrate justice, it means they agree with the situation of human right 
violations concerning the 1,2 million refuges. In this case, distrust by the public towards the 
great powers, including the EU, is unavoidable. “The position of the EU in the Karabakh issue 
- which is a national priority both for the government and for society - is unbalanced. There has 
never been the same level of support for the territorial integrity of Azerbaijan as there has been 
for that of Georgia or Ukraine” (Alieva L, 2015, 9). The sensitivity of the Azerbaijani people 
to the Nagorno-Karabakh problem and the approach of the international partners to this conflict 
defines public opinion and creates the psychological basis of trust or mistrust in the formation 
of attitudes (ISD. The European Union and the South Caucasus 2008, 22). The EU institutions 
which implemented sanctions on Russia for the occupation of the Crimea, but do not apply any 
sanctions on Armenia for the occupation of 20 percent of Azerbaijani territory, which includes 
the Nagorno-Karabakh region and 7 surrounding regions for more than 20 years, or push to 
fulfill the 4 requirements of UN Security Council Resolutions (UN CR 822 1993; UN CR 853 
1993; UN CR 874 1993; UN CR 884 1993), openly demonstrates double standards. Surely, this 
attitude generates stereotypes causing distrust in the public, as well as government (Abbasov T, 
2015, 60).  

   Another issue is the luck of confidence of the Azerbaijani public in the possibility of 
integration to the EU or the prospects of its adoption to this space. This distrust is justified 
because the Azerbaijani population is mostly Muslim and some European leaders have 
acknowledged in their statements that the EU is a Christian bloc (DW, 2007). The refusal of 
Turkey’s adoption to the bloc for over 60 years is the main source for this public opinion. 

   The position of various leading European states in this matter plays an important role too. 
Despite, France being a co-chair of the OSCE Minsk Group, promised the Azerbaijani 
government to take an objective and impartial position when expressing their desire to be co-
chair, yet France constantly supports Armenia (Shiriyev Z, 2013, 2) who ignores the UN 
Security Council resolutions and continues the occupation of the territories of Azerbaijan. Only 
recently Chancellor Merkel made a statement which conveyed the reality of the situation: 
“Russia plays an important role in this conflict. Armenia and Russia stick to a common position 
on this issue, so you can assume that we have a unified approach ” (Sattarov O, 2015; 
EurActiv.com 23.01.2015). Such cases do not allow a place for the will of the public to want 
integration with the EU in the face of threats from Iran and Russia.  

   Changing the approach to this question and proceeding with action could be effective and 
create positive results for the EU policy for Azerbaijan. Work related to democratization and 
human rights should be carried out by the states and their official institutions. And certain 
conditions should be considered.  

   The first condition is that efforts to the finding of the solution to the problem should be 
directed together and in the framework of mutual respect, but not through criticism, demands 
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and political threats. Commitments should be on both sides. The ability of great powers and 
organizations to make some commitments should be discussed. In other words, the question 
should be that which can be done mutually. Yes, Western leading states have a great experience 
in the implementation of democratic values and principles, but Azerbaijan has historic 
democratic traditions started a hundred year ago. Some NGOs or representatives of 
international organizations try to teach the community about women rights in a country where 
women have 60-80 percent of the activity in most areas of public life. In most cases, this is met 
with surprise by the people and is not accepted as the good faith.  

   Second, a connection by foreign public institutions with the civil society for the purposed 
democratization and intervention in domestic policy should not neglect public institutions. This 
type of activity causes a gap between the government and society instead of the formation of a 
democratic state.  

   Third, the nature of the work conducted by the states and their approach to the question of 
their commitments should change. Acceptance and changing of some laws in the legislation 
does not solve anything. Pillars of society should be worked. This means that the quality of 
education should be increased. Brain drain should be prevented through improving the life and 
working level of employees in the region, and the middle class should be developed. The 
presence of a strong intellectual and middle class not only makes possible the sustained 
application of universal values of a society, they also reveal them a natural way. A country with 
a strong middle class does not need any support in the sphere of democratization and human 
rights from abroad. In other words, the formation and strengthening of the middle class as a 
guarantor of democratic values and human rights should be the priority. Support of the EU and 
its structures in this area should include implementation of joint projects in the academic sphere 
and field of education, a joint action plans for the development of the middle business, as well 
as the establishment and expansion of cooperation at this level of business (Konrad Zasztowt 
2015, 4-5). Unfortunately, economic cooperation between Azerbaijan and the EU only covers 
the activities of the energy sector (Liargovas P, 2013, 10-11) and the largest trans-national 
corporations. Rational forms of cooperation in this aspect will be beneficial for both sides. The 
development of the middle class would contribute to the formation of civil society institutions, 
for the solution of problems in the area of democratization, corruption and human rights in the 
natural way on a national basis without interference from abroad. 

 

Conclusion 
As a result, we would like to point out that the solution to the problems in the EU's policy for 
Azerbaijan starts with the identification of the subject of the policy and interests of this subject. 
Thus, the EU’s policy for Azerbaijan should be established by Europeans, should come from 
Europe’s regional interests, and should be generated from its strategic needs. It is necessary to 
go beyond the existing approach and professional stereotypes (Cornel S E, Starr F S, Tsereteli 
M, 2015) not to repeat their wrongs (Cornell S E, 2015, 5-7). So as it should be noted that this 
approach and professional stereotypes has been made mostly by the US experts to date. Another 
important condition is that the approach to Azerbaijan should not be in within the general 
approach to the South Caucasus or post-Soviet region. The country and its indicators, its 
regional and strategic importance, political interests, sociopolitical processes, and public 
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opinion should be studied on the basis of the EU’s interests, in terms of EU’s security (not just 
Western). The participation of Azerbaijani specialists in the preparation of the EU’s policy 
could benefit as well.  

   Compliance with EU standards in the fields of democracy, rule of law and human rights 
should not be accepted just as commitments by the Azerbaijani government in frame of 
opportunities depending on its will and interests. The whole process, including political will of 
the authorities, is based on public opinion and its emotional power. The formation of the 
necessary public opinion is a duty belonging to the EU. The elimination of a deep mistrust by 
modern Azerbaijani people, who are the carriers of European culture, towards the faithfulness 
of the EU’s structures and states in respect of democratic values, human rights, equality and 
tolerance between races and the restoration of its image in public opinion should be the main 
target. After the realization of this goal, peaceful and constructive proposals can be carried out 
in discussion with the government. 

   There should be taken decisive steps towards the resolution of the Nagorno-Karabakh 
conflict. The EU’s fair and frank attitude should be displayed (Merabishvili G, 2015, 3). Double 
standards should be avoided. The content of the EU’s interests in Azerbaijan and perspectives 
of relations should be precisely determined in the EU first, and then it should be clearly 
explained to Azerbaijan. The government and people of Azerbaijan should have a clear idea 
about the expectation of the EU from them, and should be convinced of the reliable partnership 
by real steps. 

   The development of a civil society in Azerbaijan should be viewed within the framework of 
the formation process of a liberal-democratic system. There is a need to focus on the 
development of the liberal economic and political system, not just NGOs. In other words, the 
development of the middle class and small businesses which are the basis of the liberal 
economy, enlargement of the middle class and the intellectual environment, strengthening of 
the political opposition which is a basis of a liberal political system should be priorities.  

 

Notes 
1.  Over 95 percent of the population are educated (graduated from secondary school) and 
modern. People of Azerbaijan have seen the great political events, several systems, possess a 
rich political and historical experience with a high level of political consciousness closed to the 
provocation. Although, the modern Republic of Azerbaijan has gained its independence after 
the collapse of the Soviet Union 24 years ago, it has established great powers for thousands of 
years, which history starts from Mannaeans and has statehood tradition of 3 thousand years, 
which has established the first democratic republic in the East in 1918. Since 1918 (before the 
United States, France and many other democratic countries in the Europe), it gave equal rights 
to women and men, the right to vote and be elected. Today 60-80 percent activity in the most 
areas of public life accounts for women. A high level of tolerance for all religions are observed 
at all levels of society, neither the government nor the public opinion do not allow the 
exploitation of religion. 
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AZERBAYCAN'A KARŞI YÜRÜTÜLEN BİLGİ MANİPULYASYONUNUN 
VE SAVAŞININ BAŞLICA PARAMETRELERİ 

                                                                                                                       
 

Vügar ALİYEV1 
 

 
ÖZET 

Eski Sovyetlerin dağılmasına neden olan savaşlar değildi. Büyük devletlerin çıkar savaşına girdiği bu 
dönemde esas güç, bilgi yönetiminin sahibinin kim olması gerektiğiydi. Artık eski yöntemler bitmişti, dünyayı 
yönetmek için yönlendirmek gerekmekteydi. Bunun en kolay yolu ise insanların bildiklerini bilmedikleri ile 
değiştirmek, görmediklerini göstermekti.  

Mevcut dünya siyasetinde, bilgi ve propagandanın uluslararası kamuoyuna etkilediği tartışmasız bir 
gerçektir. Bir ülkenin başka bir devletin topraklarında mevcut bilgi sistemlerini kontrol altına alması veya 
yönetmesi sadece onun askeri ve ulusal güvenlik meselelerini etkilemez. Bu, hem kamuoyunun dış etkilere maruz 
kalmasına, yönlendirilmesine, ülkenin yönetim sisteminin bozulmasına ve felç olmasına neden olabilir.  

Makalede, olgusal materyaller bazında Azerbaycan'a karşı yürütülen bilgi manipülasyonu ve savaşının 
temel özellikleri konusu geniş bir şekilde gözden geçirilmektedir. "Temassız savaş" olarak da adlandırılan bilgi 
savaşının, günümüzde büyük önem arz etmesi bilginin toplumdaki rolünün artması ile ilişkilidir. 

Bugün Azerbaycan'a karşı, bir kaç cephe ayni zamanda informasyon savaşı vermektedir. Bununla ilgili 
olarak, ülkemizin söz konusu meseleye karşı tutumu analiz edilmiş, somut örnekler verilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: medya, bilişim, güvenlik, bilgi savaşı, bilgi manipülasyonu, internet, iletişim 

araçları, küreselleşme 
 
“The main parameters of the information manipulation and information war against Azerbaijan” 

ABSTRACT 
The reason that led to the collapse of the Soviet Union there was no war. At that time, when entered war 

of interests between the great powers, was the main force in the management of information. Now run out the old 
management methods that would rule the world, it was necessary to send. The easiest way to do this, there was a 
suggestion of changes people's knowledge of the fact that they do not know, and what to see, what did not notice. 

The influence of information and propaganda on the international community is a reality that doesn’t need 
to be debated in the current world politics. Taking under control or managing current information systems of one 
state by another country doesn’t just affect its military and national security issues. It also can cause public opinion 
to undergo external influence, diverting; violation and stroke of the contry’s   management system.  

The theme of basic features of the information manipulation and war against Azerbaijan is being widely 
reviewed in the article on the basic of practical issues. Today, the significanse of the information war, the so-called 
“contactless war” is connected with the increasing role of information in a society. 

Information war is being conducted on several fronts at the same time against Azerbaijan today. In this 
regard, our country’s attitude towards the above-mentioned problem has been analyzed and concrete examples 
have been given.    

 
Key words: media, information, security, information war, informaton manipulation internet, social 

media, globalization 
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«Основные параметры информационной манипуляции и информационной войны против 
Азербайджана» 

АННОТАЦИЯ 
Причина,  которая привела, к распаду Советского Союза не было войны. В тот период, когда 

ввелась война интересов между великими державами,  основная сила  была в управление информацией. 
Теперь закончились старые методы управление, что бы править миром, надо было направлять. Самый 
простой способ для этого, было предложение изменений знаний людей на то что они не знают, а то что 
видят на, то что не замечают.  

В данной научной статье автор на основе фактических материалов подробно рассматривает тему 
основных параметров информационной войны и манипуляции  против Азербайджана. Связи с этим, автор 
приводит ряд примеров, анализируя подход к этой проблеме в нашей стране.  Освещенные в статье факты, 
обстоятельно подтверждают это.  

 
Ключевые слова:  СМИ, информация, безопасность, информационная война, 

информационнаяманипуляция, интернет, социальная медиа, глобализация 
 
 
SUNUŞ 
Ülkelerin jeopolitik konumu; onun dış siyasetini, uluslararası arenada attığı adımları 

ciddi şekilde etkilemektedir. Ya dengeli siyaset yürütmeye veya kesin siyasi tutum sergilemeye 
zorlamaktadır. Tabii ki, tüm bunlar hayata geçirilirken dikkate alınan temel mesele ülkenin 
siyasi çıkarlarının korunmasıdır. 

Azerbaycan dünyanın en sıcak bölgelerindendir. Sınır komşularımızın geçen asırlardan 
bugüne kadar yürüttüğü siyasetle, Azerbaycan diğer dünya güçlerinin ilgisini çekmiştir. Hatta 
bu komşu ülkeler, geçmişte süper güç haline gelmiştir. Ve elbette ki, Azerbaycan`da böyle bir 
bölgede kendi çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü korumaya, hiçbir şekilde bağımlı kalmamaya 
çalışmıştır. Azerbaycan'ın bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu doğal kaynaklar; 
emperyalist ülkelerin iştahlarını kabartmıştır. Bu bölgeye sahip olmak için gizli ya da açık 
mücadeleler ve anlaşmalar yapılmıştır. 

Geçen yüzyıllarda istilalar askeri yolla yürütülmekteydi. Günümüzde durum 
değişti. Artık mücadele, "sivil" mücadele şeklindedir.  Çağımızda savaşlar, “ enformasyon 
savaşları” diğer bir deyişle “ Sivil mücadele” şeklinde yürütülmektedir.  

Aslında bilgi savaşı hiç de yeni bir kavram değil. Eski Mısır'da şöyle bir kavram 
kullanılırdı: "Dünyayı değiştirmeye gücün yetmiyorsa, o zaman dünya hakkındaki olan 
tasavvurunu değiştir". Bu düşüncenin üzerinden binlerce yıllar geçse de güncelliğini bugün de 
korumaktadır. Bugün insanlar, hatta halklar bile enformasyonla yönlendirilmekte ve bu bilgiler, 
çoğu kez de manipüle edilmektedir. 

Öncelikle "Bilgi Savaşı"  kavramının anlamını bilmek gerekir. Bu kavramı 
Wikipedia’da şöyle açıklanmıştır: "Bilişim sistemlerinin dış saldırılardan korunması, aynı 
zamanda karşı taraf üzerinde bilgi avantajı elde etmek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 
Bu tip bilgi işlemlerinde karşı tarafa ait bilgileri manipule etmek, karşı tarafın bilişim 
sistemlerine zarar vermek de dahildir.” (Vikipediya. Açıq ensiklopediya.) 

"Temassız savaş" olarak da adlandırılan bilgi savaşının, günümüzde büyük önem arz 
etmesi bilginin toplumdaki rolünün artması ile ilişkilidir. 

Belirtelim ki, bugün bu konuya ciddi önem verilmektedir. Hatta bilgi savaşı stratejisinin 
hazırlanması için özel merkezler de faaliyet göstermektedir. 

Bu savaş insanların şuurlarına yapılan saldırıdır, burada silah yok, kalem söz sahibidir. 
Teknolojinin gelişmesiyle yeni saldırı yöntemleri de uygulanmaktadır.”  Blog yazarı devamla; 
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"Doğru yapılan bilgi savaşı, askeri zaferi hezimete veya askeri yenilgiyi zafere 
çevirebilir. Bilişim teknolojilerindeki, gelişme, bu savaşın yöntemlerini ve boyutlarını 
değiştirebilir.  

İletişim uzmanlarına göre, "bilgi savaşı" aslında II. Dünya Savaşı döneminde denenmiş 
bir yöntemdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında gerek Stalin, gerekse Hitler insanların bilincine 
etki etmenin, onları yönlendirmenin önemini çok iyi biliyorlardı. Bu savaş bittikten sonra bile 
ABD ve SSCB arasında mücadele uzun süre devam etti. Aslında "soğuk savaş" kavramı bizzat 
"bilgi savaşı" idi. 

"En eski tarihi ve dini metinlerin tamamı insanların bilinçlerine hakim olma, onları 
yönlendirme üzerine kurgulanmıştır. Örneğin, Cengiz Han'ın seferleri sırasında ordunun 
önünde giden atlılar özel eğitim görmüş askerlerdi. Onlar Cengiz Han'ın ordusunun aşırı 
derecede güçlü ve amansız askerlerden oluştuğu hakkında haberler yayarak, insanlar arasında 
korku, hayal kırıklığı ve panik yaratmaktaydılar. Bu tür psikolojik harp yöntemlerini diğer ünlü 
komutanlar da (Büyük İskender, Timur vb.) kullanmışlardır. Hatta II. Dünya Savaşı sırasında 
Adolf Hitler ve Stalin de psikolojik harbin önemini iyi bilmekteydiler. O zamanki propaganda 
işlemlerinin şimdikinden tek farkı, onlara askeri operasyonlar gibi bakılmamaktaydı. Çünkü o 
dönemlerde bilginin transferinde teknik araçlar kullanılmamaktaydı. Günümüzde bilginin 
işlenmesi ve transferinde kullanılan lojistik altyapının gelişmesi ile bilgi savaşının uygulama 
ve teknolojileri köklü biçimde değişmiş, bilgi ağının kurulması ve yaygınlaşması bilgi savaşının 
önemini artırdı. Böyle bir ortamda "bilinci varlık belirler" ifadesi tam yerine düşmektedir. Bu 
gün bilgi savaşı sorunları; bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) geliştiği birçok ülkede (ABD, 
Rusya, İngiltere, Fransa, İsviçre, Japonya vb.) incelenmektedir. Bu ülkelerde devletin bilişim 
altyapısının korunması, realize edilmesi için çalışmalar devam etmektedir." (Qaraqızı, 2013: 9)                                                                                                                                                               

Mevcut dünya siyasetinde, bilgi ve propagandanın uluslararası kamuoyuna etkilediği 
tartışmasız bir gerçektir. Bir ülkenin başka bir devletin topraklarında mevcut bilgi sistemlerini 
kontrol altına alması veya yönetmesi sadece onun askeri ve ulusal güvenlik meselelerini 
etkilemez. Bu, hem kamuoyunun dış etkilere maruz kalmasına, yönlendirilmesine, ülkenin 
yönetim sisteminin bozulmasına ve felç olmasına neden olabilir. Uzmanlar belirmektedir ki, 
yabancı teknolojinin mevcut gücü ile rakip ülkelerin iç yönetim sistemleri arasındaki 
haberleşme bağlantılarını keserek, bozarak, hatta bu sisteme girip dezenformasyon bilgiler 
yayarak, rakip ülkeyi sarsabilirler. Dünyada bazı kurumlar, modern bilgi iletişim 
teknolojilerinin imkanlarından yararlanarak, uluslararası internet ağlarında veya diğer ülkelerin 
topraklarında  "güvenilir kaynak" adı altında dezenformasyon yayarak, devlet kurumlarını, 
vatandaşları ve genel kamuoyunu şaşırtma amaçlı faaliyet gerçekleştirmektedirler. Bu da bu 
ülkelerin iç istikrarını,  bozmaktadır. Sonuçta ulusal güvenliğe dış müdahale için ortam 
oluşturulmaktadır. Fırsatı kaçırmayan dış güçler, "iç disiplini restore etmek" adı altında, hedef 
ülkenin iç işlerine müdahale ederler. 

 Örneğin, bugün bazı Batılı çevrelerin Kuzey Afrika ve Arap devletlerinde 
gerçekleştirdiği, devletleri zayıflatma girişimleri, 90'lı yıllarda ve diğer dönemlerde 
Azerbaycan'da da gerçekleştirilmiştir. O yıllarda ülke bağımsızlığını yeni kazanmıştı. Tüm 
alanlarda boşluk ve eksiklikleri net bir şekilde kendini göstermekteydi. Azerbaycan'ın o dönem 
bilgi kaynakları ve bilgi güvenliği, neredeyse, tamamen dış faktörlerin etkisi altında idi. Milli 
televizyon, radyo ve basın araçlarının etkinliği zayıf olduğundan ve tüm ülke topraklarını 
kapsayamadığından, o zaman kamuoyunun oluşumunda Rusya, Türkiye, İran ve çokuluslu 
medya kurumları etkiliydi. Bu iletişim kanalları halkı etkiliyordu. 
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Önce de kaydettik ki, Azerbaycan sıcak bir bölgede bulunmaktadır. Bugün 
Azerbaycan'a karşı, üç cephe birden psikolojik savaş vermektedir. Bunlar; Rusya, İran ve 
Ermenistan’dır. 

Bu savaşı en kapsamlı ve açık bir şekilde Ermenistan vermektedir. Rusya ve İran da 
savaşı dolaylı yollardan sürdürüyor. Bu iki ülke, hem kendi medya organları aracılığı ile hem 
de Azerbaycan'da nüfuzları altına alabildikleri medya organlarıyla kendi propaganda 
mekanizmalarını kurmakta, tolumu etkilemeye çalışmaktadırlar.  

En önemli noktalardan biri de, internetteki birçok portalda ve bilgi arama sitelerinde, 
Azerbaycan’la ilgili gerçekler tahrif edilmekte,  tarihi, siyasi anlamda birçok veri kasten yanlış 
verilmektedir. 

"Google" şirketinin ürünü olan "Google Earth"  Azerbaycan topraklarını, Ermenistan 
toprağı gibi göstermiştir. Azerbaycan hükümeti “ Google” katında girişimde bulunup bu bilgi 
kirliliğinin düzeltilmesini sağlamalıdır. Aynı bilgi kirliliğini,  "Wikipedia" Ansiklopedisinde de 
görmek mümkündür. 2001 yılında faaliyete başlayan Wikipedia, yüksek reyting alan, dünyanın 
en popüler 10 sitesi arasındadır. 2009'da Vikipedi ansiklopedisi İnternette faaliyet gösteren 230 
milyon site arasında başvuru sayısına göre dünyada birinci sıradadır. Wikipedia'nın 
popülerliğinin nedeni onun dinamik olmasıdır. Yani diğer ansiklopedilerde güncel olaylar 
hakkında bilgi edinemezken, Wikipedia 'de ise herhangi bir olay hakkında bilgi artık olayın 
olmasından birkaç dakika sonra ansiklopediye dahil edilmektedir. Her ay dünyanın en büyük 
ansiklopedisi olan Wikipedia`ye 275 milyon internet kullanıcısı 4 milyar defa girmektedir. Bu 
gün 270 dilde faaliyet gösteren Wikipedia 'de kullanılan teknoloji çeşitli sosyal alanlar için 
tasarlanmış yeni bir bilgi kaynağı üssüdür. Birçok ülkede Wikipedia sanal ansiklopedisi 
uzmanların ve akademisyenlerin masaüstü kılavuzuna dönüşmüştür.. İster sıradan İnternet 
kullanıcıları, ister medya kullanıcıları arasında herhangi bir olay hakkında fikir oluşturmada 
Wikipedia `nin rolü vazgeçilmezdir. 

Fakat bilindiği gibi, Wikipedia 'de çeşitli konulara ait dinamik, yenilenen ve gittikçe 
artan milyonlarca sayfanın oluşturulması, bu sanal ansikopediyi dünyada yaşanan siyasi, 
kültürel, ekonomik ve diğer süreçleri yansıtan bilişim savaşı meydanına çevirmektedir. Bu da, 
bilgiyi manipüle etmekle veya tahrifle sonuçlanabilmektedir. Wikipedia’da Azerbaycan 
gerçeklerinin tahrif edilmesi, bilgi manipülasyonu ile ilgili birçok örnek vermek mümkündür. 
Örneğin, Wikipedia’da Azerbaycan halkının milli-kültürel değerleri, tarihi gerçekleri, seçkin 
şahsiyetleri hakkındaki bilgiler yeterince doğru değildir. Olanların önemli bölümü ise,  
gerçekleri yansıtmamaktadır. Ayrıca bu kaynaklarda, ülkemizle ilgili bilimsel konular, 
makaleler ve diğer veriler yeterli sayıda değildir. Oysa Wikipedia, Azerbaycan'ın dünyada daha 
iyi tanıtılması yönünde büyük fırsatlar sunmaktadır. Dolayısıyla akademisyen ve uzmanlarımız 
böyle bir proje  hazırlayıp, Azerbaycan hakkında objektif, etkin, bilgilerin, sesli ve görüntülü 
malzemelerin ansiklopediye dahil edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Wikipedia ansiklopedisinin çeşitli bölümlerinde Azerbaycan’la; -özellikle de 
Karabağ'la- ilgili bilgiler, çoğu kere gerçek dışı bilgilerdir. Bu bilgilerin çoğu Azerbaycan'a 
karşı bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Wikipedia'nin İngilizce, Rusça, Türkçe vb. 
dillerde faaliyet gösteren projelerinde kitlesel bilgi manipülasyonları ile, bilgi savaşı olağan hâl 
almaktadır. Anlaşmazlığa neden olan makalelerin savunulması geçici olarak tarafları 
sakinleştirse bile, bir süre sonra aynı güçler diğer makalelerle yeniden "savaş"a 
başlamaktadırlar. Böylesi olumsuzluklara rağmen bu sanal ansiklopedi çeşitli görüşlerin 
çarpışma meydanıdır. Wikipedia  gayri resmi ansiklopedi olduğundan, buradaki bilgi savaşını; 
resmi devlet yapıları değil, gayri resmî  kurumlar ve bireysel kişilerce yapılmaktadır. 
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Belirginleştirirsek, bu savaş daha çok gayri resmî düzeyde yapılmaktadır. Fakat çoğu zaman 
Ermeni milletinden olan resmi kişiler, çeşitli partiler ve Ermeni diasporası tarafından finanse 
edilen güçler, Azerbaycan'a karşı bilgi savaşı sürdürmeleri, sorunun daha ciddi olduğunu 
göstermektedir. Wikipedia 'de; Dağlık Karabağ'dan Nahçıvan'a, Nizami Gencevi’den 
Azerbaycan Hanlıklarına kadar Azerbaycan'la ilgili tüm makaleler, Ermenilerin kontrolündedir. 
Bu makaleler, Ermeniler ve onların destekçileri tarafından gerçek dışı bilgilerle 
doldurulmaktadır. Örneğin, 2008 yılında Wikipedia 'nin Rusça bölümünde; "Kultura 
Azerbaydjana", yani Azerbaycan'ın kültürü ile ilgili makale okunduğunda, bu makalenin, daha 
çok Ermeni kültürünü yansıttığı görülür. Yine "Azerbaycan Edebiyatı" ("Literatura 
Azerbaydjana") adlı makalede, XV. yüzyıla kadarki dönemde, şimdiki Azerbaycan 
topraklarında sadece Ermeni ve Fars edebiyatının gelişmesinden bahsedilmektedir ve çeşitli 
Ermeni siteleri kaynak olarak gösterilmektedir. 2009'da bu makalelerde Azerbaycanlı 
kullanıcıların aktifleşmesiyle -az da olsa- doğru bilgiler yazılmaya başlandı. Fakat 
Wikipedia’de Azerbaycan'a karşı propaganda makinesi azalmak bilmiyor, iftira dolu makaleler 
yazılmaya devam ediyor. 

Wikipedia 'de ülkemizin ulusal çıkarlarının korunması için gerekli önlemlerin alınması, 
Azerbaycan'a karşı gerçek ve potansiyel tehlike kaynaklarının zamanında tespit edilmesi, 
ülkemize karşı yapılan bilgi savaşı ve manipülasyonlara karşı çevik ve etkili önlemlerin 
alınması, tarihi gerçekler, başarılar ve seçkin şahsiyetler ile ilgili doğru bilgilerin yazılması çok 
önemlidir. Sadece Wikipedia değil, diğer internet ortamındaki bilgileri, kullanıcı davranışlarını, 
yaşanan gelişmeleri, gelişen ilişkileri, gözlenen eğilimleri, ortaya çıkarmak, analiz etmek, 
yorumlamak için bilimsel araştırmaların yapılması da önemlidir. 

Bununla ilgili olarak Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu geçenlerde 
bilimsel araştırma kurumlarında “viki” gruplarının oluşturulması için karar alması, olumlu bir 
adım olarak nitelendirilebilir. Kararda, Wikipedia ortamında, Azerbaycan’la ilgili son durumu, 
dezenformasyonları, bilgi savaşı olaylarını ve bu olgular hakkındaki bilgileri açığa çıkarmak, 
gerekli önlemleri almak, ayrıca düzenli analizler yapmak amacıyla, gözlemlerin yapılması 
tavsiye edilmektedir. Akademinin Merkezi Kütüphanesinin, bilimsel yayınların, dergilerin ve 
diğer materyallerin elektronik ortama aktarılarak, "Wikipedia" ansiklopedisine dahil edilmesine 
ilişkin talimatlar verildi. 

Günümüzde kitle iletişim araçları "iktidarın dördüncü kolu" fonksiyonunu tam 
anlamıyla yerine getirmektedirler. Çağdaş bilişim teknolojilerinin gelişmesi ise medyanın 
topluma etkilerini artırıyor. Medyanın kitleye sunduğu haber programları, çeşitli televizyon ve 
radyo yayınları, makaleler, vb. Toplumun çeşitli konularla ilgili görüş ve düşüncelerini, sosyal 
ve siyasi olaylara, manevi değerlere yaklaşımını, günlük yaşam tarzını şekillendirmektedir. 
Genellikle, medyada yer alan bilgiler, olumlu ve olumsuz nitelik taşmaktadır. Medyada yayılan 
bilgi kamuoyunu şaşırtabilmekte, sosyal - siyasi, hatta ekonomik istikrarı bozabilmektedir. Bu 
yüzden, bilgi güvenliği, milli güvenliğin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Bugün bilgi savaşı, silahlı savaşlar kadar tehlikeli ve kritik etkiye sahiptir. Kitle iletişim 
araçları,  bilgi savaşında çoğu zaman bir sosyal gruba veya devlete karşı silah olarak 
kullanılmaktadır. Medya çalışanı her şeyden önce mensup olduğu topluma, karşı sorumlu 
olduğunu unutmamalıdır. Dolayısıyla, bilgi saldırılarına karşı toplumun bilgi güvenliğinin 
korunmasında medyanın üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. İnsanların doğru 
bilgilendirilmesi ile birlikte, ulusal çıkarları dikkate alan medya, toplumun bilgi güvenliğinin 
korunmasında önemli hizmetler göstermektedir. 
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Bilgi güvenliğinin korunması ideolojik, manevi-psikolojik açıdan önem arz 
etmektedir. Sosyal-politik istikrarı korumak, milli birliği tehdit eden zararlı fikirleri 
engellemek, provokasyon içerikli bilgilerin yayılmasının önlemek, devletin güvenliği 
açısından, son derece önemlidir.. 

İşte bu nedenlerden dolayı, bugün bilgi güvenliği kavramı Azerbaycan için oldukça 
güncel bir konudur.  Azerbaycan toplumunun bilgi güvenliğine olan tehditler içerisinde 
aşağıdakileri sıralaya biliriz. 

- Ermenistan ve Ermeni lobisinin Azerbaycan’a karşı saldırgan tutumu, Dağlık Karabağ 
sorunu ile ilgili ülkemize karşı yürütülen bilgi savaşı siyaseti; 

- Azerbaycan'ın bulunduğu coğrafyada jeostratejik çıkarları çatışan bazı devletlerin ülke 
içindeki istikrarı bozmak niyetleri; 

- Küreselleşme ortamında ülkeye giren bilgi akışının bir kısmının yabancı unsurların, 
zararlı ve tehlikeli fikirlerin taşıyıcısı olması; 

- Siber saldırıların tüm dünyada yayılması. (Məәmməәdli H. Kütləәvi informasiya 
vasitəәləәrindəә cəәmiyyəәtin informasiya təәhlükəәsizliyinin qorunması, 2013) 

 
Bugün Azerbaycan’da kitle iletişim araçlarının bütün çeşitleri – radyo, televizyon, 

internet radyo ve televizyonları, gazeteler,  dergiler, internet medyası – faaliyet göstermektedir. 
Kara propagandayı önleme konusunda, kitle iletişim araçlarının üzerine büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Lakin Azerbaycan’da bir kısım medya organları – bilerek ya da bilmeyerek – dış 
enformasyon saldırılarının işbirlikçisi durumuna düşmektedir. Bu medya organları, dışarıda 
Azerbaycan karşıtlarının, ermeni lobisinin “ beşinci kol ” işlevini görmektedir. Halbuki kitle 
iletişim araçlarının esas görevi; topluma objektif bilgiler vermek, kara propagandanın önüne 
geçmek, toplumsal şuuru güçlendirmek, milli menfaatlere hizmet etmektir. Bu bağlamda, 
halkın doğru bilgilendirilmesi hususunda medyanın üzerine büyük sorumluluk düşmektedir.  

İşte bu nedenlerdendir ki, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Bakanlar Kurulunun 2012 
yılının birinci çeyreğinin sosyal-ekonomik gelişmesinin sonuçları ve önümüzde duran görevler 
”e ayrılmış oturumundaki kapanış konuşmasında, ülkemizin bilgi güvenliği konusuna 
değinerek; Azerbaycan'a karşı bilgi savaşının yapıldığı, kara propagandanın yürütüldüğü, 
günümüzde ülkemizin bilgi güvenliğinin korunmasının çok önemli olduğunu belirtti. Devlet 
başkanı, Azerbaycan'a karşı yürütülen bilgi savaşının mahiyetine açıklık getirerek, burada 
Ermeni lobisinin, onların etkisi altında olan bazı ülkelerin siyaset adamlarının, Azerbaycan’ın 
dahil olduğu Müslüman ülkelerine karşı yönelen islamofobinin rolünü özellikle vurguladı. 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'a karşı yönelen bilgi savaşının kökeninde ülkemizin 
bağımsız siyaset yürütmesinin olduğunu söyledi: “ Bizim millî ve bağımsız siyasetimizden 
hazzetmeyen güçler vardır. Onlar bizim bu tavrımızdan hoşlanmıyorlar. Onlar istiyorlar ki kara 
propagandayla toplumu yönlendirsinler, tahribatlarına devam etsinler, yalan ve iftiralarını 
sürdürsünler. ” 

Şu sonuca varabiliriz ki; Azerbaycan'ın kendi yolunda güvenle ilerlemesini, hızla 
gelişmesini hazmedemeyen güçler, ülkemizdeki düşünce ve fikir özgürlüğünde faydalanarak 
ülke kamuoyuna karşı, dışarıdan ve içeriden bilgi saldırılarına bundan sonra da devam 
edeceklerdir.. Fakat iftira, provokasyon, tutarsız, önyargılı bilgi Azerbaycan’ı sarsacak, ülke 
genelindeki sosyo-politik istikrarı bozacak bir çatışma ortamı yaratamaz. Azerbaycan halkının 
toplumsal yapısı sağlamdır. Devlet başkanının da belirttiği gibi, bu konuda topluma bilgi 
verilmeli, önlemler alınmalıdır: "Bize karşı bilgi savaşı bundan sonra da yapılacaktır. Biz bu 
konuyu tartışıp, bunlara karşı önlemlerimizi almalıyız, Azerbaycan halkının mutlu geleceğini 
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sağlamak için çalışmalıyız." (Azəәrbaycan Respublikası Prezidenti cəәnab İlham ƏӘliyevin 
Nazirləәr Kabinetinin 2012-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına vəә 
qarşıda duran vəәzifəәləәrəә həәsr olunmuş iclasda çıxışı) 

Yaşadığımız XXI. Yüzyıl, keskin çelişkileri ile zengin olan karmaşık bir «kültürel 
dünya» yı karşımıza çıkarmıştır. Görünüşte çekici görünen bu dünya, kendi acımasız 
yasalarıyla ilgi ve iddialar üzerin kurulmakla beraber, millî - manevi değerlerin aşınmasına 
sebep olmaktadır. Kültürel ve manevi mirasımızın aşınması, halkın tarihî hafızasını unutmasına 
sebep olabilir. 

Ne yazık ki, ulusal hafızamızın aşınmasına neden olan -günlük hayatımızda bir anlık 
olsun bile onsuz hayal etmediğimiz – basın, televizyon, radyo ve internettir. İnsanın yüce 
değerleri kaybedip, gözünü maddiyata ve kendi çıkarlarına çevirmesinde,  iç âleminin 
kirlenmesinde medyanın etkisi büyüktür. 

 Medya bugün tamamen ayrı bir dünyadır ve bu dünya kendi sosyal-psikolojik etkisi ile 
vazgeçilmez ve büyük güce sahiptir. Bugün medya bizim günlük hayatımızın bir parçası haline 
gelmiştir. Çünkü onsuz hayat düşünmek imkânsızdır. Bu, günümüzün gerçeğidir. Fakat gelin 
bir anlık düşünelim: sadece günlük hayatımızı, hatta düşüncelerimizi ve şahsiyet olarak 
gelişmemizi doğrudan etkileme gücüne sahip medya; doğruluk, vatanseverlik, demokrasi ve 
insan haklarına saygı duymak yerine, şiddeti, ayrımcılığı, toplumun birçok çirkin taraflarını öne 
çıkartmakta ve bir çeşit bu çirkinliğin propagandacısına dönüşmektedir. O zaman ister 
toplumun, gerekse de ayrı ayrı bireylerin olumlu yönde gelişmesinden nasıl bahsedebiliriz? 

Modern medyanın dinamik gelişimi ve bilginin küreselleşmesi dünyanın her noktasında 
etkisini göstermektedir. Basın, televizyon, radyo ve internet ağları milyonlarca insanın evine 
girmektedir. Bilgi akışı, sosyal süreçlerin yönetilmesinde ve ya kontrol edilmesinde önemli 
araçlardan birine dönüşmüştür. Ve bütün bunlarla birlikte belirtilmelidir ki, büyük güçler; 
bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, yayılması ve üretim süreçlerinde de kendi kural 
ve kanunlarını uygulatmaktadırlar. Lord Bi Verbruik`un bir zamanlar dediği gibi, «Ben gazeteyi 
propaganda yapmak için yayınlamaktayım, başka amaçlar için değil». Dünya bilgi pazarında 
toplam 9 şirketin söz sahibi olması bunu kanıtlamaktadır. Doğrudan baskı ve sansür modern 
dünyamızda tarihte kalmıştır ama şimdi ekonomik güce sahip şirketler, kuruluşlar ve yapılar 
(ve kuşkusuz ki, onların arkasında duran güçler) toplumları kontrol etmek ve yönlendirmek 
amacıyla medya gücünü ustalıkla kullanmaktadırlar.  Ünlü Rus gazetecisi S. Mixaylov’un 
yazdığı gibi, bu kuruluşlarla birlikte, “devlet kurumları” da aktif olarak haberlerin 
manipülasyon sürecine katılmaktadırlar. 

Bilgi toplumu yapılanmasında öne çıkan en önemli konulardan biri, devletin güvenilir 
bilgileri temin ederek, kara propagandanın önüne geçmesidir. Bilgi güvenliği kompleks bir 
bütündür. Bilgi savaşı kime karşı yönelmelidir?  Kendimize mi, yoksa bizimle savaş yapanlara 
mı? İM teknolojileri kavramının ilk yazarlarından sayılan Amerikalı bilim adamı L.Martin 
"Bilgi Savaşı Nedir?"başlıklı makalesinde onu yedi başlıkta sıralamıştır. Psikolojik savaşı ise 
Sıralamada beşinci olarak göstermiştir. Ona göre psikolojik savaş, öncelikle küresel internet 
ağında gerçekleştirilmektedir ve İM teknolojilerini kullanmak, karşı tarafın hayati alanlarını 
felç etmek, insanların davranışlarını kontrol etmek için önemli bir araçtır. İnternet üzerinden 
gerçekleştirilen bilginin psikolojik etkisi, vatandaşların manevi dünyasını değiştiren bir 
medeniyet savaşına dönüşmektedir. 

Bugün ülke medyasındaki durumu gözden geçirirken hiç de iyi olmayan manzara ile 
karşılaşmaktayız. 
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Vatandaşların şuurunun yanlış bilginin etkisinden korumak için, devletin bilgi güvenliği 
kurumunun oluşturulması çok önemli bir konudur.  Bu kurumun temel görevi; yerel, bölge ve 
merkezi düzeyde negatif etkili bilginin önlenmesi, bertaraf edilmesi yönünde önlemlerin hayata 
geçirilmesidir. Azerbaycan'da sosyal medyadaki başıboşluğun önüne geçilmesi bir zarurettir. 
Bununla ilgili devletin `bilgi izleme` sistemini oluşturması gerekmektedir. 

Kitle iletişim araçları halkımızın ahlaki değerlerine dikkat etmeli, bayağı bir dil 
kullanılmamalıdır. Bu zamanda gençlerimizin, manevi - ahlaki konularda yazılmış makalelere 
büyük ihtiyacı bulunmaktadır.  Bugün kitle iletişim araçları, gençlerimizin milli değerler 
temelinde terbiye edilmesinde en güçlü araçtır. Özellikle, genç kızlarımızın -bu ağır, karmaşık 
süreçte- düzgün terbiye edilmesinde medya büyük etkiye sahiptir. Fakat ne yazık ki, öyle basın 
örnekleri var ki, sansasyon uğruna, çoğu zaman milli değerlerimize uygun olmayan yazılar 
yayınlanmaktadır, gençliğin maneviyatına büyük darbeler vurmaktadır.  Piyasa ekonomisi 
döneminde, medyanın başlıca amacı; gençliğin manevi olgunluğu için hizmet etmek 
olmalıdır. Etkili, çekici, lojistik, gerçeğe dayalı ibretli yazılarla basın, bugünün sorunlarından 
söz açmalı, toplumu ilgilendiren olaylar konusunda tarafsız, doğru ve önyargısız bilgi sunucusu 
olmalıdır. Çünkü yaratıcılık için en zengin kaynak hayattır, yaşayıp yaratan insanların 
faaliyetidir. 

Kitle iletişim araçlarının manipülasyon imkanları çok geniştir. Yazarlar bu her dakika 
aklından çıkarmamalıdır. Tolumun manipüle edilmesi, çağdaş dünyanın en önemli sorunudur. 
Algılara inandırılan toplumun olumsuz yönde değişmesi kaçınılmazdır. 

Azerbaycan toplumu için, özellikle de savaş ortamında yaşayan bir devlet için, pozitif 
toplumsal görüşün oluşturulması önemli konulardandır. 

Araştırmalar gösteriyor ki, toplumsal şuuru, en çok medya kuruluşları etkileme 
yeteneğine sahiptir ki, Bu da onların "parasosyal" denilen özelliğe sahip olması ile 
ilgilidir. Mesela; televizyon, insanları ekrandaki olayın içine çekmekte, insanlar sunulan bilgiye 
– analiz yapmadan- teslim olabilmektedir. 

Olayların; sansasyonlar, mitler ve önyargılar kullanılarak ardarda yayınlanması da 
manipülasyonun türlerindendir. Bu bakımdan depresif ve saldırgan hareketler, cinayet, taciz 
olayları, gaddarlık ve çatışma sahnelerinin açık gösterilmesi - bunlar kendine has psikolojik 
saldırılar olup - insanın bilinçaltını etkileyen faktörlerdendir. 

Sivil toplum, Azerbaycan'da yeni bir aşamaya ulaşmıştır.  Bu aşamanın en önemli 
göstergelerinden biri de sosyal sorumluluğun oluşmasıdır. Devlet vatandaşının doğru, objektif 
bilgi alma hakkını sağlamakta ve onu zararlı bilgilerden koruma konusunda hassas 
davranmaktadır. 

Büyük ve ciddi konulardan biri de; ülkede sapkın grupların, misyonerlerin, kendisini 
Müslüman gibi gösteren sıradışı tarikatların sayılarının hızla artmasıdır. Tüm bunlar gençleri 
olumsuz etkilemekte,  onları milli kökten ayırıp, yabancı dünya görüşünün, yabancı 
maneviyatın ve dinin kuluna çevirmektedir. 

Bu tür faaliyetler sadece gazetecilik pratiğine değil, milli-manevi değerlerimize, ahlak 
ve etik normlara da aykırıdır. 

 
SONUÇ 
Azerbaycan'daki orta öğrenim kurumlarında, zararlı bilgiler yayan,  yabancı 18 milyon 

web sitesine erişim kısıtlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, çocuklar için güvenli internet sorunu 
dünya ülkelerinde ciddi tartışma yaratan konulardan biridir. Örneğin, Avustralya bu sistemin 
yapımına 126 milyon dolar ödenek ayırmıştır. Bu sürece yeni başlayan Rusya'da ise, bazı 
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tahminlere göre, 500 milyon dolar gerekmektedir.. İngiltere'de güvenli internet problemi ile 
uğraşan "Internet Watch Foundation" örgütünün yıllık bütçesi 1 milyon sterlindir. "Internet 
Watch Foundation" kullanıcıların her yıl yaklaşık 40 bin şikayeti araştırmaktadır. 

Azerbaycan’da algıların yayılmasını sınırlayan yasanın mevcut olmasına rağmen, bu tür 
bilgilerin kontrolünün nasıl olacağı, henüz tespit edilememiştir. Bu da medyanın ya da 
bireylerin yasayı delmesine sebep olmakta ve sorumlu kişilerin cezalandırılmasını olumsuz 
etkilemektedir. 

Küreselleşme; dünya medeniyetine entegre olma, dinler ve kültürler arası diyalog 
sürecine toplumumuzun katkısıyla, manevi-ahlaki değerlerimizin medya ile 
yaygınlaştırılmasıyla olumlu bir ivme kazanabilir. İslam'ın yanlış anlaşılmasını önlemenin, 
dinimizin gerçek mahiyetinin anlatılması kitle iletişim araçlarının etkin kullanılmasıyla 
mümkündür. Evrensel küresel değerlerin ve ilkelerin gerçekleştirilmesinde «İslam faktörü», 
Batı'da oluşmuş yanlış klişe ile anlaşılamaz. İslam’ın diyalog, işbirliği, uzlaşma gibi asli 
hükümlerinin anlaşılması için, küresel iletişim potansiyelinden faydalanmak gerekir.  Batı için 
tehdit olarak gördüğü İslam’ı, gerçek nitelikleriyle tanıtmak için çaba göstermemiz gerekir. Ve 
tabii ki bütün bunları gerçekleştirmek için kullanılacak araç medyadır. Özellikle de radyo ve 
televizyondur.  
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İŞGÖRENLERİN ÇEŞİTLİLİK VE ÇEŞİTLİLİKLERİN 
YÖNETİMİALGISINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA 

Ayşe Esmeray YOĞUN*   Baran POLAT 

ÖZ 

Çeşitliliklerin  yönetimi; çalışanların farklılıklarına saygı duyulmasını ve bu farklılıkların, işletmeye 
rekabetçi üstünlük sağlamak için benimsenmesini gerektirmektedir. Çeşitliliklere karşı saygı bir farkındalık 
konusudur ve beyaz yakalı personelin bu konuda daha duyarlı olması beklenirken mavi yakalı personelin daha az 
duyarlı olması beklenmektedir. Bu araştırmanın temel amacı,  çalışanların çeşitlilik algısının tekstil ve maden gibi 
mavi yakalıların yoğun olduğu  sektörlerde belirlenmesidir. Araştırma sorularının cevaplanması için, kolaydalık 
metodu ile seçilen 294 mavi yakalı çalışana anket yolu ile ulaşılmıştır. Toplanan verilerin analizi sonucunda; iyi 
eğitimli olmanın çalışanlar tarafından en önemli çeşitlilik olarak algılandığı ve katılımcıların cinsel yönelimi farklı 
olan kişilerle birlikte çalışmak istemedikleri bulunmuştur. "İşyerinde daha az  iletişim sorunu " homojen bir grupla 
çalışmanın en önemli avantajı olarak bulundu. Buna ek olarak, çalışma ortamı ile ilgili çalışanın algıları olarak 
bireysel çeşitlilik algısı, örgütsel çeşitlilik yönetimi algısı ve nihayet genel çeşitlilik yönetimi algısının son derece 
olumlu olduğu bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler :Çeşitlilik, Çeşitliliklerin Yönetimi, bireysel çeşitlilik, örgütsel çeşitlilik 

JEL Kodları: M1, M12 , M19 

EMPLOYEE’S PERCEPTİON ABOUT DİVERSİTY AND DİVERSİTY 
MANAGEMENT: A COMPARATİVE RESEARCH 

ABSTRACT 

Diversity management requires to respect to diversity of the employees and internalization of those 
diversities to provide competitive advantage for the company. Respect to diversity is a matter of awareness and 
while white-collar worker is expected to be more sensitive to this issue; blue-collar is expected to be less sensitive. 
The main purpose of this study is to determine the employee perceptions’ of diversity where blue collar workers 
are dominant, such as mining and textile sectors. To answer the research problems chosen by convenience 
sampling method 294 blue-collars employees were reached by way of the survey . The analysis of the collected 
data, it is found that "being well-educated" is perceived by the employees as the most important diversity and 
participants do not want to work together with the different sexual orientation individuals. Less communication 
problem at workplace is found as the most important advantageous of working with the homogeny group. 
Furthermoreemployees’ perceptions regarding the working environment; individual diversity perception, 
organizational diversity management perception and finally general diversity management perceptions’ are found 
to be highly positive. 

Key words : Diversity, Diversity Management, Personal diversity, organizational diversity 

GİRİŞ 

Çeşitlilik hayatımızı zenginleştiren önemli unsur ve değerlerdendir.Bu açıdan 
bakıldığında çeşitliliklerin toplumu da şekillendirdiği söylenebilir. İşletmeler de faaliyet 
gösterdikleri toplumun değer ve çeşitliliklerini göz önünde bulundurarak ürün/hizmet anlayışını 
geliştirirler. Böylece işletmeler hitap ettiği toplumla uyum içerisinde faaliyet gösterirler. Ancak 
işletmelerin yalnızca böyle bir hizmet ve ürün geliştirme anlayışı olması onun rekabet 
ortamında hayatta kalması için yetmeyecektir. Modern yönetim anlayışı ve tekniklerine göre 
çeşitliliklere değer vermesi ve bunu etkili bir şekilde yönetmesi de gerekmektedir. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Toros Üniversitesi  İİSBF Fak. Mersin , e-posta: esmeray.yogun@toros.edu.tr  
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Çeşitliliklerin  yaratacağı pozitif durumlardan yararlanma düşüncesini uygulamak isteyen 
işletmeler, kendi işgücündeki çeşitliliklerin de farkına vararak onları yönetmek isterler. Böylece 
çeşitliliklerin etkili ve verimli bir şekilde yönetiminisağlamış olurlar. 

1.   Çeşitlilik Kavramı 

Çeşitlilik, farklı tanımları olan bir kavramdır (Hubbard, 2004:27). “Diversity” kelimesi 
Türkçe’ye birinci anlamda farklılık olarak çevrilirken, ikinci anlam olarak da çeşitlilik olarak 
çevrilmiştir. Bu kavrama farklılık anlamında baktığımızda; farklı din ve inanç, ulus, ırk ve etnik 
kökenden gelen kişiler ya da toplulukların varlığını bilmemizi ve farkında olmamızı ifade eder 
(Bulutlar, 2007). Farklılığın olumsuz ve dezavantaj yaratacak görüntüsü, işletmeler ve farklılığa 
sahip olan örgütler için ilk başta ürkütücü gibi görünse de asıl önemli olanın çeşitliliğin iyi 
yönetilmesi ile oluşacak pozitif sonuçlardır.Esty, Griffin ve Hirsch (1995) çalışma yaşamında 
önemli  on farklılık boyutu belirtmişlerdir.  Bunlar aşağıdaki gibidir: 

Şekil 1.Farklılığın Temel Boyutları 

 

Kaynak : Esty, Griffin ve Hirsch,1995; Aktaran Sürgevil, 2010:8 

Şekilde görülen boyutlara göre insanlar, bu noktalarda farklılaşmaktadır. Bu 
farklılaşmadan sonra ise (Esty, Griffin ve Hirsch, 1995; aktaran Sürgevil, 2010:9) : 

-   erkek ve kadın 
-   renksel ırk ve farklılık (siyahiler vb.) 
-   çeşitli kültürlerden insanlar 
-   farklı din ve inançlardan insanlar 
-   yaşlı ve genç insanlar 
-   geyler, homoseksüeller, lezbiyenler ve biseksüeller 
-   farklı sosyal sınıflardan insanlar 
-   örgütün farklı basamaklarından olan çalışanlar 
-   ailevi sorumlulukları farklı olan insanlar 
-   yabancı uyruklu kişiler 
-   engelli insanlar şeklinde çeştlilikler oluşmaktadır.  

1.2 Çeşitliliklerin  Yönetimi  
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Çeşitliliklerin  yönetimi en basit şekliyle; insan kaynaklarının çeşitliliğinden 
kaynaklanan problemleri örgütün yararına kullanmayı amaç haline getiren bir yönetim olarak 
tarif edilebilir (Çakır, 2011:19). Gilbert, Stead ve Ivancevich (1999), örgütlerde demografik, 
kişisel, sosyal çeşitliliklerin  daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesi için “çeşitliliklerin etkili 
yönetimi” adını verdikleri bir model geliştirmişlerdir (Gilbert, Stead ve Ivancevich, 1999:61) 

Şekil 2 : Çeşitliliklerin  Etkili Yönetimi Modeli 

 

Kaynak : Gilberd, Stead ve İvancevich,1999:61 

Çeşitliliklerin  yönetimi anlayışı  bazı kaynaklarda “yeni yönetim paradigması “, 
“örgütsel anlayış”, “yönetsel uygulama” ve “yetkinliğe dayalı insan kaynakları yönetimi 
uygulaması” adı şeklinde yeralmaktadır (Sürgevil, 2010:87). Yetkinliğe dayalı insan kaynakları 
yaklaşımı, çeşitlilik yaratıp, barışçıl ve de tatminkar bir ortam oluşturarak, insanların verimli 
ve etkili olabileceği ortamlarda çalışmasını sağlayan, “kazan-kazan” düşüncesine uygun bir 
bakış açısı meydana getirmektir ve bu anlayış, işletmeleriniş yerindeki zenginlik ve 
yaratıcılığın, insanların farklı olduklarından kaynaklandığını idrak etmiş olmaları ile 
mümkündür (Budak, 2008:51). 

Dünyada 1970’lerden itibaren “olumlu eylem” kanunları uygulanmaya başlamıştır, 
bireylerin işverenlere dava açma hakkı gibi değişiklikler bu dönemde uygulamaya girdi. 
Aslında özellikle kadınları ve azınlıkları koruyan bu yasalar, 1970’lerden önce doğsa da 1970-
1980 yıllarında daha hızlı bir şekilde gelişti. Böylelikle de işverenler uygulamalarında 
demokratikleşme ve humansitleşme sayılacak gelişmeleri bu sayede yaptılar (Memduhoğlu, 
2008:10-11). 

1980’lerden itibaren ise olumlu eylem olarak kabul edilen uygulamalar, kanunların 
yaptırımından çok insan kaynakları yöneticilerinin kendiliğinden benimsemeye başladığı bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü; işletmeler, çeşitlilikleri doğru yönetmenin 
yaratıcılık ve enerji yarattığını ve rekabet avantajı sağladığını gördü. Bu gelişmelerle de birlikte 
olumlu eylem denilen uygulamalar yerini çeşitlilik yönetimi uygulamalarına bıraktı. Bunun 
nedeni ise; çeşitlilik yönetiminin eşit iş fırsatı ve olumlu eylem uygulamalarını içeriyor 
oluşudur (Öncer, 2008:8). 
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  1995 yılında Training Journal dergisinin endüstri raporuna göre, ABD’de 
100 ve daha fazla çalışanı olan örgütlerin yaklaşık %50’sinin çeşitlilik yönetimi ile ilgili 
uygulamalara sahip olduğu görülmüş ve 1995 yılından sonra da işgücü çeşitlilikleri, demografik 
çeştlilikler, kültürel çeşitlilikler üzerindeki araştırmaların sayısında önemli bir artış olmuştur. 
Ayrıca çeşitliliklerin  yönetimi konusundaki araştırmalara Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde 
de rastlanmaya başlanmıştır (Özgener, 2004:346-347) 

1991 yılında ise Harris ve çalışma arkadaşları bir araştırma yapmış ve eğitimin 
çeşitlilikyönetimindeki en önemli yöntem olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmaya katılan 
işletmelerin yaklaşık üçte ikisi yöneticilerine, %10’u ise diğer gruplardan gelen çalışanlarına 
çeşitlilik konusunda eğitim verdiğini söylemiştir. Aynı yıl içinde, ABD’de yıllık ulusal çeşitlilik 
konferansı verilerek, çeşitliliklerin  yönetiminin önemi ve geliştirimesi konusuna dikkat 
çekilmiştir (Aksu, 2008:10). 

2. Araştırmanın Yöntemi 

Anketin veri toplama aşaması Ocak ile Mart2015 arasında tamamlanmıştır. Bu 
araştırmada kullanılan anket formu 3 bölüm ve toplam 29 sorudan oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, ankete katılanların profiline ilişkin 8 demografik soru yer almaktadır. İkinci bölümde, 
Melek Tüz ve Murat Gümüş tarafından geliştirilen ve Nedim Aksu tarafından; çalışanların 
farklılık algısını ölçmek amacıyla “örgüt kültürü bağlamında çeşitliliklerin  yönetimi ve bir 
uygulama” isimli doktora tezinde kullanılan ve çalışanların hangi unsurları çeşitlilik olarak 
gördükleri, ekip çalışmalarında ve sosyal yaşamlarında hangi çeşitlilikunsuruna önem 
verdikleri, çeşitli ikişleri içeren ekiplerde, avantaj ve sorunlar ile homojen ekiplerdeki 
avantajların neler olduğunu ölçmeye yönelik altı soru sorulmuştur. Son olarak üçüncü bölümde 
ise; yazından Robert Bean tarafından geliştirilen ve Nedim Aksu tarafından; çalışanların 
işyerine ilişkin çeşitliliklerin  yönetimi algısını ölçmek amacıyla “Örgüt Kültürü Bağlamında 
Çeşitliliklerin  Yönetimi Ve Bir Uygulama” isimli doktora tezinde de kullanılan 15 soruluk 
Farklılık İklimi Ölçme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki ifadeler 5’li Likert ölçeğinde olup, 1 
(hiç/kesinlikle katılmıyorum) den 5’e (daima/kesinlikle katılıyorum) doğru sıralanmıştır.  

Mevcut literatür taramasında çeşitlilik algısını anlamaya ilişkin bir çok çalışma 
olmasına rağmen, mavi yakalılarla pek fazla çalışma yapılmadığı görülmüştür. Halbuki 
çeşitlilikleri etkin yönetememenin yaratacağı olumsuz sonuçlar yıkıcı etkisini en çok mavi 
yakalı personel arasında doğuracaktır. Çünkü gerek sosyo ekonomik farkındalık düzeyi gerek 
aldığı eğtimler sonucu beyaz yakalıların farklı olanla çatışmasız çalışma olanağı daha 
yüksektir.Bu nedenle bu araştırma mavi yakalıların yoğun olduğu sektörlere odaklanmıştır. 
Araştırma için tekstil ve maden sektörlerinden iki işletme çalışmaya katılmak için olumlu cevap 
vermişlerdir. Tekstil ve maden sektörlerinin seçilmesi tamamen tesadüfidir ve araştırmanın 
zaman ve bütçe kısıtından kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki görüşülen diğer sektörlerden (gıda 
ve hazır gıda) çalışmaya katılma yönünde olumsuz cevaplar gelmiştir. Çalışmaya katılmayı 
kabul eden iki işletmede ankete toplamkatılım oranı %62 dir ki bu oran oldukça yüksek bir 
katılıma işaret etmektedir.   Araştırmada ölçeğinin güvenilirlik katsayısı olarak Cronbach Alfa 
katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır.Bu nedenle ölçeğin sosyal bilimler için oldukça yüksek bir 
güvenirlikte olduğu söylenebilir. Ankette; Hangi yönleri sizden farklı bir kişi ile aynı ekipte 
bulunmak istemezsiniz; bir insanı diğer insanlardan farklı yapan özellikler nelerdir; İş dışındaki 
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hayatınızda hangi yönleri öne çıkan kişilere mesafeli davranırsınız; Size benzeyen kişilerle bir 
arada çalışmanın yararları neler olabilir gibi sorular bulunmaktadır. 

2.1 Araştırma Bulguları 

Araştırmaya 133’ü (%45,2) kadın, 161’i (%54,8) erkek olmak üzere 294 çalışan 
katılmıştır. Katılımcıların %46,9’u evli, %53,1’i bekardır. Katılımcıların %65,3’ü 18-30 yaş, 
%29,6’sı 31-43 yaş, %5,1’i 44-55 yaş aralığındadır. Katılımcıların %45,2’si ilköğretim, 
%40,8’i lise, %13,9’u üniversite mezunudur. Katılımcıların %90,8’i yönetici olmayan, %9,2’si 
yönetici pozisyonundadır. Katılımcıların %62,9’u 5 yıldan az, %27,6’sı 6-10 yıl, %9,5’i 10 
yıldan fazla mesleki deneyime sahiptir. Katılımcıların %54,4’ü maden sektöründe, %45,6’sı 
tekstil sektöründe çalışmaktadır. 

 
Ölçek ve alt boyut puanlarının karşılaştırma testlerindeparametrik veya non-parametrik 

testlerden hangilerinin kullanılacağını belirlemek amacıyla Kolmogorov Smirnov testi (n>50) 
kullanılmıştır. Yapılan normallik sınamasında ölçek ve alt boyut puanlarının demografik 
değişkenlere göre normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçek ve alt boyut 
puanlarının cinsiyet, medeni durum, pozisyon, sektör değişkenlerine göre karşılaştırılmasında 
Mann Whitney U testi; yaş, öğrenim durumu ve meslekteki süre değişkenlerine göre 
karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis H testinde gruplar 
arasında anlamlı farklılık görüldüğünde farkın hangi iki grup arasında olduğunu belirlemek 
amacıyla Mann Whitney U testi yapılmıştır. Analizlerde güven aralığı %95 (anlamlılık düzeyi 
0,05 p<0,05) olarak belirlenmiştir. 

 
Katılımcılara göre insanı diğer insanlardan farklı yapan en önemli özellik öncelikle 

eğitim (%38,1), yaşı (%4,1), kişiliği (%11,9), kültürü (%10,5), etnik kökeni (%8,8), cinsel 
tercihi (%7,5) ve diğer tüm özelliklerdir (%19,0). 

Tablo1: İnsanı diğer insanlardan farklı 
yapan özelliklerin dağılımı 

Aşağıdakilerden 
hangileri bir insanı diğer 
insanlardan farklı yapar? 

n % 

Eğitimi 112 38,1 
Yaşı 12 4,1 
Kişiliği 35 11,9 
Kültürü 31 10,5 
Etnik kökeni 26 8,8 
Cinsel tercihi 22 7,5 
Hepsi 56 19,0 

 
Diyarbakır ilinde tekstil ve maden sektöründe çalışan katılımcıların çoğunluğu, eğitimin 

çeşitlilik yaratan bir  unsur olduğunu düşünmektdir. Bu sonucun bölgenin kapalı toplumsal 
yapısıyla ilgili olduğu düşünülebilir.  

Eğitimin, toplumsal değişmeyle genç kuşaklara kültürel değerleri aktarmak ile eleştirici 
ve yaratıcı keşifleri yapabilecek nitelikte olan bireyleri yetiştirmeyi istemek gibi dönüştürücü 
bir etkisinin olduğu bilinmektedir (Sağ, 2003:23). Bu açıdan kapalı toplum yapısını değiştiren 
önemli bir işlevi olduğu düşünülmektedir. Çünkü ; kapalı toplum yapısının temel nedenlerinden 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   366	  

biri de eğitim sisteminin yetersizliğidir. Bu yüzden eğitim, sorunların çözümünde oldukça 
önemlidir.  

 
Tablo 2: Aynı ekipte bulunulmak istenmeyen 

 yönlerin dağılımı 
Hangi yönleri sizden farklı 

bir kişi ile aynı ekipte bulunmak 
istemezsiniz? 

n % 

Cinsel tercihi 86 29,3 
Kişiliği 54 18,4 
Eğitimi 47 16,0 
Yaşı 32 10,9 
Kültürü 28 9,5 
Dini 19 6,5 
Etnik kökeni 13 4,4 
Hepsi 15 5,1 

 
Katılımcıların %29,3’ü cinsel tercihi farklı kişilerle aynı ekipte bulunmak istemediğini, 

%18,4’ü kişiliği farklı kişilerle, %16’sı eğitimi, %10,9’u yaşı, %9,5’i kültürü, %6,5’i dini, 
%4,4’ü etnik kökeni, %5,1’i herhangi bir özelliği, farklı kişilerle aynı ekipte bulunmak 
istemediğini belirtmiştir.Mavi yakalı çalışanların cinsel yönelimler gibi geleneksel toplumsal 
cinsiyet rolleri ile bağdaşmayanbu konuda “cinsel yönelimleri farklı kişilerle aynı ekipte 
bulunmak istememeleri” cevabını vermeleri oldukça anlaşılır bir durumdur. Bölgenin feodal 
yapısı da göz önünde bulundurulduğunda sonuç oldukça beklenir çıkmıştır denebilir. 

 
Tablo 3 : Mesafeli davranmaya neden 

 olan özelliklerin dağılımı 
İş dışındaki hayatınızda 

hangi yönleri öne çıkan kişilere 
mesafeli davranırsınız? 

n % 

Cinsel tercihi 114 38,8 
Kişiliği 43 14,6 
Yaşı 37 12,6 
Kültürü 33 11,2 
Etnik kökeni 23 7,8 
Dini 21 7,1 
Eğitimi 12 3,7 
Hepsi 11 4,1 

 
Katılımcıların %38,8’i iş hayatı dışında cinsel tercihi öne çıkan kişilere mesafeli 

davrandığını, %14,6’sı kişiliği öne çıkan kişilere, %12,6’sı yaşı, %11,2’si kültürü, %7,8’i etnik 
kökeni, %7,1’i dini öne çıkan kişilere, %3,7’si eğitimi öne çıkan kişilere, %4,1’i herhangi bir 
özelliği öne çıkan kişilere, mesafeli davrandığını belirtmiştir. Görüldüğü üzere yine “Cinsel 
Yönelim” en çok işaretlenen seçenek olmuştur. Bu da örneklemin düşük eğitim seviyesi ve 
feodallik derecesi bu konuda farkındalık düzeyinin düşük olması ile ilişkilendirilebilir. Bu 
sonucun yorumlanırken Diyarbakır kentinin kapalı toplum yapısının da göz önünde 
bulundurulmasında fayda vardır. 

Tablo 4 : Farklı yönleri olan kişilerin olduğu ekipte  
karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin görüşlerin dağılımı 
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Farklı yönleri olan kişilerin 
dahil olduğu bir ekipte hangi 

sorunlar ortaya çıkabilir? 
n % 

İletişimsizlik/anlaşmazlık 180 61,2 
Ekip ruhunun oluşmaması 61 20,7 
Kararsızlık 24 8,2 
Çatışma 15 5,1 
Diğer 14 4,8 

 
Katılımcıların %61,2’sine göre farklı yönleri olan kişilerin dahil olduğu bir ekipte 

iletişimsizlik/anlaşmazlık sorunu, %20,7’sine göre ekip ruhunun oluşmaması, %8,2’sine göre 
kararsızlık, %5,1’ine göre çatışma sorunları, %4,8’ine göre diğer sorunlar yaşanabilir. 
İnsanların birlikte çalışmak istemedikleri kişilerle ilgili olarak verecekleri ilk tepki doğal olarak 
iletişim kurmamak olacaktır ki bu sorunun cevabı da doğrudan bunu ortaya çıkarmıştır.  

 
Tablo 5: Farklı yönleri olan kişilerin olduğu ekipte  
oluşabilecek avantajlara ilişkin görüşlerin dağılımı 

Farklı yönleri olan kişilerin 
dahil olduğu bir ekipte hangi 

avantajlar olabilir? 
n % 

Düşünce zenginliği 182 61,9 
Yaratıcılığın artması 45 15,3 
Hoşgörü düzeyinin artması 40 13,6 
Esneklik kazanılması 27 9,2 

Katılımcıların %61,9’una göre farklı yönleri olan kişilerin dahil olduğu bir ekipte 
düşünce zenginliği, %15,3’üne göre yaratıcılığın artması, %13,6’sına göre hoşgörü düzeyinin 
artması, %9,2’sine göre esnekliğin kazanılması gibi avantajlar olabilir. Yukardaki bir önceki 
soruya rağmen insanlar aslında medya ve diğer araçlar sayesinde “farklılıkların zenginlik” 
olduğuna inamakta olduğu söylenebilir. Ancak bir önceki soruda da görüldüğü gibi yine de 
farklı insanlara mesafeli davranılmaktadır.  

 
Tablo 6: Benzer yönleri olan kişilerle bir arada çalışmanın  

yararlarına ilişkin görüşlerin dağılımı 
Size benzeyen kişilerle bir 

arada çalışmanın yararları neler 
olabilir? 

n % 

İletişimin/anlaşmanın 
sorunsuz olması 159 54,1 

Ekip ruhunun oluşması 57 19,4 
Sorun çözmede kolaylık 30 10,2 
Karar vermede kolaylık 22 7,5 
Hoşgörü düzeyinin artması 11 3,7 
Düşünce zenginliği 8 2,7 
Esneklik kazanılması 7 2,4 

 
Katılımcıların %54,1’ine göre kendisine benzeyen kişilerle bir arada çalışmak 

iletişimin/anlaşmanın sorunsuz olmasını sağlamakta, %19,4’üne göre ekip ruhunun oluşmasını 
sağlamakta, %10,2’sine göre sorun çözmede kolaylık sağlamakta, %7,5’ine göre karar vermede 
kolaylığı getirmekte %3,7’sine göre hoşgörü düzeyinin artmasını, %2,7’sine göre düşünce 
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zenginliğini, %2,4’üne göre esneklik kazanılmasını sağlamaktadır. Tablo 4 de de görüldüğü 
gibi farklı yönleri olan kişilerle beraber çalışmanın yaratacağı sonuç iletişimsizliktir. Bunun 
doğal bir sonucu da benzer kişilerle çalışmanın yaratacağı iletişim avantajı olacaktır.  

Tablo 7 : Çeşitliliklerin  yönetimi algısı ölçeği 
 betimsel istatistikleri 

Alt Boyut  
S

S 
Düz

eyi 

Bireysel Farklılıklar 
Algısı 

3
,75 

0
,71 

Gen
ellikle 

Örgütsel Farklılık 
Yönetimi Algısı 

3
,66 

0
,81 

Gen
ellikle 

Çeşitliliklerin  Yönetimi 
3

,69 
0

,64 
Ge

nellikle 

 
Çalışanların çalışma ortamındaki bireysel farklılıklar algısı 3,75 “genellikle”; örgütsel 

farklılık yönetimi algısı 3,66 “genellikle”; genel olarak çeşitliliklerin  yönetimi algısı 3,75 
“genellikle” düzeyinde ve yüksek düzeyde olumlu bulunmuştur. Çalışma ölçeğinin 5’li likert 
olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulursa; kişler en çok kendi farkındalıklarını tercih 
etmişlerdir. Yani onlara göre örgütsel olarak farkındalık algısı ve çeşitliliklerin yönetimi düzeyi 
kendi bireysel algılarından farkıdalıklarından daha düşüktür.   

 
Tablo 8 : Çeşitliliklerin  yönetimi algısının cinsiyete göre 

 Mann Whitney U testi sonuçları 

Alt 
Boyut 

C
insiyet N 

 
S

S 
U p 

Birey
sel 
Çeşitlilikler 
Algısı 

K
adın 

1
33 

3
,72 

0
,69 

1
0052,5 

0
,365 

E
rkek 

1
61 

3
,77 

0
,74 

  

Örgü
tsel Çeşitlilik 
Yönetimi 

K
adın 

1
33 

3
,67 

0
,78 

1
0636,5 

0
,923 

E
rkek 

1
61 

3
,65 

0
,83 

  

Çeşitl
iliklerin 
Yönetimi 

K
adın 

1
33 

3
,69 

0
,61 

1
0501,0 

0
,777 

E
rkek 

1
61 

3
,69 

0
,68 

  

Çalışanların bireysel farklılıklar algısı (U=10052,5), örgütsel farklılıklar yönetimi 
(U=10636,5)  ve genel olarak çeşitliliklerin  yönetimi algısı (U=10501,0) puanlarının cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Aynı şekilde 
çalışanların bireysel çeşitlilikler algısı puanlarının medeni durum değişkenine göre de anlamlı 
düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (U=10741,0; p>0,05).  

Ancak çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanlarının medeni durum 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (U=8704,5; p<0,05). 
Bekar çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanları evli çalışanların algı puanlarından 
anlamlı düzeyde daha olumludur. 

Tablo 9: Çeşitliliklerin  yönetimi algısının medeni duruma göre  
Mann Whitney U testi sonuçları 

Χ
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Alt Boyut 
 

Med
eni Durum N 

 
S

S 
U p 

Bireysel 
Çeşitlilikler Algısı 

Evli 1
38 

3,
74 

0,
75 

1074
1,0 

0,9
75 

Bek
ar 

1
56 

3,
76 

0,
68 

  

Örgütsel 
Çeşitlilik Yönetimi 

Evli 1
38 

3,
52 

0,
87 

8704
,5 

0,0
05* 

Bek
ar 

1
56 

3,
79 

0,
73 

  

ÇEŞITLILIKL
ERIN  YÖNETİMİ 

Evli 1
38 

3,
59 

0,
71 

8876
,5 

0,0
09* 

Bek
ar 

1
56 

3,
78 

0,
56 

  

 
Çalışanların bireysel çeşitlilikler algı puanlarının pozisyon değişkenine göre de anlamlı 

düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (U=2537,0; p<0,05). Yönetici pozisyonundaki 
katılımcıların bireysel ve örgütsel çeşitlilikler algı puanları yönetici olmayan çalışanların algı 
puanlarından anlamlı düzeyde daha olumludur (U=2842,5; p<0,05). 

 
Tablo 10: Çeşitliliklerin  yönetimi algısının sektöre  

göre Mann Whitney U testi sonuçları 

Alt Boyut 
Sekt

ör N 
 

S
S 

U p 

Bireysel 
Çeşitlilikler Algısı 

Mad
en 

1
34 

3,
77 

0,
76 

1020
5,0 

0,47
6 

Teks
til 

1
60 

3,
74 

0,
67 

  

Örgütsel 
Çeşitlilik Yönetimi 

Mad
en 

1
34 

3,
49 

0,
85 

8385,
0 

0,00
1* 

Teks
til 

1
60 

3,
81 

0,
74 

  

Çeş,tlilikle
rin  Yönetimi 

Mad
en 

1
34 

3,
58 

0,
70 

8874,
5 

0,01
1* 

Teks
til 

1
60 

3,
79 

0,
58 

  

Çalışanların bireysel çeşitliliklere ilişkin algı larının sektör değişkenine göre anlamlı 
düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (U=10205,0; p>0,05). Ancak çalışanların 
örgütsel çeşitlilik yönetimi algılarının sektör değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık 
gösterdiği bulunmuştur (U=8385,0; p<0,05). Tekstil sektöründeki katılımcıların örgütsel 
çeşitlilik yönetimi puanları maden sektöründeki çalışanların algı puanlarından anlamlı düzeyde 
daha olumludur. 

Örneklemin çeşitliliklerin  yönetimi algılarının sektör değişkenine göre anlamlı düzeyde 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (U=8874,5; p<0,05). Tekstil sektöründeki katılımcıların 
çeşitliliklerin  yönetimi algı puanları maden sektöründeki çalışanların algı puanlarından anlamlı 
düzeyde daha yüksek bulunmuştur. 

 
Çalışanların bireysel ve örgütsel çeşitlilikler algısı algı puanlarının yaş değişkenine göre 

anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir.Bireysel: (X2=0,215; p>0,05) ve 
Örgütsel: (X2=2,760; p>0,05).  

Örneklemin çeşitliliklerin  yönetimi algı puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı 
düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (X2=1,707; p>0,05). Çalışanların bireysel 

Χ

Χ
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çeşitliliklere ilişkin algı puanlarının öğrenim düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir (X2=0,081; p>0,05).  

Tablo 11 : Çeşitliliklerin  yönetimi algısının öğrenim 
 düzeyine göre Kruskal Wallis H testi sonuçları 

Al
t Boyut 

Ö
ğrenim 
Düzeyi  N 

 
S

S X
2 p 

Farkı
n Kaynağı 
(MWU) 

Bi
reysel 
Çeşitlilikler 
Algısı 

İ
lköğretim 

9
0 

3
,68 

0
,74 

5
,025 

0
,081 

 

L
ise 

8
1 

3
,66 

0
,88 

   

Ü
niversite 

3
2 

4
,00 

0
,54 

   

Ö
rgütsel 
Farklılık 
Yönetimi 

İ
lköğretim 

9
0 

3
,37 

0
,92 

1
4,343 

0
,001 

B>A 
(U=2477,5;p=0

,000) 

L
ise 

8
1 

3
,87 

0
,76 

  C>A 
(U=1

082,5;p=0,037) 
Ü

niversite 
3

2 
3

,75 
0

,62 
   

Çe
şıtlılıklerın  
Yönetimi 

İ
lköğretim 

9
0 

3
,47 

0
,73 

1
1,303 

0
,004 

B>A 
(U=2

659,5;p=0,002) 

L
ise 

8
1 

3
,80 

0
,66 

  C>A 
(U=1

028,5;p=0,017) 
Ü

niversite 
3

2 
3

,83 
0

,51 
   

 
Çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algılarının öğrenim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı şekilde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (X2=14,343; p<0,05). Farkın kaynağına 
ilişkin yapılan Mann Whitney U ikili karşılaştırma analizine göre lise ve üniversite mezunu 
çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanlarının ilköğretim mezunu çalışanların algı 
puanlarından anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

 
Çalışanların bireysel çeşitliliklere ilişkin algı puanlarının “İnsanı diğer insanlardan 

farklı yapan özellikler” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir 
(X2=28,647; p<0,05). Farkın kaynağına ilişkin yapılan Mann Whitney U ikili karşılaştırma 
analizine göre; farklılık nedeni olarak “Etnik kökeni” gören çalışanların bireysel çeşitlilik algı 
puanının “Cinsel tercihi, yaşı, eğitimi ve kişiliği” çeşitlilik nedeni olarak gören çalışanların algı 
puanından anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, çeşitlilik nedeni 
olarak “hepsini” gören çalışanların bireysel çeşitlilik algı puanları “Cinsel tercihi, yaşı ve 
kişiliği”  çeşitlilik nedeni olarak gören çalışanların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha 
olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çeşitlilik nedeni olarak “Kültürü” gören çalışanların 
bireysel çeşitlilik algı puanlarının “Yaşı”  çeşitlilik nedeni olarak gören çalışanların algı 
puanlarından anlamlı düzeyde daha olumlu olduğu görülmüştür. 

Araştırma sonucunda çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algılarının öğrenim düzeyi 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (X2=8,725; p>0,05).  

Çeşitliliklerin  yönetimi algı puanlarının “İnsanı diğer insanlardan farklı yapan 
özellikler görüşleri” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir 
(X2=10,265; p>0,05).  

Χ
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Çalışanların bireysel çeşitlilikler algı puanlarının “aynı ekipte bulunmayı istememe 
nedenleri” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (X2=5,453; 
p>0,05).  

Çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanlarının “Aynı ekipte bulunmayı 
istememe nedenleri” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir 
(X2=21,044; p<0,05). Farkın kaynağına ilişkin yapılan Mann Whitney U ikili karşılaştırma 
sonuçlarına göre aynı ekipte bulunmayı istememe nedeni olarak “Yaşı” gerekçe gösteren 
çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanlarının “Cinsel tercihi, eğitimi, kültürü ve dini” 
aynı örgütte bulunmamaya gerekçe gösteren çalışanların algı puanlarından anlamlı düzeyde 
daha olumlu olduğu belirlenmiştir.  

Çalışanların çeşitliliklerin  yönetimi algı puanlarının “Aynı ekipte bulunmayı istememe 
nedenleri” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (X2=16,062; 
p<0,05). Farkın kaynağına ilişkin yapılan Mann Whitney U ikili karşılaştırma sonuçlarına göre 
aynı ekipte bulunmayı istememe nedeni olarak “Yaşı” gerekçe gösteren çalışanların 
çeşitliliklerin  yönetimi algı puanlarının “Cinsel tercihi, eğitimi, kültürü ve dini” aynı örgütte 
bulunmamaya gerekçe gösteren çalışanların algı puanlarından anlamlı düzeyde daha olumlu 
olduğu bulunmuştur.  

Çalışanların bireysel çeşitlilikler algısı puanlarının “İş dışındaki hayatında mesafeli 
durma nedeni olan çeşitlilikler” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir (X2=5,453; p>0,05).  

Çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanlarının “İş dışındaki hayatında 
mesafeli durma nedeni olan çeşitlilikler” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir (X2=7,739; p>0,05).  

Çalışanların çeşitliliklerin  yönetimi algı puanlarının “İş dışındaki hayatında mesafeli 
durma nedeni olan çeşitlilikler” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir (X2=8,815; p>0,05).  

Çalışanların bireysel çeşitlilikler algısı puanlarının “Farklı yönleri olan kişilerin dahil 
olduğu ekipte yaşanabilecek sorunlar” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir (X2=0,534; p>0,05).  

Çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algılarının “Farklı yönleri olan kişilerin dahil 
olduğu ekipte yaşanabilecek sorunlar” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir (X2=9,758; p<0,05). Farkın kaynağına ilişkin yapılan Mann Whitney U ikili 
karşılaştırma sonuçlarına göre Çeşitliliklerin  aynı ekipte olması durumunda “Ekip ruhunun 
oluşmaması” sorununun yaşanacağını düşünen çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı 
puanları “Kararsızlık” sorununun yaşanacağını düşünen çalışanların algı puanlarından 
anlamlıdüzeyde daha olumludur.  

Tablo 12: Çeşitliliklerin  yönetimi algısının çeşitliliklerin  
aynı ekipte olmasının sorunlarına ilişkin görüşlere 

 göre Kruskal Walls H testi sonuçları 

Alt 
Boyut 

Çeş
itliliklerin  

Aynı Ekipte 
Olmasının 
Sorunları N  

S
S 

X
2 p 

F
arkın 

Kayna
ğı 

(MW
U) 

Bireys
el Çeşitlilikler 
Algısı 

A-
İletişimsizlik/ 
anlaşmazlık 

1
8
0 

3
,7
3 

0
,7
8 

0
,53
4 

0
,97
0 
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B-
Kararsızlık 

2
4 

3
,8
2 

0
,6
3 

C-
Ekip ruhunun 
oluşmaması 

6
1 

3
,7
9 

0
,5
7 

D-
Çatışma 

1
5 

3
,8
4 

0
,6
1 

E-
Diğer 

1
4 

3
,7
1 

0
,7
8 

Örgüt
sel Çeşitlilik 
Yönetimi 

A-
İletişimsizlik/ 
anlaşmazlık 

1
8
0 

3
,6
4 

0
,8
5 

9
,75
8 

0
,04
5 

C
>B 

(U=41
5,0;p=
0,005) B-

Kararsızlık 
2

4 

3
,2
5 

0
,9
0 

C-
Ekip ruhunun 
oluşmaması 

6
1 

3
,8
8 

0
,6
6 

D-
Çatışma 

1
5 

3
,8
1 

0
,5
9 

E-
Diğer 

1
4 

3
,6
7 

0
,6
8 

ÇEŞI
TLILIKLERIN  
YÖNETİMİ 

A-
İletişimsizlik/ 
anlaşmazlık 

1
8
0 

3
,6
7 

0
,6
9 

9
,74
4 

0
,04
5 

C
>B 

(U=42
2,5;p=
0,002) B-

Kararsızlık 
2

4 

3
,4
4 

0
,6
2 

C-
Ekip ruhunun 
oluşmaması 

6
1 

3
,8
5 

0
,5
4 

D-
Çatışma 

1
5 

3
,8
2 

0
,5
2 

E-
Diğer 

1
4 

3
,6
9 

0
,6
4 

 
Çalışanların çeşitliliklerin  yönetimi algılarının “Farklı yönleri olan kişilerin dahil 

olduğu ekipte yaşanabilecek sorunlar” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılılaştığı tespit 
edilmiştir (X2=9,744; p<0,05). Farkın kaynağına ilişkin yapılan Mann Whitney U ikili analiz 
sonuçlarına göre çeşitliliklerin  aynı ekipte olması durumunda “Ekip ruhunun oluşmaması” 
sorununun yaşanacağını düşünen çalışanların çeşitliliklerin  yönetimi algı puanları 
“Kararsızlık” sorununun yaşanacağını düşünen çalışanların algı puanlarından anlamlı düzeyde 
daha olumludur.  

 
Çalışanların bireysel çeşitlilikler algısı algı puanlarının “Farklı yönleri olan kişilerin 

dahil olduğu ekipte elde edilecek avantajlar” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir (X2=2,007; p>0,05). Çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı 
puanlarının “Farklı yönleri olan kişilerin dahil olduğu ekipte elde edilecek avantajlar” 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (X2=4,595; p>0,05).  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   373	  

Çalışanların çeşitliliklerin  yönetimi algılarının “Farklı yönleri olan kişilerin dahil 
olduğu ekipte elde edilecek avantajlar” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık 
göstermediği tespit edilmiştir (X2=2,296; p>0,05). Çalışanların bireysel çeşitlilikler algısı algı 
puanlarının “Kendisine benzeyen kişilerle bir arada çalışmanın yararları” değişkenine göre 
anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir (X2=2,920; p>0,05).  

Çalışanların örgütsel çeşitlilik yönetimi algı puanlarının “Kendisine benzeyen kişilerle 
bir arada çalışmanın yararları” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir (X2=9,113; p>0,05). Çalışanların Çeşitliliklerin  yönetimi algı puanlarının 
“Kendisine benzeyen kişilerle bir arada çalışmanın yararları” değişkenine göre anlamlı düzeyde 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (X2=6,676; p>0,05).  

 
SONUÇ  

Teorik olarak bireysel farklılıklar ayrıştırıcı, örgüt kültürü ise birleştirici, kaynaştırıcı 
bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, farklılıkları yönetim süreci değişik kültürel referans 
noktalarına (dil, din, etnik köken vb.) sahip çalışanlardan oluşan bir örgütte farklılıkların 
harmonize edilmesi veya uyumlaştırılması yoluyla sinerji yaratılması son derece koordineli ve 
etkin bir yönetimi gerekli kılmaktadır	  (Esty, Griffin ve Hirsch, 1995: Miller ve Rowney, 1999: 
307). Bu manada çeşitliliklerin yönetimirekabetin bunca derinden hissedildiği günümüziş 
ortamındaişletmelerin hassasiyetle üzerinde durduğu mühim bir konudur. “Çeşitliliklerin etkili 
yönetimi” henüz yeni olarak değerlendirilebilecek bir konudur. Çeşitliliklerin etkili veverimli 
bir şekilde rekabet avantajı yaratmaya yönelik olarak yönetildiği işletmeleriçin insanları 
birbirinden daha görünür kılmaya yarayan çeşitlilikler, insanlar için ayırıcı ve ayıklayıcı değil, 
aksine birleştirici bir unsur olarak görülmektedir.  

Luthans (1995:51)’a göre farklılıkların ortaya çıkmasının temel nedeni değişen 
demografidir. Yaşlı işçiler, kadınlar, azınlıklar ve daha eğitimli kişiler gün geçtikçe daha çok 
çalışma hayatınadahil olmaktadır. Özellikle yerel sınırlarından çıkarak büyüyen işletmeler, çok 
kültürlü yaşamın gerçekliğiyleberaberçeşitliliklerle daha çok karşılaşmaya başlamaktadırlar. 
Bu manada çeşitliliklerin yönetilmesi ihtiyacı belirginleşmektedir. Yani işgücünün demografik 
yapısının değişmesi nedeniyle örgütlerde “çeşitliliklerin yönetimi” konusu gündeme gelmiştir. 
Çeşitliliklerin etkin yönetimi işletmede üretim, verimlilik, yaratıcılık ve tüm çalışanların iş 
tatmininin artmasına katkı sağlamaktadır.  

Çeşitliliklerin  yönetimi, gittikçe uluslararasılaşan emek piyasası açısından örgütler için 
vazgeçilmez bir yönetim hassasiyeti halini almıştır. Çeşitlilikleri etkili bir şekilde yönetibilen 
örgütler çalışanların sadece verimliliğini yükseltmemekte; aynı zamanda onların iş doyumu ve 
iş aidiyet düzeylerini de yükseltir.  

Diyarbakır’da tekstil ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren, iki ayrı işletmede 294 
kişinin katılımıyla çalışanların çeşitliliklere ilişkin algılamaları ile çeşitliliklerin  yönetimi 
algılamalarını inceleyen bu araştırmanın sonucunda katılımcıların “Eğitimi” en önemli çeşitlilik 
olarak algıladığıgörülmüştür. Busonucun sebebi örneklemin düşük eğitim seviyesi ve buna 
ilişkin istekliliğiolabilir.İşgörenlerin eğitim düzeyi farklılıkla ilgili önem arz eden önemli bir 
konudur. Luthans (1995:53), ABD işgücünün eğitim seviyesinin yükseldiğine dikkat çekmiştir. 
1980’lerde %30 seviyelerinde seyreden 18-24 yaş arası yüksek okula kayıt yaptırmış kişi oranı 
yüzdesi, 1991’de aniden %41’e yükselmiştir. Kalkınmanın en önemi araçlarından biri olarak 
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eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve insan kaynağının iyi yetiştirilmiş olması Ereş (2004: 15) 
tarafından belirtilmektedir. TÜİK 2009 verilerine göre, yükseköğretim net okullaşma oranı 
1996 yılında %9.21 iken, 2009 yılında %27.70’e; 2013/2014 öğretim yılında ise erkeklerde 
%38,9, kadınlarda %40,9 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de okullaşma oranında ciddi bir artış 
söz konusudur (http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2015_34_20150609.pdf, 
18.08.2015). 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi ile eğitim düzeyi arasında ilişki vardır. Kişilere anlayış, 
hoşgörü, dürüstlük, yardımseverliği kazandıran eğitim; işletmeler ve insanlar arası ilişkiler 
açısından da değerlendirildiğinde, hem toplum hem de dünyanın yararına olacaktır. 
Araştırmanın yürütüldüğü kentte eğitim düzeyi oldukça düşüktür; ve iyi eğitilmiş kişilerin farklı 
ve ayrıcalıklı bir statüye sahip olduğu düşüncesiözellikle mavi yakalı çalışanlar 
arasındabelirgin şekilde yaygındır.Bazı işletmeler sosyal sorumluluk kapsamında farklı grupları 
iş hayatına alarak onları yönetim kadrolarına dâhil etmektedir. Aydın (2007), şirkette kadın 
çalışanların fazla olması ve farklı grupların yönetime dâhil edilmesine PepsiCo örneğini 
vermiştir. PepsiCo tüm dünyada “Çeşitlilikler Yönetimi” adlı, sosyal sorumluluk programı 
kapsamında farklı etnik köken, dil, din, cinsiyet ve cinsel tercihe sahip kişileri, tüketicileri 
şirkette temsil etmeleri için yönetim kadrolarına dâhil etmektedir. Programın Türkiye, 
Ortadoğu ve Afrika lideri PepsiCo Doğu Akdeniz İş Birimi Genel Müdürü Ümran Beba, bu 
bölgelerde kadınlara odaklandıklarını, programın getirdiği değişimle, Türkiye’de Frito Lay 
fabrika çalışanları arasında kadın oranının yüzde 46’ya kadar yükseldiğini, bazı departmanlarda 
kadın çalışanların yüzde 50’nin de üzerinde olduğunu belirtmiştir.  

Kara, Küskü Aksu (2008) ve Kızıl (2011) ’ın yaptıkları çalışmalarda, aynı ekipte 
çalışılmak istenmeyen özellikler ve sosyal yaşamda istenmeyen özellikler sorusuna verilen 
cevaplarda “kişilik” faktörü ön plana çıkarken; mevcutaraştırmada “cinsel yönelim” ön plana 
çıkmıştır. Bu sonucun da yine örneklemin düşük düzeyli eğitim ve farkındalik grubundan olan 
mavi yakalılardan oluşması ve kentin içe kapalı toplumsal yapısı ile cinselliği ve farklı cinsel 
yönelimi tabu sayan feodal yapısından kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Bereket ve Adam, 
2006). Bir ülkede kültürlerin farklı olması kültürel zenginliği gösterir. Her ne kadar bu durum 
bir sorun olarak görülse de hoşgörüyle bu sorunlar aşılabilir. Yeşil (2009:129), kültürel 
farklılıkların çeşitli sorunların kaynağı olsa da, birçok rekabetçi avantajın elde edilmesinde 
önemli rol oynadığını belirtmiştir. İşletmeler, kültürel farklılıklar sonucunda ortaya çıkabilecek 
sorunları minimize etmeye çalışırken, diğer taraftan ise kültürel farklılıklar sonucunda elde 
edilebilecek pozitif avantajlardan en iyi şekilde yararlanarak bu farklılıkları rekabetçi 
avantajlara dönüştürmeye çalışabilirler.Anayasaya göre kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler dışında, bir işçiye, iş 
sözleşmesinin yapılması esnasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet nedeniyle 
doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.  

Amerika ve İngiltere’deki araştırmalarda ırk, kültür, etniklik ve cinsiyet önemli faktörler 
olarak belirlenmişken (Reichenberg, 2001; Davis, 2022; Furunes ve Mykletun, 2007:976), bu 
çalışmada öne çıktığı gibi eğitim ve cinsel yönelim faktörünün önemli bir faktör olmadığı 
görülmektedir. Luthans (Özgener, 2007; 1995: 52)’a göre kadınlara ve azınlıklara iş imkânı 
sağlamaya ve onları desteklemeye çalışan firmalar farklılıkları etkin bir şekilde yönetebilen 
kurumlar yönetemeyenlere göre daha kabiliyetli ve kapasiteli iş gücü elde edebilmektedirler. 
Sonuç olarak, denebilir ki iş dünyasında rekabet eden firmaların teknolojik alt yapıları birbirine 
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benzer olduğundan, üstünlük avantajının; farklı, yetenekli, yaratıcı ve kuruma içtenlikle 
bağlanmış bilgi çalışanları ile sağlanabilecektir (Ashkanasy ve dig., 2002; Yüceler; 2009: 455;	  
Dietz, 2006; Stockdale ve Crosby, 2004: 1). Taşar Ünalp (2007:76), bazı toplumlarda 
tüketicilerin, işletmelerin çalışanlarına karşı gösterdiği sosyal sorumluluğa oldukça duyarlı 
oldukları, hatta biraz abartılarak bu kavramın tüketicilerin satın alma davranışlarını bile 
etkilediklerini iddia etmektedir. Yani tüketiciler, markalar arasında tercih yaparken, söz konusu 
işletme yönetiminin çalışanlarına karşı davranış biçimini bir değerlendirme kriteri olarak 
kullanabilmektedir. O halde işletmeler için sahip olduğu insan gücünün çeşitliliklerine karşı 
saygı ve ve bu farklılıkları benimseme düzeyi çalışanlarını olduğu kadar mal ve hizmet sattığı 
toplumu da etkilemektedir.   

Bu çalışmanın en temel ksııtı konunun içerdiği göreli anlamlara ilişkindir. Çalışma 
doğası gereği anket sorularında fazla miktarda ( cinsel tercih, cinsiyet, düşünce gücünün 
artması, iletişimsizlik, esneklik gibi) subjektif kavram ve kelimeye yer vermiştir. Özellikle 
örneklemin mavi yakalı olması ve eğitim düzeyinin düşük olması nedeni ile anket esnasında 
yanlış anlamaların doğrucağı hata asgari düzeye indirmek için özen gösterilmiştir. Ancak 
çalışma ortamında yapılan açıklamalarla ortak dilin ne kadar yaratılabildiği tartışmalıdır. 
Çalışmanın en önemli ikinci kısıtı ise beyaz yakalılardan da veri toplayıp kıyaslama yapılmamış 
olmasıdır. Çalışmada mühim bir diğer kısıt ise toplanan verilerin çalışanların algısı ile sınırlı 
olmasıdır. Bunlar bu çalışmanın zayıf yönleri iken konunun literatürde hem yeni olması hem 
de örneklemin daha önce pek çalışılmamış mavi yakalılardan oluşuyor olması çalışmanın güçlü 
yönleridir. Daha sonraki çalışmalarda yukarda değinilen zayıflıklar gidererek yeni çalışmalar 
tasarlanabilir ve uygun araştırma soruları ile partik değeri yüksek bilgilere ulaşılabilir. Bu 
çalışma belirgin bir şekilde göstermektedir ki çeşitliliklerin yönetimi ve çalışanların buna ilişkin 
algısı, firmaların üzerinde durması gereken informal ekip ruhunun oluşması için mühim 
başlıklardan birisidir. 
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TERRENCE MALICK FİLMLERİNİN SES TASARIMINA GENEL BİR BAKIŞ 
 

Mustafa Fadıl SÖZEN* 

 

Öz 

Dünya sinemasında, kendi kuşağının önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Terrence  Malick, 
kırk yılı aşkın yönetmenlik kariyeri boyunca -belgesel ve kısa filmleri dışarı tutulduğunda- toplam yedi film 
gerçekleştirmiştir. Onun filmleri, genellikle, doğal dünyanın panteist (1) görüntüleri eşliğinde, karakterlerinin 
kişisel ve varoluşsal krizleriyle mücadele ettiği öyküler üzerine kurulmuştur.  Malick,  her karesini birer tablo 
güzelliği içinde oluşturduğu görüntüleri, sinematografik birer oyun olarak değil, Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş 
kabul eden, onun doğada, nesnelerde ve insan dünyasında olduğunu ileri süren görüşünün yansıması olarak 
kullanmaktadır.  Malick filmleri, benzersiz ve son derece kendi olan, özgün -bir anlamda özgül- nitelikler taşır. 
Çünkü bu filmler geleneksel sinema estetiğinin sınırlarının dışına taşan -veya sınırlarında dolaşan- anlatı 
yapılanmalarına sahiptirler. Bu filmlerin her birinin, son derece çok farklı hissedilmesine karşın, aynı zamanda, 
hepsi bir bütünün, birer parçası gibi görünüp okunabilme özelliğini de üstlerinde taşırlar. Filmlerin özelliklerinden 
başta geleni, ses tasarımlarının dramaturjik (2) olarak, anlatımın oluşturulmasında başat birer öğe olarak yer 
almalarıdır. Bu çalışmada, Malick sinemasının yedi filminden, ilk altı tanesi ele alınıp, ses evrenini oluşturan 
bileşenlerin, nasıl düzenlendiği (anlatı temelinde,  işitsel, görsel, metinsel bağıntıların nasıl oluşturulduğu) ve 
bunun anlamsal boyuta getirdiklerine yönelik bir irdeleme gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Malick Filmleri, Ses Evreni, İçsel Konuşmalar, Tasarım, Söylem, Dramaturgi . 

 

AN OVERVIEW OF THE SOUND DESIGN OF TERRENCE MALICK’S FILMS 
 

Abstract 

Terrence Malick, one of the most eminent directors of his generation, has made seven films – excluding 
documentary and short films - throughout his career spanning over forty years now.  Along with pantehistic 
appearances of natural world, his films are generally based on the stories in which characters struggle with personal 
and ontological crises. Malick uses the motion pictures, every frame of which is composed by him not as a result 
of a cinematographic play but in order to reflect the beauty of a painting, as reflections of his view which sees God 
and the universe in unity, considers them as same and identical, and suggests that God exists in nature, in objects 
and in human world. Malick’s films have unique, in a sense peculiar, characteristics which are extremely itself. 
Because these films have narrative structurations that transcend, or at least push,  the limits of traditional cinema 
aesthetics. Although every one of these films feel extremely different from each other, they can also be seen and 
read as if they are parts of the same entity. Main characteristic of his films is that sound designs are dramaturgically 
used as major elements in composing the narration. This study, focusing on the first six out of his seven films, 
elaborates on how components of universe of sound are organized (the way audial, visual and textual links are 
built on the basis of narration) and its influence of semantic dimension.  

Keywords:  Malick’s Films, Universe Of Sound, Self-Talk, Design, Discourse, Dramaturgy. 

 
1.GİRİŞ 
Sinema dünyasına ilk adımını 1970’li yılların başlarında senarist olarak atan Malick, 1973 

yılında oldukça düşük bir bütçeyle çektiği “Kanlı Toprak/Badlands”, bugün dahi tüm 
zamanların en iyi ilk filmlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
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Çok başarılı bir öğrencilik hayatının ardından Harvard Felsefe Bölümünü dereceyle 
bitiren Malick, bir süre gazetecilikle uğraşmış, Life, Newsweek, The New Yorker gibi 
dergilerde çalışmıştır. Daha sonra MIT’de (Massachussetes  Institute of Technology) felsefe 
dersleri vermeye başlayan Malick, bir yandan da AIF’de (American Film Institute) sinema 
eğitimi almış, sinema dünyasına ilk adımını 1970’li yılların başlarında senarist olarak atmıştır  
(Lee, 2002). 

Malick’in  filmlerinin tematik ortak bağıntıları, kozmolojik yaratımın ruhsal yolculuğu 
olarak tanımlanabilir. Filmlerin, içsel konuşmalarında (inner-monologue) bunu görebilmek 
mümkündür.  Öykülerin oturduğu düzlem olan varoluşsal felsefe,  panteist görüntüler ve buna 
eşlik eden sesler üzerinden özgülük kazanır. 

Malick, filmlerindeki ses tasarımı,  herhangi bir olayı ya da oluşumu anlatma 
perspektifinden değil de, bir kozmoloji unsuru olarak ele alınıp kullanılmaya yöneliktir. Bu 
filmlerin temel değeri,  hayatın bizzat kendisinin, daha geniş bir bağlamda ele alınıp, bunu 
öykülemesidir.  Malick soyut fikirler üzerine inşa ettiği anlatımının perspektifini genişletmek 
ve bunu da seyircisine ulaştırabilmek için kullandığı yaratıcı yolların başında üst/dış ses olgusu 
gelir. Örneğin filmlerdeki karakterler,   yaşadıkları şeylere dair olanları itiraf eder gibi fısıltıyla 
ve bir duanın retoriğini andıran -şiirsel sözler gibi- ifadelerle konuşurlar. Bir başka deyişle 
Malick,  bir karakterin herhangi bir anda nasıl hissettiğini yansıtma yerine karakterin, iç 
mücadelelerini ve böylece onun varoluşsal ikilemlerini yansıtmakta, bunu da içsel monologlar 
üzerinden gerçekleştirmektedir. Doğaldır ki, bu monologlar çoğu kez soyut içeriklere sahiptir; 
seyirciyi düşünmeye, sorulara ve sorgulamalara yöneltmektedir. Bu tasarımlar her filmin özel 
ihtiyaçlarına göre farklı bir form/biçemde inşa edilmişlerdir.  

Malik filmleri daha dar bir perspektiften ele alınacak olunursa Malick’in filmleri,  
genellikle çeşitli (kültürel, edebi, sinematik) mitlerin birer algısal yorumları gibi okuyabilmek 
de mümkündür. Bu anlamda, James Monaco (1979:277), Malick filmlerinin “mitik” olarak 
göründüğünü ama bununla birlikte,  gerçekler üzerine kurulmuş mitler olmadığını söyler. 
Malick, mittik malzemeyi gerçekliğin dışında bulmaktadır (akt, Lee,2002).  Örneğin ilk filmi 
olan Kanlı Toprak/Badlands (1973) görünüşte 1950’lerde yaşanan bir seri katil ve onun kız 
arkadaşının anlatıldığı yarı-olgusal bir öyküdür. Film, erkek karakterin şiddet davranışlarının 
nedenlerini açıklamaya çalışmamakta ve dahası, onun ahlaki yargı eksikliğini veya onu 
yaratan/oluşturan kültürel ortamla da çok ilgilenmemektedir. 

Film,  görünüşte bir seri katil/yol/gençlik öyküsünü anlatır, ama gerçekte, bu şeylerden 
hiç biri değil gibidir: Yol filmleri teması ile Amerika’nın Batı miti arasındaki melez karışım 
olarak tanımlanabilir.  İkinci film olan “O Güzel Günler/ Heaven Days (1978)” başka ilginç 
karışımdır.  Bir parça Yunan trajedisi üzerine, tarım toplumu ve ekonomisi ile bezeli, günümüz 
sınıf siyasetinin karışımıdır. İnce Kırmızı Hat/The Thin Red  Line (1998) filmi ise  Heideggerci 
sinema diye tanımlanabilecek olan tamamen yeni bir türün içindedir.  Film,  Heidegger’in bir 
sinemasal anlatımı olarak, içsel sesler aracılığıyla, bir savaş odağında insanlığa ait değişik farklı 
bakış açıları getirir  (Bleasdale, 2005). Kısaca denilebilir ki, auteurist bir yönetmen olarak, 
Malick, bütün bunlarla, sinemasal anlatılarda ses evreninin nasıl ustaca kullanılabileceğinin 
örneklerini ve kanıtlarını sunmaktadır. 
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1.1.Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları 
Malick filmlerinin temel değerini oluşturan dinamiğin,  hayatın bizzat kendisinin,  

kozmolojik bağlamda ele alınıp, bunun öykülemesi olduğuna yukarda değinilmişti.  Malick,  
anlatılarında,  ses evrenini dramaturjik bir boyut içinde ele alarak, söylemin ifadesel yankıları 
işlevi içinde kullanmaktadır. 

Ses evreninin bileşenleri olan, konuşmalar, müzik ve efektler, sinema ontolojisi 
bakımından birbirlerinden tamamen farklıdır:  Müzik ağırlıklı olarak duygu yansıtımı veya 
ambiyans yaratımına yönelikken, konuşmalar gerçek hayata yönelik olarak iletişim ve/veya 
duyguları ifade etme aracı olarak kullanılır, efektler ise bu ikisi arasında hem gerçek dünyanın 
yansıtımı (çevresel sesler veya room-tone sesler) hem de duygu yaratımı -örneğin korku 
filmlerindeki efekt sesler-  boyutunda da kullanılırlar.  Bu, öznelliğe dayanan duygu durum 
yansıtımı ile gerçek hayatın sesleri aykırılığını ve/veya bağıntısını, geleneksel sinema 
estetiğinin sınırlarındaki bir öyküleme içinde kullanan Malick, ses evreni ile söylemsel düzlem 
arasındaki ilişkileri,  ses-görüntü eşliğini bozarak ortaya çıkarmakta ve filmlerinde bu yolla 
çoklu anlamlar üretmektedir. 

Çalışma bu perspektif üzerine kurulmuş ve ele alınan filmlerin anlatı temelinde, işitsel, 
görsel, metinsel bağıntıların nasıl oluşturulduğu irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evren ve 
örneklemi olarak, Malick sinemasının kısa film ve belgeselleri dışarda tutularak, uzun metrajlı 
yedi filminden ilk altı tanesi ele alınmış;  son film olan Knight Of Cups  (2014) ise, tüm çabalara 
rağmen erişilebilme imkânı bulunmadığından kapsam dışı tutulmuştur. 

2. MALİCK SİNEMASININ ESTETİK KODLARI 
Malick’i,  diğerler yönetmenlerden ayıran en önemli farklılık, sinema tarihinde daha önce 

örneği pek görülmemiş özgül bir biçeme sahip anlatılar inşa etmesidir. 

Malick filmlerinin dramaturjik kurulumlarında öne çıkan şey, görüntüler ile senkronize 
olmayan, karakter(ler)in olay örgüsünün dinamosu niteliğindeki içsel konuşmaları ve bunların 
da nerdeyse tablo güzelliğindeki büyüleyici manzara görüntüleriyle birlikte sunulmasıdır. 
Manzara çekimlerinde ara görüntü (cut-away) şeklindeki ağaçlar, gökyüzü, böcekler ve su 
görüntüleri; doğanın ihtişamı içinde, insanın ne denli eksik/güçsüz oluşunun duyumsanması;  
bütün bunlarla birlikte,  yaşam, ölüm, kader, tanrı gibi varoluşsal sorular veya sorgulamalar 
içsel seslerle anlamı/temayı/söylemi iç içe geçmiş şekilde yeniden oluşturmaktadır. 

John Madden, Malick’in in sineması için edebi bir terim kullanılmak gerekirse, onu şiirsel 
sinema olarak ifade etmek mümkündür diyerek; bu bağlamda şiirsel sinemayı yedi özellik 
üzerinden tanımlar: Bunlar:1) Açık formlar, 2)Belirsizlik, 3)Dışavurumculuk, 4)Doğrusal 
olmayan anlatı, 5)Psikoloji,  6)Öznellik, 7)Türün revizyon edilmesi.   Belirtmek gerekir ki, 
Malick’in filmleri bu özelliklerden üçünü (1, 2 ve 7) taşımaktadır (akt, Bleasdale, 2005). 

Malick’in temel ısrarlarından biri film türlerinde, geleneksel olanı kırma ve değiştirmedir.   
Onun filmlerinin olay örgüleri (plot) kapalı ve tektonik yapılanmalardan uzaktır ve öykü 
karakterlerinin insani boyutuna ilişkin belirgin vurgular zayıf şekilde yansıtılır.  Bu 
perspektiften ele alındığında, -genel bir bakış içinde-  Malick sinemasının estetik kodları olarak 
şunlar söylenebilir: Malick’in tüm filmlerinde, estetik anlamda, donuk, mesafeli, seyircinin 
hemen, öykünün içine girmesine izin vermeyen bir anlatı biçimlenişi vardır. Birçok filminde 
kamera durağandır, karakterleri yakın plan gösterimlerden kaçınırken, manzara görüntüleri 
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sahneye/filme hâkim kılınmaktadır. Bunun amacı, öncelikli olarak, karakterlerin bir dereceye 
kadar aktör/karakter/persona kimliği boyutunda, ikincil plana dönüşmeleri ve bunu destekleyici 
olarak da, kozmolojik bir bakış içinde tanrı-doğa ilintisini yansıtmaya yönelik olmasıdır. 

Malick sinematografisinin bu şekilde biçimlenmesinin nedeni, filmlerin asal ekseninin,  
felsefi bir düzleme oturması olarak kabul edilebilinir. Filmlerinin görsel boyutunu bu şekilde 
inşa eden yönetmenin, sessel dünyayı da, benzer/bütüncül bir anlam perspektifin üzerinden inşa 
etmektedir. Anlatının dinamik öğesi olarak tüm filmlerinde,  içsel konuşmalara (inner-
monologue) yer verilmiştir. Burada öne çıkan husus, sessel evreni oluşturan bileşenlerin 
(müzik, içsel konuşmalar ve sessizliklerin) farklı dinamik aralıklar arasında kaygan şekilde 
kullanılmasıdır. Bu kaymalarla ses grupları yeniden şekillendirilmekte, böylece de 
kendilerinden ziyade, söyleme (kozmolojiye) hizmet etmektedirler. 

Ses tasarımları, bu anlamda, Malick anlatılarındaki ilişki karmaşıklığını,  belirsiz sonların 
sessel yansımalarını gösterir. Bir başka deyişle, Malick’in filmsel dilinin karmaşıklığında, onun 
ses tasarımının özgünlüğü yatar. Malick filmlerinde sesler, öyküyü büyüten özelliklerle 
yüklenmiştir. Filmlerin tümünde içsel konuşmalar her zaman için merkezi bir odak rolündedir.  
Malick, içsel konuşmaları,  daha çok bir üst/dış ses modülasyonunda ve asenkron biçimde 
kullanmaktadır. Bu geleneksel sinema estetiğinin dışına çıkan bir uygulama modelidir,  tıpkı, 
inner monolog/üst sesin iç içe geçen yapısı içinde, rol yüklenen anlatıcıların çok kez sahne dışı 
(off-screen) olmalarının,  sinema estetiğinin önerdiği geleneksel hiyerarşik yapıya uymamaları 
gibi.  

2.1. Sinemada Üst Ses Kullanımı ve Malick Sineması 
Sinema literatüründe genel bir başlık/tanımlama içinde kullanılan üst ses (voice-over) 

olgusu, aslında kavramsal bir karmaşayı üstünde taşımaktadır. Sinema estetiğinde birbirine 
benzeyen,  zaman zaman içiçe geçen, ama her biri diğerinden farklı olan üç yapı vardır: İlki 
üst/dış ses (voice-over  sound) kavramı. Burada sesin sahibi öykü evreni içinde olmayıp, non-
diegetik bir şekilde yer alır. İkincisi sahne dışı ses (off-screen sound) kavramıdır. Burada 
konuşan kişi, öykü evreni içinde yer alan birisidir, ama sesi duyulduğu anlarda sahnede 
gözükmez (örneğin, salonda oynayan çocuklar gösterilirken, o anlarda mutfakta olan bir 
annenin onlara seslenmesi gibi).  Üçüncüsü ise içsel konuşmalar (inner-monologue) olarak 
tanımlanan konumdur. Burada öykünün ana karakterlerinden birinin/birkaçının, içinden 
geçirdiği düşünceler veya duygular sessel olarak yansıtılır.  

Sarah Kozloff  (1988:13-22)  geleneksel üst-ses’in kilit işlevlerini, samimiyet yaratma 
kapasitesi temelinde,  seyirciye belirli bir yönelim ya da kesin bir yargıya ulaşması için 
“açıklamalı bilgi taşıma” rolü olarak tanımlamaktadır. Geleneksel anlatımlarda üst-sesler bu 
açıklık nedeniyle, seyircide kendi içselliğini oluşturur ve samimiyet kurar ve karakterin 
öznelliğini kristalleştirir. 

Sinema içsel monolog ve bilinç akışına nadiren başvurur. Filimler her şeyi “görüntüsel 
olarak gösterdikleri” için, genel olarak “dış ses”in fazla göze battığı ve pek sanatsal 
sayılmadığı kabul edilir.  

Seymour Chatman’a göre de filmlerde iç monoloğu kullanmak teknik olarak 
 yeterince kolaydır; gereken tek şey, üst sesin dudakları kımıldamayan 
 karaktere ait olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Ancak bu kombinasyon 
 başka anlamları da çağrıştırabilir. Böyle bir durumun iç monolog mu, kendi  
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 kendine konuşma mı, yoksa eylem üzerine geriye dönük olarak yapılan bir 
 yorum mu olduğunu seyirci sadece bağlamdan çıkartabilir.  
 Durumu netleştirmek için başka özellikler de kullanılabilir. Fısıldayan bir üst  
 ses, iç monoloğun mahremiyeti anlamına gelebilir. Ayrıca sözel anlatıların 
 klasik iç monoloğunda olduğu gibi, metin, sözdizimi üzerinde parçalara 
 ayrılıp, psikolojik çağrışımları serbest bırakabilir (Chatman, 2008:182).  
 

  Michel  Chion ise  üst ses  kullanımına yönelik  olarak ekran dışı ses olgusunu 
“acousmatic” ve “non-acousmatic” olarak terimleştirir. Ona göre, sinemada, acousmatic durum 
iki farklı şekilde ortaya çıkabilir:  
     Ses kaynağı önce görülür ve ardından görülmez olur ya da ses kaynağı önce  
     görülmez sonra görülür olur. Chion bunu “acousmatized”  olma durumu olarak  
     terimleştirir. İlk durum, en başından itibaren belirli bir görüntüyle,  sesin ilişkisini  
     verir. Chion bunu “visualised” ses olarak tanımlar. Bu durumda görüntü ile ses 
     somutlaşmış olur. İkinci durumda ise ses kaynağı gerilimi yükseltmek için, bir süre  
     için örtülü/saklı kalır ve daha sonra ortaya çıkar. Başlangıçta gizli kaynağın etkisini  
     taşıyan bu ses kullanımını da  ”de-acousmatizing”  olarak tanımlar. Chion bu sesin  
     yaygın olarak, gizem ya da gerilim bazlı anlatılarda kullanılan dramatik bir özellik  
     olduğunu belirterek; görüntüde yansıtılanlar ile acousmatic ses arasındaki karşıtlık  
     ilişkilerinin, sahne dışı alan için önemli bir görsel-işitsel temel oluşturduğunu söyler  
     (1994, 129- 130-131).  

Sinemasal anlatılarda üst ses kullanımı, anlatıcının konumlanmasını iki ayrı şekilde olur. 
Bunların ilki,  öykünün üst ses aracılığıyla yaplmasıdır. Örneğin; Billy  Wilder’in “Çifte 
Tazminat/Double  Indemnity (1944)”  filminin  tümünde,  Donen’in “Yağmur Altında/Singin 
in the Rain (1951)” filminin giriş bölümünde  veya Bunuel’in “Arzunun Şu Karanlık 
Nesnesi/That Obscure Object of  Desire (1977)”  filminde olduğu gibi.  Bu gibi konumda, 
anlatıcılar,  tipik flash-back tekniğinde işlenmiştir.  Öykünün olaylarını anlatan üst-sesi, geçmiş 
zamanda olan olayları, şimdiki zamanın açık tanımlaması içinde yapmakta, seyirci olayları 
açıkça görmekte ve üst-ses anlatıcı, öykü evrenindeki diğer karakterlere hitap etmektedir. İkinci 
konum ise,  -geleneksel olarak daha çok-   dramatik durum olarak bir gerginlik anına açık bir 
atıfta bulunmadan, kavramsal odaklı, zamansal belirsizlik içinde, mecazi alanda yer alan üst 
seslerdir. Bu kullanıma ise;  Wilder’in “/The Apartment (1960)”, Chris  Marker’in  “La jetie 
(1962)”, veya Stanley   Kubrick’in  “Barry Lyndon (1975)” filmleri örnek olarak verilebilir. 
Burada üst-ses anlatıcı, doğrudan anlatımını yapar ve çoğu kez de bunlar, filmin 
karakterlerinden biridir (Morrison ve Schur, 2003: 37). 

Malick’in içsel monolog şeklindeki anlatıcı konumlanmasına bu kuramlar çerçevesinde 
bakıldığında, üst-ses anlatıcı modellerinin sinema estetiğinin geleneksel temel varsayımlarını 
altüst eden bir yapıda olduğu görülür. Malick, sahne dışı ses ile içsel monoluğu, hem asenkron 
şekilde hem de sınırları belli olmayan bir kayganlık içinde kullanmaktadır. 

3. FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER 
Malick’in uzun metraj ve bir öyküye dayanan filmlerinden (feature film) altı tanesi ele 

alınıp, bu filmlerin ses evreni bileşenlerinin nasıl ve hangi işlevlerle kullanıldığı, genel bir bakış 
içinde irdelenmiştir. Çözümlemede aranan şey, işitsel, görsel, metinsel bağıntılarının nasıl 
oluşturulduğudur. Çözümlemesi yapılan filmler şunlardır: Kanlı Toprak/Badlands (1973), O 
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Güzel Günler/Days Of Heaven (1978), İnce Kırmızı Hat/The Thin Red Line (1998), Yeni 
Dünya: Amerika’nın Keşfi/The New World (2005),  Hayat Ağacı/Tree of Life (2011) ve Aşkın 
İzleri /The Wonder (2012).  

 
3.1. Kanlı Toprak/Badlands (1973) 
Öykü,  çöpçülük yaparak geçimini sağlayan genç ve karizmatik görünümlü Kit ile naif ve 

kırılgan yapılı kız arkadaşı Holly’in ilişkileri ve bu ilişkinin getirdikleri üzerine kurulmuştur. 
Holly’nin babası, çöpçü ve biraz da serseri görünümlü olan bu gencin kızıyla olan ilişkisini 
onaylamaz.  Kit de onu öldürür, evini yakar ve Holly’i de yanına alarak kaçmaya başlar. Güney 
Dakota’dan Montana’nın  ‘Badlands’ yöresine gitmeye çalışırlarken, Kit,  yol boyunca birçok 
cinayet daha işler.  Film,  Hollywood’un tipik yol filmi kalıplarının dışına çıkarak; cinayet gibi 
ciddi bir olguyu, bir oyuna çeviren anlatısıyla, toplumdan dışlanmış -hatta başka bir deyişle 
kendilerini toplumdan dışlatan- iki anti karakter üzerine inşa edilmiştir. Belirtmek gerekir ki, 
öykü tabanlı olan bu anlatı,  Hollywood’un geleneksel anlatı biçimlerinden birçok yönden 
sapmalar gösterse de, hala kolayca tanınabilir olan bir olay örgüsüne sahiptir. 

Filmin ses tasarımındaki,  ustalıklı kombinasyonlar sayesinde,  öykü daha incelikli, 
nüanslı bir anlatıma dönüşmektedir. Örneğin filmin belirli anlarında, diegetik gürültüler, 
diyalogların noktalama işaretleri olarak hizmet eder. Sözgelimi,  Kit ve Holly’nin tartıştıkları 
sahnedeki, o anlarda geçmekte olan trenin bağırtılı sesi, tartışmaya bir ünlem işareti etkisi 
getirir. Bir başka örnek, Kit’i tutuklayan memurlar, onun James Dean’e olan benzerliği üzerine 
konuşmalar yaparken, yine bu anlarda bir tren geçer ve sesi de belirgin biçimde duyulur, bu ses 
konuşmaların içeriğine müdahaleci bir anlam olarak da okunabilir. Bazen de duyulması gereken 
gürültüler duyulmaz. Sözgelimi,  filmin sonunda uçağın kalkışı ve gidişi tamamen sessiz olarak 
verilir, bunu da bir çeşit noktalama işareti olarak görmek mümkündür (Wierzbicki,2003:114). 

Holly, aldığı piyano dersleri hakkında düşüncelerini söyler, ama seyirci bunları 
duymaz. Benzer şekilde, baba, Holly’in asi tavırlarını kırmanın bir yolu olarak onu klarnet 
dersleri almaya zorlar. Holly derslere çalıştığını, ona konsantre olması gerektiğini söylediği 
anların hiçbirinde seyirci klarnet sesi duymaz, gördüğü sadece Holly’nin ağzında olan bir 
klarnet görüntüsüdür. Bu, Holly’nin iç dünyasının gerçek dünya ile olan çelişkisidir. 
Sahnenin sessiz, berrak boşluğu, anlamın vurgulanmasına hizmet eder.  

Filmde, özgün müzik yerine, klasik müzikten ödünç alınan partisyonlar kullanılmıştır. 
Carl Orff ve Eric Satie’nin piyano sonatları öne çıkanlardır. Yer verilen müzikal melodiler,  
hem Holly’nin anlatıcı sesine eşlik etmede, hem de aksiyon ve dramatik değişim sahnelerinde 
kullanılır. Bu anlamda müziğin işlevi, sahnede olanlara doğrudan dikkati yöneltmekten çok, 
öykünün temasını yansıtma niteliğindedir.  

Anlatının dinamosunu oluşturan unsur ise kuşkusuz ki, bu dramatik öyküde anlatıcı rolü 
de üstlenen Holly’nin içsel konuşmalarıdır. Söylenen sözlerin içeriği kadar,  naif bir genç kız 
olarak, Holly’in ses tonalitesi, anlatıya şiirsel bir güç getirerek, inanılmaz bir etki yaratır. 

Holly’nin sözleri içerik bağlamında ela alındığında, seyircinin gördükleri ve işittikleri 
arasında çelişen bir duygu-durumu ortaya çıkmaktadır. Holly,  Kit ile beraber bir kaçak olarak 
yaşarken,  büyük romantik bir macera yaşadığını anlatır gibidir. Onun şiirsel ve zengin dili,  
gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu,  hayatı,  sanki dünya onun etrafında dönüyormuş gibi 
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algıladığını gösterir.  Sürekli cinayet işleyen Kit ile beraber çıktığı yolculuğun gerçeğiyle, 
algılamasının yarattığı ayrıklık, onun naif ses tonalitesi ile seyircide yeni bir anlam katmanı 
oluşturur.  Bu,  sessel tonalite sayesinde, seyirci onun dünyasına girer ve özgürlük duygularını 
anlamaya başlar (tüm cinayetler ve kaosa rağmen). Eş deyişle, Holly’nin nostaljik anlatı 
modu,  hem filmin mizanseninde sorun teşkil eden bir pozisyondadır hem de sade 
güzelliğinin yarattığı ironik yapıyı seyirciye kabul ettirmeye yarar. Mallick’in, Holly’nin üst 
ses tasarımındaki başarısı, öykünün kendi iç estetiğine uygun olarak,  seyircilerin -geleneksel 
sinema estetiğinin kodları bağlamında- alışık olduğu,  nesnellik, bilgelik, otorite, netlik gibi 
beklentiler kırması üzerine dayanır  (McLeod, 2009: 61). 

Holly’in sözleri ve tonalitesin yarattığı bir başka boyut, Holly’nin sesi ile Kit’in olay 
örgüsündeki konumudur. Kit’in çalıştığı işyerlerinde yakın çekimler ve bunun üstüne düşen 
Holly’nin üst sesleri, Kit’in düşük statülü olarak gösterilmesiyle oluşan hiyerarşik görünüm, 
aynı anda Kit’ın fiziksel yakışıklılığı ve cesareti seyircilerin algısında sorunsal bir il işki 
oluşturur. Malick burada bir ironiyi kullanmaktadır; hem bir masal romantikliğini hem de 
içinde şiddet olan bir ilişkiyi kurarken, ironi ve samimiyeti (Holly’nin masumiyeti) 
birleştirerek anlatısını anlamsal katmanlara dönüştürmektedir. Kit’in konuşmalarının 
içeriğinde,  bilinçli bir şekilde kendini inşa eden bir duygu vardır. Her ne kadar, Holly için 
endişeli olduğunu söylediği anlar olmasına karşın, Kit’in uzun süreli yakın çekimler 
yapıldığı anlarda,  onun görünüşteki samimiyetinin kurnazca olduğu,   hayata nihilist bir 
anlayışla baktığı, sesinin rezonanslarında öne çıkar. Özellikle keyfiliğe dayanan şiddet 
eylemlerinde bu rezonans daha iyi hissedilir (McLeod, 2009: 64-65). 

Holly’nin üst-ses anlatımları, dramaturjik anlamda ele alında şu değerlendirmeyi 
yapabilmek mümkündür: Bu ses, geleneksel yapıyla doku uyuşmazlığı oluşturan bir 
modülasyona sahiptir, anlatıyı ilerleten güç, büyük ölçüde Holly’in sözleri olmasına karşın,  
olay ve oluşumlar Kit tarafından yaratılır ve eyleme dönüştürülür.  Bu ayrıklık, anlatı 
inşasının özgül ve özgün oluşunu yansıtır. İçsel konuşmaların yarattığı bir başka aykırılık 
da, Holly’nin bir masalı andıran sözleri ile, aynı anda eşit ve değerli olmayan bir ilişki içinde, 
duygusuzca ve tutarsızca Kit’e teslim olmasının çağrıştırdıklarıdır.  

Kısaca, sesin, görüntüler üzerindeki yarattığı gerilimler, anlatımın asal unsuru olmuş, 
öyküleme bu düzlem üzerinden inşa edilmiştir. 

3.2. O Güzel Günler/Days Of Heaven (1978) 
Malick’in şiir-filmlerinden bir diğeri olan bu filmin açılışında seyirci, eski fotoğraflar 

eşliğinde geçmişe, 20. yüzyılın başındaki bir yolculuğa tanıklık eder. Öykünün başlangıcı bir 
endüstri kenti haline dönüşmeye başlayan Chicago’dur. 

Yoksul iki sevgili olan Bill, Abby ve Linda mevsimlik işçi olmak için yola çıkarlar. Linda 
küçük bir kız çocuğudur, Bill ve Abby onu manevi bir kardeş gibi görmektedirler. Bill ve Abby, 
bir çiftlikte tarım işçisi olarak iş bulup, çalışmaya başlarlar. Ölümcül bir hastalığa sahip olduğu 
düşünülen çiftlik sahibi, Bill’in kız kardeşi olarak bilinen Abby’ye aşık olur. Hasat dönemi 
bittiğinde işçiler gitmek üzereyken çitlik sahibi üçünün de kalabileceğini söyleyerek Abyy’ye 
evlenme teklif eder.  Fakirlikten usanmış olan Bill, üçü için de en iyisinin orada kalmak 
olduğunu, çiftlik sahibinin nasıl olsa yakında öleceğini düşünüp, Abby’ye teklifi kabul ederek, 
evlenmesini söyler. Kocasının çok iyi bir insan olduğunu ve onu sevdiğini gören Abby, giderek 
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eşi ve aşkı arasında kalmaya başlar. Abby’deki bu ruhsal salınımları gören Bill ise kıskançlık 
krizlerine girer. 

Film, entelektüel ses tasarımının özel örneklerinden biri gibidir. Ses kuşağında yer 
alan sesler, filmin belirli anlarında,  kompozisyon olarak güçlü birer anahtar görevi 
yüklenirler. Sahneler ve/veya görüntüler arasındaki dramatik-psikolojik bağıntılar, ses 
bileşenlerinin, anlama dönüştürülmüş biçimleri üzerinden kurulur. Örneğin öykünün 
kahramanlarını kaçmaya iten olumsuz eylemle, sessel gerginlik, tam bir çakışma gösterir. 
Burada dinamik bir uyum-uyumsuzluk ilişkileri, sürekli kendini belli eder. Bir başka örnek, 
demir/döküm fabrikasındaki jump-cut görüntülerden verilebilir: Ustabaşının kafasına 
ölümcül darbe alıp,  boğuk bir gümbürtüyle yer yuvarlandığı anlardaki sesin, bilgi verici 
hiçbir nitelik taşımaması, ses tasarımının nasıl bir özellikle oluşturulduğunu göstermektedir.  
Sadece Bill ve ustabaşı arasında şiddetli çatışmaya tanık olan ve bir şekilde bu olayı çözmek 
için üst ses açıklama bekleyen seyirci; bunun yerine, birbirlerine eğik olan bir ilişkiyi 
tanımlayan birkaç kısacık cümle üzerinden, olay örgüsünün açınımını yapmaya çalışır 
(Morrison ve Schur, 2003: 36) 

Filmde konuşmalar çoğunlukla anlaşılır bir içeriğe sahip değildir ve yol boyunca duyulan 
konuşmalar da kısadır, belirgin bilgiler içermez.  Linda, öykü dünyası içinden bir anlatıcı 
olarak,  yaşadıklarını hayal ve süslenmiş (geçmiş zamanlarla ilgili)  sözlerle anlatmaya başlar.  
Linda, “ben ve kardeşim”  diyerek konuştuğu anlarda, seyirciler fotoğraflarda gördüğü erkek 
imgesiyle bu sözleri ilintilendirir.  Bu,  ses ve görüntülerin kontrpuntal bir yapılanmasıdır 
(müzik ve ses efektleri dâhil olmak üzere filmin diegetik ve non-diegetik sesler ve görüntüler 
için). Linda’nın duyulan sözleri, seyircinin kulağına fısıldadığı bir duygu-durumu yansıtır 
gibidir ve sesinin tonalitesi de bu duygu-durumu destekler. Çünkü Linda’nın sesi kulak 
tırmalayıcı, ruminatif  (bazı düşünce ya da soruların, zihinde yeni bir bakış açısı 
geliştir(e)meden devamlı dönüp durması)   olduğu kadar, aynı anda, naif ve dalgın bir kızın 
bitmemiş, havada asılı kalan cümlelerini de barındırmaktadır. 

Bir filmin müzik tasarımının niteliğini belirleyen şey, anlatının bir bileşeni olarak, 
öyküye nasıl ve ne denli bir katkı yaptığının boyutlarıdır.  Sinemada müzik tasarımı,  ilk 
günden beri, -melodik, armonik ve ritmik öğeler aracılığıyla- bazı duygusal durumları temsil 
edilmesi için belirgin ve bilinen kodlanmış yapılarla gerçekleştirilmektedir. Kodlara dayanan 
yapı içinde müzik,  bir sahnenin dramatik akışına paralel ya da kasıtlı olarak bu akışa ters 
düşecek şekilde oluşturulabilir ve her ikisi de filmin anlatısına çok önemli katkılar getirebilir. 
Eş deyişle,  sinemasal sesin bir bileşeni olarak müzik, belirli sahneleri sınırlarını 
tanımlayabilir ve diğer sahneler arasındaki sürekliliği sağlayabilir. Filmin müziği bu 
perspektiften ele alındığında, hem anlatısal bir öğe hem de sembolik yüklemlere sahip bir 
öğe olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Filmin müzik evreni üç ayrı unsurdan oluşmaktadır: İlki, Camille Saint-Saens tarafından 
önceden yazılmış olan,  klasik müzik tarzında olan ”Akvaryum”  adlı eser. İkincisi, Amerikan 
folk müziğinin çeşitli örnekleri ve üçüncü olarak da, Ennio Morricone tarafından bu film için 
özel olarak oluşturulan müzikler. 

Açılış sekansında sepya tonlu görüntülere eşlik eden müzik Camille Saint-Saens   
‘Hayvanlar Karnavalı’ adlı eserinin, “Aquarium” bir bölümüdür.  Belirtmek gerekir ki, açılış 
sekansında yer alan melodiler, genellikle filmin tema müziği olarak düzenlenmiş 
melodilerdir, fakat bu filmde tema müziği olarak kullanılmamaktadır (Wierzbicki, 
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2003:111). Demir/döküm fabrikasındaki sahnede, bu müzik özel bir ilişki içinde kullanılmıştır. 
Açılış jeneriği ile bu sahnenin içerdiği cinayetin yarattığı zıt duygusal içerik dikkate 
alındığında, Saint-Saens müziğinin temposu, sahnenin anlamının farklı bir düzlemde 
oluşmasını sağlar.  

Klasik müzik ve halk müziği, öykünün sınıfsal farklılıklarını da vurgulaması anlamında 
sembolik sesler olarak kullanılmışlardır:  Klasik müzik,  ayrıcalıklı üst sınıfa ait olarak kabul 
edilen bir sanattır.  Onu anlamak için bilgi gerekir.  Diğer taraftan, halk müziği ise, sözlü 
geleneklere dayalı,   basit melodik yapılara sahip olan bir sanattır ve daha çok da,  toplumsal 
alt katmanların müziğidir.   Bu ikisinin arasındaki farklılık, filmin olay örgüsünü kuran sınıf 
çatışmasını somutlaştıran birer gösterge olarak kullanılmış gibidirler.  Bill tüm hayatını zor ve 
bayağı işlerde çalışmakla geçirmek zorundadır ve bunu aşmak için çok az şeye sahiptir. 
Kendisi, sevgilisi Abby ve kız kardeşi için daha iyi bir yaşamı umutsuzca isterken bunu 
“davranışlarıyla” gösterir.  Daha iyi bir yaşama yönelik Abby’nin de özlemleri, istekleri vardır.  
Onun istekleri “müziksel yansımalarla” gösterilmiştir. Sözgelimi çiftlik sahibiyle evlendikten 
sonra, klasik piyano müziği eşliğinde, onun dans ettiği görülür. Bill toplumsal statüsünün 
yükseltilmesi ilgilenir iken, Abby ise evlendiğinde elde ettiği boş zamanlarda kendini 
entelektüel düzeyde daha çok geliştirmeye çalışmaktadır (Power, 2003:101). 

Yönetmenler, filmlerine sıklıkla klasik müziğe yer vermişlerdir;  ancak Malick’in bu 
filmdeki “Hayvanlar Karnavalı”nın bir bölümünün (Aquarium)  kullanımı, görüntülere sadece 
çekici bir arka plan eşliğinden çok daha fazlasını sağlar.  Eserin başlığı ve karakteristik öğeleri,  
metaforik anlamlar yüklenmektedir. Filmin kendisinin taşıdığı karakter olarak sanki bir tür 
akvaryum kavramını yansıtır.  Akvaryum müziğine film süresince üç kez yer verilir ve bunların 
hepsi de üst sınıfla ilişkili sahnelerdedir ve dolayısıyla da sembolik anlamı taşır.    

Açılış sekansında 20.yüzyılın kentsel, işçi sınıfının yaşamını yansıtan sepya tonlu 
fotoğraflara eşlik eden müzik,  Morricone’nin düzenlediği melodilerdir ve bunlar seyirciyi 
öyküye hem hazırlamakta hem de olacak olanları önceden vurgulama işlevindedir. 
Görüntülerdeki yoksulluk tasviri ile klasik müziğin sosyal statü ve eğlence nitelemesinin 
yarattığı kontrast ilişkilendirilmektedir. Akvaryum müziğinin ikinci kullanımı,  51 dakikada 
gerçekleşir ve daha net bir akvaryum metaforunu ima eder. Bu sahne Başkan Wilson’un 
arabasının çiftlikte durması ve çiftlik sahibi, Abby, Bill ve Linda’nın bunu izlemeleridir. Araba,  
metaforik anlamda bir akvaryum izlenimi sunar, seyircilerine,  seyretmeye alışık oldukları 
yaşam tarzını uzaktan seyirci olarak izleme imkanı verir. Akvaryum’un üçüncü kullanımı ise, 
Bill öldürüldükten sonra,  filmin sonlarına doğru,  Abby,  Linda’yı bir yatılı okula kaydeder. 
Evlenip, çiftlik sahibin evinde,  sundurmanın altında olduğu anlarda  -ilk zamanlarda dinlediği 
gibi-, klasik müzik duyulur. Abby kendisi için istediği kültürlü hayatı şimdi, Linda’ya sağlamak 
için çaba göstermekte ve bunu da çiftlik sahibinin parası ile yapmaktadır. Bu üçüncü ve son kez 
Akvaryum’un duyulduğu anlardır. Filmin başladığı ile bitişinin aynı müzikle olması etkili bir 
araçtır, ama bu özel müzik bunun ötesine geçerek,  daha önce ifade edilmiş olan belirli fikirleri 
seyirciye çağrıştırması için hizmet verir (Power, 2003:102-103). 

Halk müziği ile işçi sınıfının ilişkilendirilmesinin ilk örneği açılış sekansında kısa bir süre 
sonra gelir. Bill, Abby ve Linda, Chicago’dan kaçan diğer göçmen işçilerle birlikte trenle 
seyahat etmektedirler. Bu anlarda gitarist Leo Kottke’ nin  “Enderlin”   başlıklı parçası duyulur. 
Siyah-beyaz görüntüler eşliğinde, bu insanların yeni bir hayata giderken görüntülerine eklenen,  
Enderlin’in melodileri  -tempo ve ritmin hareketli karakteriyle-  onların umutlarını ve macera 
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duygularını yansıtır. Bu göçmen işçilerin çiftlikteki günlerinde, -diegetik yapıda- halk 
müziğinin iki önemli kullanımı vardır: İlki, hasat’ın son gününün ardından işçilerin toplu halde 
bulunduğu bir yerde, Linda, oradaki işçilerden birisiyle dans ettiği sahnedir. Bu anlarda, 
işçilerden biri mızıkayla halk müziği ezgileri çalar. Diğer örnek ise, işçilerin her hasat sonunda 
yaptıkları kutlama şenliği sahnesine aittir. İşçiler, akşamleyin,  şenlik ateşi önünde, keyifli 
şekilde eğlenip, dans ederler. Bu özel eğlence gecesinin müziği ise, keman çalan bir işçinin, 
halk müziği melodilerinden birini seslendirmesidir. Her iki sahnede de işçiler, kendi 
müzikleriyle eğlenen insanlar olarak gösterilmekte; sınıfsal ikilem böylece daha fazla 
vurgulanmaktadır (Power, 2003:104).  

Efekt/gürültü boyutu olarak ele alındığında, filmde duyulan gürültülerin çoğu eylemi 
daha gerçekçi göstermek/hissettirmek içindir. Nadiren gerçek gürültülere ait bu sesler,  iki 
boyutlu görüntüye bir üçüncü boyut ekleyerek, görüntülerin gündelik hayata benzer oluşunun 
güvenilirliğine katkıda bulunur.  

Raymond Bellour “motive edici gürültüler (motivated-noise)” diye tanımladığı sesleri 
yarı-gerçekçi sesler sınıfının içine almıştır. Bellour,  motive edici gürültü ile keyfi gürültü 
(arbitrary-noise) olarak adlandırılan sesler arasında önemli bir ayrım yapar. Doğanın (rüzgar, 
ateş veya su) gürültüleri, eğer güçleriyle ilişkili olarak kullanılırsa bu motive edici gürültüdür. 
Sadece çevresel ses olarak kullanılacaksa bu kendiliğinden gürültüdür (akt, 
Wierzbicki,2003:112). Bu filmde, -güçlendirilmiş ve yükseltilmiş olarak- rüzgarın tarlalarda 
çıkardığı sesler, veya Kanlı Toprak’ta Holly’nin babasının,  silahla köpeği öldürdüğü 
sahnedeki gibi sesler “motive edilmiş gürültüler” olarak kabul edilebilir. Diyaloglar ile 
birlikte, motive edici bu gürültüler, Malick filmlerindeki en önemli  “doğrudan” sesler 
boyutunu oluşturur. Christian Metz (1985) tarafından geliştirilen bir terim kullanılacak 
olunursa, onlar filmsel alan içindeki “işitsel nesneler (aural-objects)” olarak kabul edilirler. 
Bu sesler, anlatıdaki duygulara yönelik olarak empatik veya empatik olmayan şekilde veya 
senkron ya da asenkron şeklinde olmaları fark etmeksizin, sadece eylemlerle kurulan 
bağıntılarla anlam kazanmaktadırlar (Wierzbicki,2003:113). 

Filmde yer alan birçok ses efekti, sembolik işlevler içinde, filmin görüntüleri ile 
birleştirilmiştir. Örneğin, demir/çelik fabrikasında yangın sesinin Bill’in öfke ifadesinin farklı 
bir modda yansıması olarak veya Bill ve ustabaşı arasında kavganın herhangi bir bağrış çağrış 
olmaksızın sunulması gibi sessel ortamlar anlam yüklü olarak kullanılmışlardır.  Bu anlamda 
verilebilecek bir örnek film okumalarında, efekt/gürültü olgusuna ne denli dikkat edilmesi 
gerektiğini göstermektedir: Çiftlik sahibinin evinin üstündeki rüzgar gülü,  ilk başlarda, onun 
servet ve statü sembolik biçimde yansıtan, daha sakin seslerle yansıtılırken,  öykünün sonlarına 
doğru seslerin volümünde adım adım yükselir. Ne zamanki çiftlik sahibi Abby ile Bill’in kardeş 
olmayıp, birbirlerini sevdiğini anladığında, rüzgârgülünün sesi demir/çelik fabrikasındaki 
ateşin sesiyle aynı efekte sahip olarak duyulmaya başlanır,  iki olgu arasındaki sessel benzerlik 
yan-anlam (connotation)  bağlamında önemli bir anlatım öğesi olarak öne çıkar (Power, 
2003:101). 

Sonuç olarak denilebilir ki, Linda’nın içsel monologları eliptik (elliptical)  bir yapı 
üzerine, parçalı olarak inşa edilmesi ile karmaşık ve yoğun katmanlı film müziğine ek olarak, 
hem efekt sesler hem de çevresel gürültüler, anlatının tema ve söylemine hizmet edecek şekilde 
tasarlanmış ve kurgulanmıştır. 
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3.3.  İnce Kırmızı Hat/The Thin Red Line (1998) 
Film,  İkinci Dünya Savaşında, Amerikan askerleri ile Japon askerleri arasında geçen bir 

çatışmayı eksenine alan bir öykü üzerine kurulmuştur. Savaş, ölüm, hayatta kalma gibi 
varoluşsal alt-metinler (subtext) üzerine inşa edilen öykü,  klasik savaş ve kahramanlık 
öykülerinin ötesine geçerek;  savaşın gösterilmeye cesaret edilemeyen yüzünü, insan, doğa ve 
şiddet üzerine yazılmış bir şiire dönüştürerek sunmaktadır. Bir başka deyişle Malick bu 
filminde,  sadece savaş üzerine değil, doğa, hayat ve ölüm üzerine -cevapları verilmeyen- 
sorular sordurmaktadır. Seyircinin sorulara olan cevapları,  öykünün dini/mitolojik yönüyle 
kurduğu ilişkilerle bulmasını ister gibidir. Bunu gerçekleştirmek için de askerlerin sürekli soru 
soran ve hayatı sorgulayan “iç seslerini” , panteist bir anlayışla doğa görüntülerinin üstüne 
bindirerek vermektedir. 

Filmi bu anlamda özel kılan, varoluşsal sorular, tefekkür ve insanın kaderine, doğanın 
güzelliğine ait sorgulamaların, bugüne kadar görülmedik deneysel ve yenilikçi yönlere sahip 
olan sinemasal bir dil içinde anlatımını yapmasıdır. 

Film,  ses tasarımı açısından son derece önemli özellikler taşımaktadır. Filmin ses 
evreni,  müzik, sahne dışı monologlar, içsel monologlar, efekt veya çevresel seslerle 
oluşturulmuştur. Dolayısıyla da tasarımı bu yüzden özel bir öneme sahiptir.  Çünkü, hâkim 
sinemanın tüm kodlarından arınmış bir anlatım ile sunulan filmde, sinema dilinin keskin 
karakteristiklerinden biri olan dış-ses kullanımı değişik karakterler arasında gidip gelen 
şekilde, kaygan bir zemin üzerine inşa edilmiş olarak kullanılmıştır.  

Malick’in üst/dış ses kullanım anlayışının, genel olarak klasik estetiğin dışına çıkan 
bir yapılanma gösterdiği bilinen bir gerçekliktir. O, içsel monologları, bir çeşit üst/dış ses 
şeklinde kullanmaktadır. Bu anti üst/dış ses kullanım biçemi, onun anlatılarını kendine özgü 
kılar. Bu şekilde biçimlenen seslerdeki öznellik boyutu, üst kurmaca (bir çeşit “meta-
textual”) anlar aracılığıyla, seyirciye yansıtılırken, ona, belirli ölçülerde -bir çeşit 
yabancılaşma duygusu içinde- filmi okuyup, yorumlama zorluğunu da getirmektedir. 

Geleneksel birinci şahıs anlatıcı konumunda olan iç monologlar, samimiyeti artıran bir 
niteliğe sahiptir, bunun yanında, karakterin yansıtımı olan öznellikleri de üstünde taşır.  Bu 
filmde on iki ayrı (ama çoğu değiştirilebilir) karaktere ait iç seslere yer verilmiştir ve bunlar, 
çoğu kez, özel bir benlik yerine, belirsiz biçimde ötekinin sınırlarına da girebilen bir 
yapılanmaya sahip olarak kurgulanmışlardır. Bu üst/dış sesleri (içsel monologlar),  düşünceler, 
dualar, mektuplar, anılar ve pek de bilinmeyen bir muhataba hitaben söylenen sözler 
oluşturmaktadır (McLeod, 2009:74). Doğal diyalogların veya içsel monologların belirgin 
biçimde olduğu anlarda ise, parçalı ve doğrusal olmayan anlatı nedeniyle, konuşmaların, seyirci 
tarafından düşünsel düzlemde anlaşılması ve algılanması güçleşmekte ve böylece öykülemenin 
alt metni,  karmaşık bir ağ içinden oluşturulmaktadır.  

Bazı sahnelerde  -daha etkili olabilmesi için-  karakterler veya durumlar ile sesler belirli 
bağıntılar içinde bir araya getirilmişlerdir. Örneğin Anonim askerlerin bazen anlamsızca da 
olabilen sohbetleri,  Yarbay’ın abartılı/şişik bildirileri için, işitsel arka-plan olarak hizmet 
vermede kullanılmaktadır.  

Film, Charlie birliğinin özeti gibidir, hem bireyleri kolektif bir varlık olarak 
konumlandırmakta, hem de karakterlerin iç dünyasını yansıtarak, bireyselleştirmekte ve ayrıca 
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da birliğin hedeflerini yansıtmaktadır. Örneğin birliğin stratejik hedefi olan 210 tepesinin ele 
geçirilmesinin başarılı çarpışma sekansında olduğu gibi (McLeod, 2009: 74). 

İnce Kırmızı Hat’ın polifonik anlatıcılarının yarattığı bulanıklık, filmin cevapsız sorular 
manifestosuna dönüşmesini sağlar. Sorular, savaşın ortasındaki askerlerin,  kendini ve 
diğerlerini; dünyanın bugünün yanı sıra geleceğini ve bunlar arasındaki çizgilerin 
belirsizliğiyle, sorgulamalardaki anlam-gerilim ilişkilerini yansıtır.  

Bütün bunları estetik anlamda önemli kılan nitelik ise, konvansiyonel sinema dilinde,  
üst/dış seslerin, açıklayıcı ve bilgi verici bir konum içinde kullanılmasına karşın,  burada kesin 
cevapların eksikliğiyle,  anlatıda olması gereken/beklenen, belirsizliği açıklığa kavuşturma 
işlevinin tam karşısında olan bir yapı içinde kullanılmasıdır  (McLeod, 2009: 86). 

Malick, sadece üst/dış sesleri değil, müziği de konu gibi kullanmıştır. Müzik hikâye 
ötesinde, hikâyesini anlatır gibidir.  Psikolojik ve felsefi bağlamda müziğin, “aşkın”  bir 
karaktere sahip olduğu söylenebilir. Sözgelimi, olayların ötesine geçerek, dinamik, dramatik ve 
acımasız sahnelerde, genellikle ölçülü bir adagio kullanılarak bu sahnelerde seyirci algısının 
değişmesinin amaçlandığı görülmektedir. 

Müzik, bu filmde, üç farklı düzlemin iç içe geçecek şekilde düzenlenmesiyle 
oluşturulmuştur. Bu düzlemlerin ilki, bir savaş draması olarak, ikincisi psikolojik drama olarak 
ve üçüncüsü de felsefi tez olarak müziğin anlam yüklemlerdir.  En basit, yüzey seviyesi olarak, 
bir savaş filmine ait olan bu müziğin özelliği nedir diye bakıldığında,   tipik olmayan (untypical) 
ama fonksiyonel bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Geleneksel savaş filmlerinde olduğu gibi, 
güçlü vurmalı çalgı sesleri, askeri trompetler vb. gibi sesler çok öne çıkmaz. Duygulara yönelen 
müzik, pathos seviyesinin ötesine geçerek farklı bir nitelik yüklenir; o, objektif niteliklerle 
yüklü değildir ve özneler arası denilebilecek bir bakışın niteliklerini taşır. Kuşkusuz ki bu 
biçimleme militarist duygu yansıtımlarından tamamen yoksun olduğu anlamına da gelmez. 
Örneğin köprü sahnelerinde basit, askeri ritimler kullanılmasına karşın, yine de bu müziğin 
savaş filmine ait duygu-durum yaratımı nosyonundan yoksun olduğu söylenebilir (Stroinski, 
2014). 

Psikolojik düzlem olarak ele alındığında,  müziğin bu düzlemde yüklendiği rol oldukça 
öne çıkan bir görünüm sunar. Müzik, filmin belirsiz, karakterleri gibi, belirsiz sessel bölümler 
de yaratmakta ve duyumsatmakta; bazen de, belirli partisyonlarında, karanlık, korkutucu vb. 
motifleri barındırmaktadır (Genel bir bilgi vermesi bakımından, Bkz:Ek:1). 

Film boyunca aşkın bir niteliğe sahip olan müzik, karakterlerin konuşması ve duygularına 
hem metaforik hem de sembolik düzeyde sessel olarak eşlik eder. Örneğin,  Birliğin komutanı 
olan Yüzbaşı Staros,  kişilik olarak çok dindar bir anlayışa sahiptir. Onun hararetle Allaha dua 
edilmesi veya adamların ihanet etmemesi gerekliliği üzerine yaptığı konuşma anlarına eşlik 
eden müziğin  -tema olarak kullanılan- melodisi, özgün bir olmayıp, basit ve oldukça üzgün 
melodiye sahip olan geleneksel bir halk ilahisidir. İnsan öldürmeye karşı duyarlığı yüksek olan 
bir komutanın, konuşmaların alt metni olarak bir ilahinin düzenlenerek kullanılması, onun 
şahsiyetinin bu yönünü vurgulayarak, anlatımı çok daha güçlü bir hale getirir. İkinci bir örnek 
olarak, John Bell karakterine ait bazı sahnelerde kullanılan müziklerdir. O, eşini seven birisidir,  
sevgi ve aşkına ait yansımaların olduğu sahnelerde -çoğunlukla flash-back şeklinde- John 
Powell,’in  “Işın”  adlı şarkısı kullanılmıştır (Stroinski, 2014). 
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Üçüncü düzlem olan düşünsel konumda ise müzik, filmin mesajı olarak hizmet 
vermektedir. Film, felsefi bir deneme gibidir; dünya,  hayat, ölüm, savaş, yaşanılan ve yapılan 
kötülük gibi birçok olguyu sorgulatma üzerine kurulmuştur (ama bunlara verilen hiçbir cevap 
yoktur). Filmin karakterleri aracılığıyla bu sorular yansıtılırken, karakterler de, kolektif bir ruh 
olarak kötülüğün doğası hakkında sorular sorar. Malick, filmlerinin söyleminde, ironik olarak 
insanlık-doğa karşıtlığını kullanmaktadır. Felsefi bir tez olarak müziğin yüklendiği rol ise,  
cevapsız sorulara ilgiyi arttırmasıdır. Ölçülü ve üzücü melodiler, -empatik bağlamda- ifade 
edilen varoluşsal yansımalar ile uyum içindedir  (Stroinski, 2014). 

3.4.Yeni Dünya: Amerika’nın Keşfi/The New World (2005) 
Film, 17. yüzyılın başlarında, denizci John Smith ile Kızılderili reisin kızı Pocahontas 

arasındaki aşkı konu edinmektedir. Doğayı kutsayan, aşkı yücelten bu pastoral ve lirik 
hikâyede; yeni topraklar ve yeni yerleşim yerleri arayan bir grup kolonici ile onları kendi 
topraklarında birer yabancı olarak kabul edip,  dostça karşılayan ve davranan Kızılderililer 
arasındaki ilişkiler üzerinden mitik bir tarih ve aşk öyküsü anlatılmaktadır. 

Kamera, kıyıya doğru yavaş yavaş yaklaşan gemileri ve içindekiler gösterir. Bu 
sahnelerde aktörlerin konumu ve diyalog yokluğu seyircilere, metaforik olarak kıyıya ulaşmak 
isteyenlerin bakış noktasını yansıtan görüntü ve ses uygulaması olarak öne çıkar.  

Mallick’in imalar üstüne kurulu eliptik ve dolaylı yapıdaki anlatımı, iki ana karakterin 
birbirleri aracılığıyla yaşayıp hesaplaştıkları iç yolculuklar, bunu yaparken hissettikleri 
duygular, bu duygular ifade edilirken kullanılan dil,  filmi, bir öykü anlatımı olmaktan çıkartıp 
neredeyse bir şiir haline dönüştürmüştür.  

Film, ses evreni olarak ele alındığında, içsel monologlar ve klasik müzik kullanımı gibi 
Malick’in tipik anlatım öğelerinin burada da yinelendiği görülür: Sözgelimi filmin birçok 
sahnesinde Mozart ve Wagner’e ait müziklere yer verilmiştir. Hem Wagner’in Das Rheingold 
(Vorspiel) adlı eseri hem de Mozart’ın Piyano Konçertosu’nun adagio bölümleri, filmde son 
derece yüklü anlarda görünür. Sözgelimi,  Wagner müziğinin, öykünün başlangıcını, nasıl 
biteceğini ve anahtar geçişleri işaretleyen bir role sahip olduğu söylenebilir. Anlatı dilinin 
vurgulanma rolünü ise, Mozart’ın müziği yüklenmiştir. Bu müzik karakterler için belirli duygu 
anlarında devreye girerek seyirciyi yönlendirir  (Neer,2011). 

Açılış jeneriğinden önce, filmin ses kuşağını oluşturan unsurlardan biri olarak Cicadas 
şarkısı eşliğinde, suya yansıyan ağaçlar ve gökyüzü, pastoral bir görüntü olarak verilir. 
Açılıştaki görüntü ve seslerin bu sunum içinde verilmesiyle, Malick sinemasının arketipsel  
(archetypical) formu (pastoral görüntüler ve içsel monologların kontrpuntal ilişki içindeki 
yapılanmaları) seyircide bir ön bilgi olarak belirli çağrışımlar yaratır.   

Açılış sekansı olarak da kabul edilebilecek olan “yakarma” sekansında kendisi 
görünmeyen genç bir kızın yakarış sesleri duyulur:  “Gel ruh. Topraklarımızın şarkısını 
söylememize yardım et. Sen bizim annemizsin, bizler senin çocuklarınızız. Bizler senin 
ruhundan doğarız”. 

Bu çağırma en az üç şeyi açıklar: İlk olarak, seyirciye bu filmin bir dram olduğunu söyler. 
İkincisi, bu destansı sözler, tıpkı bir Muse’nin taşıdığı görev gibi ruhlara yönelik bir çağrıyı 
seyirciye hissettirir (bu konuşma biçimi ve sözler, epik geleneği çağrıştırsa da,  gelenekselden 
uzak bir öykünün kurulacağının da yansıtır). Üçüncüsü ise, seyircide “bu sözleri söyleyen kişi 
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kimdir, “biz”  dediği kimlerdir, neden ve hangi yetkiyle konuşmaktadır?” sorularını uyandırır 
(Neer,2011). Bu duamsı sözlerin,  sıradan bir karaktere ait olmaktan çıkıp, bir şair ya da bir 
koro tarafından konuşulan ve özellikli olarak dramatik eylemin bir parçası olarak işlev yapmaya 
dönüşmesiyle anlam yeni bir boyut kazanır. 

Jenerikte, Wagner’in Das  Rheingold  (Vorspiel)  parçası güçlü şekilde duyulur,  su altı 
çekimleri eşliğinde film başlar. Wagner’in müziği,  filmin temasını geliştiren bir işlevle kendini 
kendini belli etmektedir. Çünkü bu müzik,  tiyatro/opera için yazıldığında, ulusal bir temsiliyeti 
yüklenmiş niteliklerle bezeli olarak bestelenmiştir.  Bu filmde de, sinema için öncül olarak 
kullanılmış gibidir. Das Rheingold kapsamında (Vorspiel)  bölümü, aynı şekilde dramanın 
kurucu unsurlarını toparlayan bir rolü yüklenmiş olarak kullanılmaktadır. Wagner için bu 
müziğin işleviyle Malick’in yüklemek istediği işlev benzer olmasına karşın, Malick, anlamın 
aynı şekilde kurulmasını engellemiştir (ilişkinin niteliği nedeniyle, onu, oldukça karmaşık bir 
görünüme büründürmüştür).  Denilebilir ki,  film,  spesifik olarak yerli nüfusun soykırımını 
anlatan imalara da sahip olarak, bir aşk öyküsü üzerinden tarihsici anlayış üzerinden söylemini 
gerçekleştirmektedir. Wagner’in müziğinin sahip olduğu düşünsel arka-plan ile filmin öyküsü 
arasındaki gevşek ama kusursuz analojiler, bir yanılsamayı da üstünde taşımaktadır. Wagner 
müziği (özellikle Alman ulusal destanın fikrini yenilemek iddiasındadır) bu film için son derece 
tehlikeli bir benzerlik algısı yaratabilme tehlikesine sahip olmasına karşın; Malick, bu müziği 
kendi filmde ölçülü bir yapı içinde kullanarak, bu tehlikeli algının oluşmasını 
engelleyebilmiştir.  

Vorspiel,  melodik yapı olarak,  monoton tarzda E (mi)  bemol dizisi içinde,  giderek hızlı 
arpejlerle bölünmüş olarak kullanılmıştır.  Bu sessel yapı, filmin anlatısının kendi paralel 
artikülasyona eşlik eder.  Malick’in, Vorspiel bölümünü kullanımı, bu nedenle önemli bir 
anlatım aracına dönüşür. Benzer olarak, jenerikten başlayarak açılış sekansında duyulan, 
diegetik sesler (ağaçların çıkardığı çıtırtı, rüzgâr ve kuş sesleri), filmin akışının anlaşılmasına 
yardımcı olur. 

Genç kızın yakarış ve çağırma sonrasında, yaklaşık on dakika süreyle hiçbir diyalog 
duyulmaz, Wagner’in arpejleri ses kuşağında döngüyle duyulurken kamera,  ilk olarak 
karadakileri (Kızılderililer ve onların davranışlarını) gösterir. Pocahontas ve diğerlerinin 
gelenleri seyrediş, bekleyiş ve kim olduklarını anlama süresi içindeki yaşadıkları gerilim,  sualtı 
çekimleri eşliğinde seyirciye duyumsatılır  (Neer,2011). 

Hem diegetik, hem de non-diegetik sesler, anlatımın gelişiminde eşit biçimde rol 
almışlardır. Örneğin, üst-sesler ile eylemler arasında ironik bir ilişki kurularak anlatı 
geliştirilmiştir.  Belirli bir ruh hali içinde olan sahnelerde müziğin, görüntülerle oluşan 
ayrışması, asimetrik bir karşıtlığı belirtir. Bazen de, görüntü ve müzik bir araya gelip, farklı 
durumlarda, aynı müzikal geçişleri tekrarlayarak bir bütüncülük oluştururlar. Fakat buna karşın 
seyirci için aynı müzikal pasaj, farklı anlarda farklı duygu-durumlara karşılık gelebildiği için, 
onları,  farklı koşullar altında yeni anlam yüklemleriyle alımlanabilmektedir. 

Müzik ve seslendirme çalışmalarında, göze çarpan çizgisellikler kesilme, birleşme ve 
karışımlar kendi özgül etkileri içinde filmin dünyasını oluşturur. Belirli bir karakterin bakış 
açısı ile öznellik kurulmakta bu da seyirci üzerinde duygusal bir baskı yaratarak, seyircide, 
gördüğü şeylerle, karakterin nasıl konuştuğu arasındaki ayrık oluşumun duyumsanmasını 
yaratır. Karakter(ler) ve onlara ait sözcükler sessel evrenin ikincil psikolojisini oluştururlar. 
Örneğin Jamestown kolonisindeki kişiler ve onların ilişkilerine ait konuşmalar on yedinci 
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yüzyıl belgelerinden alınmış gibidir. Buna karşın, Prenses Smith ise, sanki bir hayalin 
içindeymiş gibi konuşmaktadır. Filmin diyaloglarının önemli bir kısmı, bu şekilde ikinci el bir 
yansıma olarak ortaya çıkar. Bir başka deyişle, bu karakterler aslında tekil bireyler olarak 
kendileri değildirler,  konuşmaları genel gerçeği daha anlamlı kılmak içindir.  Belirtilmesi 
gereken bir başka nokta da yerli dile ait anlaşılmayan konuşmaların, öykünün dramatik 
yapısındaki boşlukları pekiştirerek, anlam yaratımına farklı bir boyutta katkı getirmesidir 

3.5. Hayat Ağacı/Tree of Life (2011) 
Amerika’nın orta gelirli, sıradan yaşamları olan ailelerin birinde geçen bir öyküyü anlatan 

filmde, çocuklar, baba-çocuk ilişkisi,  genç bir evladın yitimi ve  bunun aile bireylerinin her 
birinde yarattığı ruhsal salınımlar,  içe dönüşler,   sorgulamalar gibi unsurlar dramanın çatkısını 
oluşturmaktadır. Kısacası dar bir perspektiften ele alındığında, bu filmin ölmüş bir evlada ağıtın 
öyküsü olarak da okunabilecekken, geniş bir perspektiften ise, varoluş, ölüm kader, tanrı gibi 
din felsefesi üzerinden de okuyabilme imkânlarını taşımaktadır. 

Ailenin en büyük çocuğunun geriye dönüşle hatırladıkları üzerinden anlatısını kuran film, 
diyalogların olabilecek en aza indirgendiği, onun yerine kişilerin fısıltıları andıran içsel 
konuşmalarının (inner-monologue) ağırlıklı olarak yer aldığı bir anlatıma sahiptir. Kişisel 
varoluş,  kader ve tanrı sorgulamalarının odakta olduğu film,  kendine özgü sinemasal bir dille, 
deyim yerindeyse şiirsel bir anlatı olarak seyircilere sunulmaktadır.  

Müzik ve sesin bu filmde, sinematografinin diğer bileşenlerine oranla daha bir öne 
çıktığını söylemek abartı olmayacaktır.  Müzik,  neredeyse bir tema yaratımı olmanın ötesine 
geçerek, anlatıcı/oyuncu rolüne de bürünmektedir. 

Bu denli önemli bir rol oynayan müziğin, görüntüler ile sürekli etkileşim içinde olması 
doğaldır. Bu etkileşim, Michel Chion  “synchresis”  diye tanımladığı ilişkiler içinde 
değerlendirilebilir.  Filmde, ses ve görüntü ilişkisi çoklu yönlere doğru gelişmekte; özellikle 
müziğin içsel konuşmalarla yarattığı etkileşimler öne çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, sessel 
evrenin her öğesi  (konuşmalar, müzik, çevre sesleri, efektler) bireysel bağımsızlıklarını 
korurken, müzik,  yan anlam olarak, belirgin biçimde kendini belli etmektedir. Buradaki 
bağımsızlık kavramını kuşkusuz ki genel bir füzyon içinde anlamlandırmak gerekir ve bu 
anlamda filmi “polifonik anlatı” diye de tanımlayabilmek mümkündür (Hillman, 2015). 

Filmin özgün müzikleri, Alexandre Desplat tarafından yapılmış,  bazı yerlerde ise klasik 
müzikler, filme özgü şekilde yorumlanarak kullanılmıştır. Klasik müzik kullanımı,  geniş bir 
skalaya sahiptir:  19. yüzyıl Fransız Romantik Hector Berlioz’dan, 20. yüzyıl Macar Gyorgy 
Ligeti’ye dek önemli bestecilerden parçalar seçilerek gerçekleştirilmiştir 

Fransız besteci Alexendre Desplat, Malick’in kendisinden trans-meditasyonel bir şeyler 
istediğini söylemektedir. Desplat, Malick’in,  “Müzik de ağaçlar, çimenler kadar doğal olmalı; 
müzik, filmde su gibi akmalı" dediğini belirtir. Bunu gerçekleştirmek için de, Desplat, "organik 
ve dünyevi bir müzik olmalıydı. Bu yüzden canlı enstrümanlar kullandım, asla elektronik alet 
kullanmadım. Film çok spiritüel ama ben müziğin New-Age olmasını da istemedim açıkçası, 
daha zamansız, daha doğal olmalıydı” demekte; felsefe, şiir, görsel algılar, ışık, sessizlik, doğa, 
çocukluk masumiyeti, kapsayan şey olarak, müzik tasarımının nasıl gerçekleştiğini 
açıklamaktadır (Zararsız,2001). Belirtmek gerekir ki, müzik kadar önemli bir diğer unsur da,  
müziğin olmadığı anlardır. Malick, sessizliği de bir enstrüman gibi kullanarak anlamı 
güçlendirmiştir.  Kullanılan müziklerde iki önemli öğe göze çarpar: İlki anlatıyla doğrudan ilgili 
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olan ağıtlardır (requiem). Denilebilir ki filmde, Tavenor, Preisner, Berlioz, Mahler’e ait 
kullanılan pek çok melodi birer ağıttır ve bunlar filmin dar perspektiften okunmasına yardım 
eden sessel bileşenler olarak işlev görürler. Diğeri ise bu müziklerin tarihi seyre bağlı bir şekilde 
kullanılmasıdır: Elli yılı aşkın, geniş kapsamlı müzikal eserler, filmin anlatısına tarihsel ve 
kültürel-tarihsel rezonanslar getirerek yeni/farklı anlam yaratımları sağlarlar  (Ross,2011). 

Malick sinemasını özgün kılan unsurların başında içsel konuşmaların, birer dış/üst ses 
biçeminde kullanılması gelir. Bu filmde de içsel konuşmalar, anlatının dinamosunu oluşturan 
işlevlerle yüklüdür.  Sözgelimi en çarpıcı içsel konuşmalardan biri,  filmin ortalarına doğru 
ortaya çıkar, genç Jack, yatağında diz çökmüş, gözlerini kapalı tutmaya çabalarken, on iki 
yaşındaki bir çocuğun tipik yönelişi ile dua eder: “Tanrım beni kavgalarda köpeklerle muhatap 
etme. Sahip olduğum her şey için sana şükran duymama yardımcı ol”. Sonra onun sesi, sessiz 
bir soru ile karışık ortaya çıkar. ”Neredesin?” Başka bir dua ediminden sonra, kamera okuldaki 
oyun yerinde kalabalık bir çocuk grubunu gösterirken,  üst ses olarak hala Jack’in yakarışları 
duyulur: “Beni görüyor musun?” Bu üst-sesin -Chion’un tanımıyla-  “acousmatic” nitelikleri, 
Malick’in seyirciye sunduğu perspektife ilişkin sorular yaratır. Jack’in sonraki sözleri daha 
fazlasını da ortaya koyar: "Ben senin ne olduğunu bilmek istiyorum;  senin ne gördüğünü 
görmek istiyorum”.  Bu düşünceleri taşıyan içsel monologlar;  her şeyi gören seyirciye filmin 
bu noktasına kadar gördüklerini düşündürtmeye zorlar ve seyirciye Jack’in sorularını 
yanıtlamasını önerir gibidir. Annenin sesi de, oğlunun ölümü ile ilgili bir dizi sorular 
sormaktadır: “Tanrım, neden? Neredeydin? Biliyor muydun? Biz senin için kimiz. Öykü 
dünyasının olayları şekillendikçe,  seyirciler farklı bir konuma gelir. Bir şeyi işitip, diğerini 
görürken, zamanın dışında olma duygusunu yaşarlar. Annenin soruları onları da kuşatır. İçsel 
konuşmaların son ifadesi, pratikte bir suçlamadır: “Bana cevap ver”. Tanrı’dan sesli bir cevap 
gelmese de, filmin epigrafı  “İşler Kitabı”na imada bulunur: “Ben dünyanın temellerini 
koyarken, sen nerdeydin? Sabahyıldızları birlikte şarkı söylerken ve Tanrının oğulları eğlence 
için bağırıyorlardı? (38:4,7). Malick, dünyevi trajedileri açıklamanın tanrının ayrıcalığında 
olduğunu açıkça ortaya koyar. Tanrının suskunluğu devam ederken, anne durumunu  daha 
sonraki  bir içsel konuşmada ifade eder ve  artık yanıt aramamaktadır: “Bizi işit” (Laamanen 
,2012:17). 

 
3.6. Aşkın İzleri /The Wonder (2012) 
Filmin öyküsü, Amerikalı genç bir erkeğin, tatil için geldiği Paris’te tanıştığı genç ve 

güzel bir kadınla olan ilişkileri ve aralarında yaşanan hayal kırıkları üzerine kurulmuştur. 
Küçük bir kız çocuğu da olan Marina, Paris’teki yaşamını bırakarak sevdiği erkekle birlikte 
Amerika’ya gider. Neil ise bu ilişkiden bir süre sonra sıkılır ve daha önce tanıdığı bir kadına 
âşık olarak Marina’dan giderek uzaklaşmaya başlar.  Marina aşk, bağlılık, fedakarlık gibi 
duyguların yarattığı duygusal çember içinde giderek yalnızlaşarak inancını sorgulamaya başlar. 
Bu çalkantılı süreçte  başvurduğu tek kişi Rahip Quintana’dır. Sevgi ve aşk konusunda Rahip 
de çok da yol gösterici olmamaktadır, çünkü onun da çalkantılı bir dünyası vardır.  

Filmin tümünde Marina, fısıltı şeklindeki bir konuşmayla, aşkını çağırır, kaderini ve 
tanrıyı sorgular.  Marina’nın bu içsel monologları, şiir dizelerini o denli çok andırır ki, öykünün 
dramatik kurulumuyla (bir erkeği çok seven kadının, onun için hayatını bile değiştirip, peşinden 
gitmesi, ama erkek bir süre sonra kadından sıkılıp, başka bir kadına yönelmesi) şiir 
duyumsaması yaratan bu konuşmalar, neredeyse çatışmaya giriyor gibidir. Şiirselliğin bu denli 
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egemen olduğu bir anlatıda her şey, seyircide gerçek hayat ve kişisel olanın onulmaz 
aykırlığını/birlikteliğini hissetmesini sağlar.  

Karakterler arasındaki diyaloglar yok denecek kadar azdır. Drama dış/üst ses anlatıcı 
üzerinden ilerlemektedir. Filmin bütününde birkaç kelimelik diyaloglardan sonra beş-on 
dakikalık suskunluk anları veya Marina’nın içsel fısıltıları duyulur. Neil ise,  birkaç kelimenin 
dışında daha çok suskunluklarıyla var olmaktadır. Bu nedenle filmi, sessiz film olarak 
nitelemek çok da yanlış olmayan bir tanımlama olarak kabul edilebilir.  

Filmin önemli anlatım araçlarından biri de kuşkusuz müzik tasarımıdır. Açılış sekansında 
Neil ve Marina (film boyunca isimleri duyulmaz) seyirciye ilk olarak tanıtılır: Onlar Paris’tedir, 
önceleri bir trende daha sonra da lunaparkta amatör film çekimi içinde Marina’nın fısıltı 
şeklinde içsel konuşmaları duyulur. “Yeniden doğmak… Gözlerimi açıyorum…  Eriyorum… 
Gecenin sonsuz karanlığına doğru… Bir kıvılcım… Ateşe düştüm… Bu konuşmalar trenin 
doğal sesiyle beraber duyulur. Sekansın sonlarına doğru (“farkındalık” başlıklı) müzik yavaş 
yavaş duyulmaya başlanır. 

Müziğin anlam üretimi bağlamındaki kullanımlara şu örnekler verilebilir: Şehir parkında 
Neil, Marina ve Marina’nın kızı Tatiana beraberce yürümektedirler, yanlarından bebek 
arabasıyla bir kadın geçer,  Tatina arabadaki bebeği sever. Marina, “bir gün senin de bir kız 
kardeşin olmasını ister misin?  diye kızına sorar.  Neil’in bu konudaki gönülsüz oluşunu bilen 
Marina, umutlarıyla kırılmış duygusunu birlikte yaşar. Bu anlara  Respighi’nin  “Ancient Airs 
and Dances, Suit:2” müziği eşlik eder (flüt soloların öne çıktığı bölümler de, yavaşlık, 
durgunluk hissettiren ezgiler vardır: Sembolik olarak Neil’in duygularının sesi gibidir).  

Marina, Neil’in daha önce tanışıklığı olan bir kadınla yeniden görüşmeye başladığını 
öğrenip, evden ayrılmak için eşyalarını kutulara yerleştirir. Bu anlarda Einojuhani Rautavaara’s  
“Cantus Arcticus”  müziği duyulur duyulur (üç bölüm olarak yazılan bu müzik, filmde birkaç 
sahnede daha kullanılmıştır. İlk bölümü doğa, kuşlar vb. duyumsamalar yaratan müziğin ikinci 
bölümü melankoli ağırlıklı bir duyumsama yaratır. Üçüncü bölüm ise kuğuların göç edişini 
yansıtan bir duyumsama içinde kreşendo ile biter). 

Marina evde Çaykovski’nin Mevsimler başlıklı eserinin “Haziran/Barcarolle”  adlı 
bölümün piyanoda çalar (diegetik müziğin ender olduğu sahnelerden biri). Neil hiçbir şey 
söylemeden odada dolaşır, orada sadece varlığı kalmış gibidir.  

Müziğin görevi sadece olayların/duyguların yaşandığı anlara ambiyans olarak katkı 
sağlamanın ötesinde, müzik-görüntü bağıntılarına kontrpuantal anlamlar yüklemektir. 
Sözgelimi Çaykovski’nin Mevsimler adlı eserinin Haziran ayı, adlı bölümü -sanki- durgun bir 
denizde, sandalın içinde uzanmış bir kişinin elleriyle suyla oynarken duyduğu huzur ve 
sakinliğin anlatımıdır.  Marina’da, duygularının yarattığı acılar içinde kıvranırken, istediği şey,  
tanrının sevgisinde huzuru bulmaktır. Eş deyişle piyanoda “arayışını” çalmaktadır. 

4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Birçok eleştirmenin Malick’i aldığı eğitim ve filmlerindeki varoluşçu sorgulamalar 

nedeniyle, sinemayla felsefe yapan bir film filozofu olarak tanımlamalarına karşın,  Malick,  bu 
görüşlere ve tanımlara karşı çıkıp, “kendimi bir film filozofu olarak hissetmiyorum”  
demektedir (Morrison ve Schur, 2003:97). 
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Onun filmlerinde benzer tematik motiflerin kullanıldığı görülür: Bunlar, sevgi, inanç, 
aşkınlık ve doğa sarmalındaki karakterlerin asla hedefe ulaşamadıkları bir dünyadır. Filmlerin 
tümünde -makro yapısal düzeyde-, dramatik kurulumlar, geleneksel yapılanmanın hayli 
dışındadır. Filmler birer öyküye sahip olsalar da, öyküleme o denli öne çıkmaktadır ki, öykü 
üzerine kurulmuş filmler olma niteliklerini yitirmektedirler. Eş deyişle öykü neyi anlatırsa 
anlatsın ortaya çıkan sonuç, bu filmlerin birer Malick filmine benzemeleridir. 

Malick filmlerinin dramatik yapılarındaki bu bilinçli boşluklar, seyirciyi, nerdeyse 
filmin anlatısının ilk yaratıcısı konumuna yükseltmekte, dolayısıyla da bu filmlere özgü 
farklı bir alımlama estetiği (reception theory)  imkanını söz konusu kılmaktadır.   

Filmlerde, dramatik çelişkilerin olmasına karşın, doğa görüntülerine panteist bir anlayışla 
o denli baskın bir şekilde yer veriliyor ki, onlar, öykü evreninin karakterlerini de belirleyen bir 
anlatım öğesine dönüşüyor 

Bir başka anlatımla Malick, sadece panteist bir tavırla doğa/manzara görüntülerini, 
öyküyü baskılayacak şekilde ele almayıp,  aynı şekilde karakterleri de doğanın altında bırakarak 
baskılamaktadır. Hemen hemen her filmde peyzaj,  konuşmalar ve müziğin getirdiği 
baskılamayla,  olay örgüsü etkisiz hale gelir. Sözgelimi, bir film bittiğinde seyircinin öykü 
evrenindeki birçok karakterin adını bilmiyor olması bu biçimlenişin doğal bir sonucudur. 

Bütün filmlerin her karesi bir tablo güzelliğindeki olan görüntüleri, sinematografik bir 
oyun olarak değil, tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kabul eden, onun doğada, nesnelerde ve 
insan dünyasında olduğunu ileri süren bir görüşün yansıması olarak kullanılmaktadır. 

Malick, muhteşem görselliklerle birleştirdiği konuşmaları (içsel monologlar ve genellikle 
diegetik çevresel seslerin karmaşık etkileşimleri) ve müzikleri, ses evreninde, ayrı 
enstrümanların kompozisyon içindeki yerleri gibi, aşkın bir güzellik ve benzersiz bir anlatım 
sağlamaya yönelik olarak kullanarak, seyirciye farklı bir anlatı/film/sinema deneyimi 
yaşatmaktadır.  

Malick filmlerinde, üst ses kullanımları, karakterlerin sınırlı bakış açısı ile kendilerini 
yansıtma arasındaki mesafeyi açığa koyan konumuyla ironik bir yapıyı içerir. Bazen bir 
masalı andıran, bazen bir şiirin dizeleri gibi olan, -çoğunlukla fısıltılı şekilde-  konuşmalar, 
görüntüler ile nesnel gerçekliğinin yarattığı kontrpuantal ilişki içinde, filmlerin ses evrenini 
tasarımının ne denli yetkin olduğunu gösterir.  

İçsel monologların, dış/üst sesler şeklinde -geleneksel estetiğin dışına taşarak- 
kullanılması,  varoluşsal sorgulamaları ve itirazları yanıtlayabilecek benzersiz bir işitsel 
perspektif oluşturmaktadır. 

Tüm filmlerde üst ses kullanımı, her zaman için, anlatımın doğal/içsel bir parçası olarak 
inşa edilmiştir. Duyusal bu anti-dış/üst ses tekniği ile seyircinin, geleneksel anlatıma kodlanmış 
alışkınlıkları -ve dolayısıyla beklentileri-  yıkılarak yeni bir anlatım modeli/estetiği 
oluşturulmuştur. 

Geleneksel estetikte, seyircinin anlatıcıya güven duygusu önem taşır,  oysa Malick 
filmlerinde,  görüntü-ses ilişkisi bu anlamda çelişmektedir.  Buna karşın, filmlerde tipik olarak 
kullanılan, görünmeyen bu üst sesler,  doğrulanabilir olmamaları sayesinde panoptik bir güç 
kazanarak, anlatıyı ileriye götürme işlevini de yüklenirler (McLeod, 2009: 58). 
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Malick’in, tüm filmlerinde anlatıcı modeli olarak,  metin içi “birinci kişi anlatıcı”  
(intratextual, first person voice)  kullanılmıştır. İnce Kırmızı Çizgi filminde ise kolektif, çok 
sesli bir üst sesle içsellik yaratımı uygulaması görülmektedir. 

Malick filmlerinde bilinç akışının yansıtıldığı uygulamalar olarak, birisinin düşüncelerini 
yansıtan, dualar, mektuplar, anılar veya görünmeyen diyaloglar, belirgin bir zaman dilimine 
refere etmeden, geniş zaman kipi içinde kullanılmışlardır (McLeod, 2009: 59).  

Malick, karakter(ler)in içsel monologlarını sahnenin içine yerleştirirken, -çoğu kez-  bu 
karakter(ler)  belirgin ya da görünür bir konumda değildir; bu monologlar giderek daha 
geleneksel bir dış ses anlatımını andırmaya başlar. Geçmiş zaman kipi kullanıldığında, bu 
andırış daha bir güçlenir (sanki ekranda görülen aksiyon, geçmişte gerçekleşmiş bir olayın 
anımsanması gibi bir duyumsama yaratmaktadır).  

Malick’in ilk dönem filmlerinde konuşma içerikleri “geçmiş zaman” anlatımlarına 
dayanmaktadır. Yaşanmış olaylardan sonra, genç kadınlar,  olayları değerlendirmede sınırlı 
olan bir bakış açısı içinde ve yeterince olgunlaşmamış fiziksel ses tonaliteleriyle anlatımlarını 
yapmaktadırlar. Daha sonraki filmlerin üst seslerinde, büyük oranda şimdiki zaman anlatım 
kullanılmıştır. 

“Kanlı Toprak” ve “O Güzel Günler” filmlerinin en çarpıcı özellikleri arasında,  genç 
kadın anlatıcıların kullanması da vardır. Üst-ses kullanımı Hollywood filmlerinde başvurulan 
bilindik bir uygulamadır ama onların tümü çoğunlukla yetişkin bir erkek sesidir;  kadın üst-ses 
kullanımına nadir durumlarda yer verilir ve bu anlatıcının da yetişkin yaşta olma anlayışı vardır. 
Hollywood sinemasının geleneklerini içinde, çocuk veya genç kadınlar, genellikle marjinal 
sosyal konumdadır. Kadının söyledikleri söylem dışında bir konumdur,  egemen olan genellikle 
erkektir. Erkek anlatıcının tecrübesi,  kararlarının güvenilirliğini getirdiği için böyle bir eğilim 
yaratılmıştır; oysa bu iki filmde de genç insanların, üst-sesler aracılığıyla yansıttıkları bakış 
açısı, anlatılara hem tema hem de biçem olarak farklı boyutlar eklemektedir (Latto, 2008:86).  

“Kanlı Toprak”ta filmin seyri boyunca, Holly’nin dış/üst sesi, seyirci beklentilerine 
karşın  anlatıcının yanılabilirlik ve öznelliğini vurgulamaktadır. Bu da, ses-görüntü arasındaki 
rahatsız edici bir parçalanma imajı oluşturarak, dramatik gerilime hizmet eder. Eş deyişle, 
Malick’in dış/üst ses manipülasyonu seyircinin “ana hikâyeci olan karakteri benimsemek” 
isteğine tezat oluşturur. Benzer bir şekilde, “O Güzel Günler”  filminde, Linda’nın dış/üst sesi 
de, Holly’nin yaptığı türden ama daha karmaşık bir şekilde, - seyirci beklentilerine meydan 
okurcasına- dramatik gerilimi, eliptik bir yapı üzerinden yaratır. 

“İnce Kırmızı Hat” filminde, “çoklu içsel konuşma” kullanımına gidilmiştir. Savaşan 
askerlerin umutları, duyguları, hırsları ve korkuları; arka planda verilen üst/dış sesler 
aracılığıyla yansıtılmaktadır. Savaş filmlerinin “kahraman”ları  bu filmde yerlerini  “ortak ruh”a  
bırakmış gibidir. Söz konusu olan bir tek bir ruhtur, çünkü bu içsel sesler, tek tek askerlere ait 
değil de herkesin ortak içsel sesi gibidir. Böylece savaşın ne denli korkunç olduğu çarpıcı 
görüntülerle değil, sesin yarattığı ruhsal etki boyutuyla verilerek, sinemada yeni bir anlatım 
modülasyonu gerçekleştirilmiştir.  

Malick filmlerindeki görme ve işitmeye dayalı çelişik/ironik kullanımlar, seyircide farklı 
bir duygu-durum yaratmaktadır. Buna iyi bir örnek olarak “Kanlı Toprak”taki  üst-ses kullanımı 
verilebilir. Konuşan ve olayın ana kahramanı kadındır, “üst ses”te onun söyledikleri 
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duyulmasına karşın, olayların akışını belirleyen ve yöneten dolayısıyla da sahnelerin görsel 
hâkimiyetini erkek karakter kurmaktadır (McLeod, 2009: 60). 

Sinema estetiğinin geleneksel kabulüne göre, filmlerde, non-diegetik müziklerin 
nadiren ön plana çıkması gerekir. Bu genel bir saptamadır. İstisna olarak, açılış sekansında 
non-diegetik müziğin daha belirgin bir şekilde kendini hissettirmesi veya ana karakterlere 
ait leit-motiflerin ya da olay örgüsünde belirli dramatik bir olguya dikkat çekilmesinin 
gerekli olduğu anlarda iyi düzenlenmiş non-diegetik müziklerin, -duygusal/yapısal görevleri 
yerine getirirken- daha belirgin biçimde duyulması, normaldir. Diğer zamanlarda kendisini 
çok da belirgin biçimde hissettirmemelidir. Claudia Gorbman’ın (1987:59) belirttiği üzere, 
non-diegetik müzikler normalde ses kuşağında, diğer seslere oranla, anlamsal olarak daha 
doğrudan tabi olmalıdır. 

Filmlerin bir çoğunda,  müzik,  hem geleneksel ambiyans yaratımından öteye taşmakta,  
hem de sinematografinin geçiş, vurgu vb noktalama işlevlerini de pek önemsenmediği bir rol 
içinde, daha çok metaforik/ironik anlamlar üzerinden kullanılmaktadır. Örneğin Kanlı Toprak 
filminde yanan evin görüntüleri boyunca, Carl Orff’un müziğinin kullanımı, hem müzik-
görüntü bağıntısındaki kopukluğu yansıtır, hem de müzik-görüntü ifadesi olarak, korkunçluğa 
dayalı ihtişamın ve güzelliğin yansımalarını sunarak, retorik anlamda filmin yüksek değerli 
anlarından birini oluşturur. 

O Güzel Günler filminin müzik tasarımı deyim yerindeyse bir pastiş (pastiche)   
konumundadır: Klasik müzik, halk müziği ve özgün müziğin sembolik anlamlarda kullanılarak, 
genel çizgiler içinde anlatıda yer verilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Modernist veya postmodern 
sanat akımları, bilinçli teknik olarak pastişi belirgin/görünür şekillerde kullanmaktadırlar. Buna 
karşın, filmin niteliksel ve biçemsel kurgusu nedeniyle bu olgu, güçlükle tanımlanabilmektedir. 

Malick sineması üzerine yapılan birçok çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da, Malick 
filmlerinin ortak paydasını oluşturan öğelerden biri olarak,  yaşam, ölüm, kader vb. varoluşsal 
sorunsallar olduğu daha önce belirtilmişti. Bu anlamda üzerinde durulması gereken noktalardan 
biri de, bu sorunsalların sessel yansımalarında Hıristiyan inancına dayalı bir alt yapının çok 
belirgin biçimde kendini belli etmesidir.  Filmlerde, requiemler veya ilahiler, sessel evrenin 
birer parçası olarak kullanılmışlardır. Kuşkusuz ki, öykülerin kültürel alt yapısı bu kaynaktan 
beslenmiş/beslenmektedir, ama Malick’in,  kendisinin bizatihi Heidegger ve Emorson gibi 
felsefecilerden etkilenmiş birisi olması, bu sorunsalları, daha genel duyumsatmalar yaratan bir 
ses evreni ile ilişkilendirerek yansıtabilirdi sorgulamasını da getirmektedir.  

Bütün bunlar, ses olgusunun sinemada ne denli yetkin biçimde kullanılabileceğini 
gösteren, sinema dili ve estetiğine yeni perspektifler getirmenin, sinematografi kadar, sessel 
evreni de, önemsemenin gerektirdiğini gösteren Malick örnekleridir.  

 
Dipnotlar 
(1). Panteist (ing:Pantheist): Tanrı’yı evrenin içine yerleştiren, Tanrı’yla  evrenin bir ve 

aynı olduğunu, Tanrı’nın maddi varlık alanına  aşkın değil de, içkin olduğunu öne süren öğreti 
(Cevizci,2002:812). 

(2).Dramaturji (ing:Dramaturgy): Drama yapıtlarının, oyunlarının iç yasalarını, ana 
kurallarını, oyun yapısı ilkelerini ortaya koyan drama sanat bilgisi. Baumgarten’in ortaya 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org 

 
 

 398 

koyduğu biçimde, dramaturji, drama sanatı bilimidir, drama kuramı ve drama estetiğidir 
(Çalışlar,1995:177)  
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EK:1 
 

İnce Kırmızı Hat Filminin Müzik Tasarımının Genel Konumu (Yahnke, 2009) 
(On dört  farklı sahne kapsamında)   

Kesim: 1 
-Timsah ile açılış çekimi:  org ile sürekli bas sesler. 
-Witt yerliler arasında:  6/8 ritim ile göksel olduğunu duyumsatan koro sesleri. 
-Annesinin ölümü: notalar sürekli duyulur, 1-2-3, 1-2, 1 şeklinde tekrarlanır. Daha sonra  güzel bir melodi 
yerini alır, 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 şeklinde notalar sürekli tekrarlanır. 
-Witt köydedir:   Melanesian şarkışar (ilahiler) duyulur.   
- ‘Cennet’ başlıklı tema (Witt’in teması), 1 ve2 ve 3 ve 4 ve… Tekrar. 
-Köylüler kilisye hizmet etmeye giderler: Kendi ilahileri. 

 
Kesim:2 

Witt, Welsh (Galli olan) çavuşa karşı : Müzik yok. 
-Konuşmanın son bölümü : Müzik diyalogun altında kalacak şekilde, dah dah dah dah 
-Witt ve  diğer firari asker: 1-2-3-4-5 1-2-3-4  daha sonra keman sesleri ile melodi—1,2,3,4 1,2.3 --- 1,2,3,4 
ve son nota, daha sonra sesler gerilimi işaret eden bir titreşim duyumsatırlar. Bu, ‘şefkat’  başlıklı temadır. 

 
Kesim:3 

-Gemide: Odak Albay Tall üzerinedir, Müzik yok.  
Fakat generalin söylediklerini insanlar izlediğinde, PREDATOR teması duyulmaya başlanır. dah, dah, dum… 
ve filmdeki ilk sesler, timsah çekimiyle biter. 
-Albay Tall’un  üst sesleri, geçici müzik ile beraber duyulur: yüksek ve düşük volümler arasında değişen 
sürekli bas sesler olarak. 

 
Kesim:4 

-Erkekler güverte altındadır: Müzik yok 
-Yüzbaşı Staros’a ait tema:  lah dah dah dum, la da dah dah dum / (la) da da da dah dah dah dum / repeat. (La) 
dah dah dah dum, lah da dah dah dah dah dum…  
-Lirik tema: Muhtelemen ‘aşk’ teması. -fakat müzik, gerilim duygusu yüklü olarak biter. 

 
 
 
Kesim: 

-Er Bell ve eşi: Müzik yoğun/derin bas seslerle –korku ve gerilim dolu olarak-. 
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-Askerler toplanır:  Gerilim dolu bas müzik, geçişi sağlar. 
-Askerler kıyıya doğru ilerlerler. Müzik yoktur: Yüksek tizlere sahip bir vızıltı sesi duyulur.  
-Karaya çıkış: Davulların bas sesleri ve timpani benzeri sesler. 

 
Kesim:5 

-Askerler uzun otların olduğu bir yerde yürürler. Müzik Yoktur. Yerli halk onları arkasından yürür. 
-Bataklıkta yürüyüş. Saatin tik tak sesleri duyulmaya başlanır. Bilinmeyen bir üst ses, önemli konu hakkında 
konuşur. Sahnenin ana temasını saatin tik tak sesleri geliştirir. 
- Askerler yüksek bir yaylaya ulaşırlar. Tema derinleşir ve yoğunlaşır. Saatin tik takları ve üst sesler devam 
etmektedir. (Daha sonra kesmeyle  asker Bell’in   anılarına geçilir). Üst sesler devam etmektedir: 1, 2, 3.  
1,2,3.  
- Askerler büyük otların arasında  yürürler.  Saatin tik tak sesleri ortama hâkimdir. İki ölü denizci. 

 
Kesim:6 

-Onlar bulundukları mekanı terk ederler. Derin ve yoğun bas seslerle oluşturulan tema yeniden duyulmaya 
başlanır. Kampın çevresinin her yerinde yaralılar vardır. Bir keman, bas temayı çalarak, devam ettirir. 
-  Witt, yaralı askerler arasında yürürken, ona ait olan tema sahneye hakim olur. 

 
 
Kesim:7 

- Albay Tall, askerlerine saldırı emri verir. Müzik yoktur. 
- Saldırıdan önceki sahne alacakaranlık içindedir. Derin ve yoğun bas sesler ortama hakimdir.  Bu,’Yırtıcı   
Hayvan’ başlıklı temanın ezgileridir.  
- Yüzbaşı Staros, gece yalnız başınadır.  Onun ‘aşk’ isimli teması duyulur.  

 
Kesim:8 

- Ertesi sabah. Albay Tall,  Yüzbaşı Staros’u telefonla arar.  Yırtıcı Hayvan başlıklı tema duyulur. Müzik, 
tehlikeyi ve bilinmezliği duyumsatır. 
- Bombalamalar başlar. Müzik yoktur. 

 
Kesim:9 

- Birlikler kendilerini hazırlarlar. Ortama derin ve yoğun bas sesler hakimdir. Daha sonra, bir şeylerin 
kırılmasını andıran seslere dönüşür. 
- Askerler uzun otların arasından ilerlerler. Müzik, derin bas  seslerle kombine olarak, sert ve metalik 
duygular uyandırır.  
- İlk ölüm. Bas sesler öne çıkar. Otların içindekileri gösteren çekimler, koroya geçiş. Ölümler/öldürmeler 
devam eder. Kamış enstrümanların  çıkardığı bas sesler, duyguların güçlü biçimde yansıtılmasına yardım 
eder. 
- Witt ve Galli asker  arasındaki karşılaşma.  Aynı notalar sürekli devam eder. 
- Karanlığın kalbinden geliyormuş gibi bir telefon sesi duyulur. Albay Tall çok heyecanlanır, fakat Staros 
uyuşmuş gibidir. Yırtıcı Hayvan teması yine devreye girer. 
- Ağacın dibinde bir yavru kuş vardır.  Tema devam ederken, askerler, iler doğru gitmektedirler. Tema yavaş 
yavaş azalarak duyulmaz olur. 
-  Er Doll, bir Japon askerini öldürür. Müzik yoktur. 
- Askerler ara zaman zaman ateş ederek  ilerler. No music 
-Çavuş Keck, yanlışlıkla kendini havaya uçurur. Üzgünlük duygusu veren bir müzik devreye girer. Witt ona 
gider ve Keck ile konuşmaya çalışır.  Müzik 1,2,3, 1,2,3, … sonra Witt’e ait temanın ezgisi duyulur. Müzik 
armonik yapı içinde huzuru çağrıştıran neredeyse bir ilahi havaya bürünür.  

 
Kesim:10 

- Çavuş Mc Cron’un çılgınlığı. Müzik sert ve metalik bir duygu yaratan şekildedir. 
 
Kesim:11 

-Tella’nın ölümü. Yüzbaşı McCron aklının dengelerini yitirir.  Sert -metalik ses nihayet biter.  
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- Welsch,kemerini bırakır ve insanlara yardım etmek için koşmaya başlar. Sürekli olan notalı sesler duyulur. 
Koşma bittiğinde  sesler de duyulmaz olur. 
- Welsch, Tella ile beraberdir. Ağırlıklı olarak Orkestra müziği duyulur. Kemanlar baskın olarak melodiyi 
seslendirirler.  Bas sesler yavaşça, Staros ve Galce ile karşılıklı etkileşim olarak dağılmış olarak duyulur. 

 
Kesim:12 

- Albay Tall ile Yüzbaşı Staros arasında çatışma. Yırtıcı  Hayvan teması duyulur 
- Yavaşça, üçüncü şekilde  ölen biri.  Bu bebek yüzlü askerlerden biridir. Bu anlarda Witt’in teması duyulur: 
1,2,3 1,2,3  ah 1,2,3…  tekrar. 

 
Kesim13 

- Albay Tall gelir. O sert ve güçlü bir komutandır. O geldiğinde, yüksek tizli harmonik sesler yerlerini bas 
seslere bırakır. 
-  Albay Tall, Yüzbaşı Staros’a ültimatom verir.  Fakat, seyirci,  müzik olarak Witt’in teması duyar. 
- Manga bekler. Er Bell ilerdeki bir mangaya gönderilir. Müzik Yok 
-Manga ilerlemeye başlar. Özellikli olan derin bas akorlar duyulur. Daha sonra Bell durur ve yanındakilerine 
bundan böyle  yalnız ilerlenecek der. Bell yalnız başına ilerler. Bell’in teması,  çan sesleri ile birlikte duyulur. 
O, karısını hatırlar.  Tüm sesler çan sesleri ile rezonansa girer. 

 
Kesim:14 

- Albay Tall, emrindeki birliklerin ileri gitmesi için kamçılayıcı sözler söyler: Müzik yoktur. 
-  Albay Tall, Yüzbaşı Staros’u çiğneyerek dışlar. Müzik Yok. 
-  Galli ile Witt arasında felsefe tartışmalarına ilişkin konuşmalar.  Cennet temalı  müzik, bir uyum duygusu 
yansıtımı içinde duyulur.   
-  Cesetlerle beslenen köpeklerin görüntüleri. Yüzbaşı Mc Cron aklının dengelerini tümden yitirir. Müzik 
yırtıcı hayvan temasıdır. 
- Er Bell çimenlere uzanmıştır. Karısını tekrar düşünmektedir. 1,2,3 1,2,3… tekrar… Seyirci bu temayı daha 
önce de duymuştu. Peki ne zaman ? 
-  Odakta, Yüzbaşı  Staros ve onun inançlarını yansıtan üst sesler  vardır.  Bu anlarda müzik duyulmaz.  
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   DEMOKRATİK BİR DİRENME BİÇİMİ OLARAK SİVİL İTAATSİZLİK: JOHN 
RAWLS VE JÜRGEN HABERMAS TARTIŞMASI EKSENİNDE MEŞRULUK 

ANALİZİ 

 

Hüsamettin İnaç*       Uğur Altuntaş** 

 

“...iktidar adalet, hatta doğruluk anlamına  

gelmeyebilir; yani devlet bir şeyi sivil itaatsizlik  

olarak tanımlarken yanlış yapıyor olabilir.”  

Noam Chomsky 

 

Özet 

Demokratik rejimlerde yönetime duyulan muhalefet ve memnuniyetsizliği barışçıl yollardan göstermenin 
en modern yolu olarak görülen sivil itaatsizlik, ciddi bir tarihsel arka plana ve teorik çerçeveye sahiptir. 
Özellikle son on yılda küresel anlamda başvurulan bu yöntem, bu çalışmada farklı örnekleriyle 
betimlenmeye çalışılmış ve özellikle Rawls ve Habermas’ın ideal bir demokratik yönetişim tartışmaları 
üzerinden mukayeselerle kavramın farklı veçhe ve uygulamaları sosyo-politik bir analize tabi tutulmuştur. 
Sonuç olarak bu makale, demokrasinin çoğunluğun tahakkümü ve azınlığın susturulduğu bir sistem 
olmadığının sivil itaatsizlik üzerinden ispatı arayışındadır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil itaatsizlik, Demokratik/pasif direnme, Makullük, İletişimsel akıl, Kamusallık, 
düşünümsel denge 
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CIVIL DISOBEDIENCE AS A WAY OF DEMOCRATIC RESISTENCE: THE LEGITIMACY 
ANALYSIS WITIHIN THE EXTENT OF THE DISCUSSION BETWEEN JOHN RAWLS and 
JURGEN HABERMAS 

Abstract:The civil disobedience which is accepted as the more modern, peaceful and novel way of 
demonstrating the opposition and discontent against the existing government in democratic regimes has the 
deep historical background and the strong theoretical framework. This method applied especially in last 
decade attempted to be illuminated with different cases and the term “civil disobedience” has been subjected 
the socio-political analysis with its different perspectives and phases over the comparison of discussion of 
an ideal democratic governance between Rawls and Habermas. Lastly, this article seeks to approve that the 
democracy does not offer a government model which provides the dominance of majority and the 
suppression of the minority by means of producing the notion “civil disobedience”.   

Key words: Civil disobedience, Democratic/passive resistance, plausibility, Communicative rationality, 
Publicity, Reflective equilibrium  

1.   Giriş 
  Son yıllarda oldukça fazla kullanılan ve yoğun tartışmalara konu olan sivil itaatsizlik 
kavramı ilk olarak Thoreau tarafından 1848 yılında kullanılmıştır. Sokrates'in haksızlıklara 
karşı itaatsizliği, Lev Tolstoy'un teoride, Mahatma Gandhi ve Martin Luther King'in pratikteki 
uygulamaları kavramın gelişimine ve bir teori çerçevesi kazanmasına yardımcı olmuştur. Fakat 
zaman içerisinde sivil itaatsizlik hakkında birçok farklı tanımlama, yorum ve analiz yapılmıştır.  

Bedau'nun genel tanımıyla; “yasaya aykırı, kamuya açık, şiddetsiz ve vicdani olarak bir 
hükümet kararını engellemek isteyen kimse sivil itaatsizlik eylemi işlemiş olur”. 1 Bu yaygın 
tanım içerisinde kullanılan ve sivil itaatsizliğin temelini oluşturan yasaya aykırı tutumun, yine 
tanım gereği vicdani olarak bir kararı engelleme isteği bizi bu eylemin meşruluğunu sorgulama 
noktasına getiriyor. İşte bu nokta da sivil itaatsizlik eylemlerinin haklılığı, devletin veya 
iktidarın bu eylemleri yasadışı olarak adlandırmasındaki sınırlar bize meşruluğun paradoksunu 
gösteriyor. Sivil itaatsizlikte bulunanlar, yasayı düzeltmek için yasayı çiğniyorlar.2 Burada ki 
sorulacak soru sivil itaatsizliğin yasaların uygulanmasına yönelik olan eylemlerinin devlet 
ekseninde yasadışı olarak adlandırılmasının gerekçesinin ne olduğu olacaktır. Demokratik 
modelde sivil itaatsizliğin hukuki durumu nedir, bu eylemler bir sistem karşıtlığı mı yoksa 
gerçekten düzenin esnemesi ve demokratik hakların genişlemesini mi amaçlar? Eylemciler 
toplumsal sözleşmenin ifadesi olan yasaların vermediği hakları, sözleşmeyi bozmayı bile göze 
aldıkları hangi hak ve yasal çerçeveye dayandırırlar? Demokratik bir düzende yasalara 
uymamak hangi koşullar altında meşru olabilir ve bu nasıl temellendirilir? İşte tüm bu soruların 
cevabı bu eylemlerin meşruluğunu (yasallığını değil) sorgulamak suretiyle cevaplanabilir. 
Toplum sözleşmesi kavramından hareketle demokratik bir toplumda yasaların adil ve 
hakkaniyetli bir şekilde oluşturulma süreçleri ve bu yasaların uygulanmasında devleti 
denetleyici organların neler olması gerektiği cevaplanması gereken önemli bir sorudur. Aslında 
karşı karşıya olduğumuz bu paradoks farklı inanç değerlerinin, farklı düşün sistemlerinin ve 
daha birçok farklılığın bir arada bulunduğu toplumlarda, toplumda taraflardan hangisinin adalet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Hugo Adam Bedau, “Civil Disobedience and Personal Respontibility for Injustice”, Civil Disobendience 
içinde, New York: Chapman and Hall Inc.,1991, s.50” den aktaran Şükrü Nişancı, Sivil İtaatsizlik, 
İstanbul:Etkileşim Yayınları, 2013, s.195. 

2 Jose Bove, Gılles Luneau, Sivil İtaatsizliğe Çağrı, Çev.Işık Ergüden, İstanbul:İletişim Yayınları, 2006, s.169. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   404	  

anlayışının niçin benimsenmesi gerektiği gerekçelendirme sorununa da bir cevap aramamıza 
vesile olacaktır.  

Bu doğrultuda Rawls ve Habermas'ın bu soruna önerdikleri çözümden hareketle, yine 
düşünürlerin verdikleri cevap ekseninde sivil itaatsizlik hakkındaki görüşleri yukarıda 
sorduğumuz sorulara bir cevap vermemize yardımcı olacaktır. Fakat daha önce sivil itaatsizliğin 
ne olup, ne olmadığını açıklamak gereklidir. Çünkü bu eylemlerin devrimci bazı hareketlerle 
karıştırılmaması önemlidir. Bu eylemlerin ana çıkış noktası yasaya bağlılık olup, temel amaç 
yasaların adil ve hakkaniyet esaslı uygulanması talebidir. 

2.   Sivil İtaatsizliğin Teorik Çerçevesi 

         Bir üst güce itaat, bütün siyasal rejimlerim ortak noktasıdır. İtaat etmek, devletin 
meşruiyeti çerçevesinde güç kazanır. Otoritenin biçimine göre, korku veya karşılıklı kabul 
çerçevesinde şekillenir. Son dönemin hakim liberal demokratik rejimlerinde ise itaat ülkenin 
yasaları ile sınırlıdır ve devlet meşruiyetini bu yasaların hakkaniyetli ve adil uygulanması ile 
sağlar. Ancak her zaman devletin yasalarının uygulanması adil bir sonuç doğurmayabilir, bu 
durumda devletin meşruiyeti sorgulanabilir ya da yasaların uygulanması noktasındaki 
eksikliğin giderilmesi için bir direniş gerçekleşebilir. İşte tam bu noktada itaatin temeli sarsılır 
ve itaatsizlik durumu baş gösterir. Ancak bu itaat etmeme durumu mevcut sistemden ziyade 
üzerinde anlaşılan yasaların uygulamadaki aksaklıkları üzerinedir. Tam bu noktada ortaya çıkan 
sivil itaatsizlikten ne anlamamız gerekir? 

Teorik tanımlamalara girmeden önce “sivil itaatsizlik” kavramının öncü isimleri, 
düşünceler ve eylemlerinden kısaca bahsetmek gerekir. Henry David Thoreau, Walden 
Gölü'nün kenarında arkadaşı ve öğretmeni Waldo Emerson'un arsasına kendi elleriyle yapmış 
olduğu kulübede yazarlık olarak verimli iki yıl geçirmiştir. İşte bu inziva döneminde sivil 
itaatsizlik kavramının ortaya çıktığı metni kaleme alacağı olayı yaşamıştır. Bir Temmuz ayında 
rastladığı vergi memuru dört yıldan veri kafa vergisini (poll tax) ödemediğini ve artık ödemesi 
gerektiğini söyler. Thoreau ise ilkesel nedenlerle vergiyi ödemeyeceğini belirtir ve böylece bir 
geceliğine hapsedilir. Bu hapishane tecrübesi sonucunda “ Sivil İtaatsizlik Görevine Dair” (On 
the Duty of Civil Disobedience) adlı eseri kaleme alır. Eserin girişinde söylemiş olduğu “ En iyi 
hükümet, en az yöneten hükümettir parolasını kendime düstur edindim. Bu amaca ulaşmak 
üzere da hızlı ve daha sistemli çaba gösterilmesi beni çok mutlu eder. Böyle bir adımın atılması, 
gerçekleşeceğine inandığım ikinci adımın atılmasını da sağlayacaktır: En iyi hükümet, hiç 
yönetmeyen hükümettir. Eğer insanlar olgunlaşırsa, bir gün sahip olunacak hükümet böyle bir 
hükümet olacaktır.3” sözü onun düşüncesini en iyi şekilde açıklamaktadır. Bu söz günümüzde 
liberal demokrasilerin etkinliği göz önüne alındığında o dönem için çok yeni ve etkili bir 
düşünceydi. Gücü elinde bulunduranların çoğunluğa göre hareket etmelerinin onu 
meşrulaştırmayacağını ya da adaletli kılmayacağını düşünen Thoreau, çoğunluğun 
tahakkümünde ki yönetimin adaletten uzak olduğunu belirtmektedir. Bir yasanın 
uygulanmasının bir başkasına adaletsizlik getirdiği durumlarda, o yasanın çiğnenmesinin 
gerektiğini ve adaletsiz toplumlarda, adaleti savunanların yerinin hapishane olduğunu 
söylemektedir. Azınlıkların tüm güçleri ile durduklarında karşı gelinemez olacakları düşüncesi, 
itaatsizliğin teorik yansımasıdır. Özetle Thoreau ülke yasalarından daha yüce vicdani yasaların 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Henry David Thoreau, “Devlete Karşı İtaatsizlik Görevi Üzerine”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, 
Çev. Yakup Coşar,1.b., İstanbul: Ayrıntı,2013, s. 29-30. 
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olduğu üzerinde durur. Eğer ülke yasaları vicdani yasalarla çatışırsa kişinin yapması gereken 
yüce yasaya uymaktır. Kişi bunlara isteyerek karşı geliyorsa bütün sonuçları göze almalıdır.4 
Thoreau'nun eserinde üzerinde durduğu temel noktalar kısaca şunlardır: 

•  Bir kimsenin ülkesinin yasasından “daha yüce bir yasa” vardır. Bu, vicdanın yasasıdır, 
“içten gelen ses”in, “kozmosu kuşatan, birleştirici ruh”un yasası. 

•  Her ne zaman bu “yüce yasa”yla ülkenin yasası birbiriyle çatışır duruma gelirse kişinin 
ödevi “yüce yasa”ya uymak, ülkenin yasasına bile bile karşı gelmektir. 

•  Kişi ülkenin yasasına bile bile karşı geliyorsa, bu eylemin bütün sonuçlarını göze almayı 
istiyor olmalıdır, hapishaneye girmeyi bile ! 

•   Hapishaneye kapatılmak sanıldığı kadar olumsuz bir edim değildir; bu durum iyi niyetli 
kişilerin dikkatini kötü yasaya çekmeye yarayacak, bu yasanın kaldırılmasına katkıda 
bulunacaktır. 5 

       Diğer bir öncü isim olarak Mahatma Gandhi ve satyagraha hareketinin üzerinde kısaca 
durmak gerekiyor. Gandhi hukuk eğitimi almış ve avukatlık yapmıştır. Londra'da eğitim 
gördüğü sürede Batı'yı tanıma fırsatı buldu. Güney Afrika'da bulunduğu sürelerde ırk 
ayrımcılığına karşı Hintli halkın haklarını savundu. Büyük ölçüde Tolstoy'dan etkilendiği, pasif 
direniş ve sivil itaatsizlikten ayırdığı, şiddeti dışlayan bir direnme felsefesi geliştirdi. Hindistan'ı 
İngiliz yönetiminden kurtarmak için uzun süre çalıştı. Thoreau'nun teorisini pratiğe aktarmak 
için geliştirdiği felsefesini uygulaması için gerçekleşen ilk olay, meşhur tuz yasasının ihlaliydi. 
İngiliz yönetimi tuz üretimini yasaklayınca buharlaştırma yoluyla deniz suyundan tuz üreterek 
yasayı çiğneme ve itaat etmeme kararlılığı gösterdi. Tıpkı Thoreau'nun da öngördüğü gibi bu 
olaydan sonra hapse atıldı. Tolstoy ile mektuplaştığı bilinen Gandhi, ondan fazlasıyla etkilendi 
ve pasif direniş ya da kendi kavramlaştırmasıyla satyagraha'yı uygulamaya başladı. Bu 
kelimenin kök anlamı hakikate tutunma ya da hakikatin gücüdür. Bu uygulama şiddeti dışlıyor, 
sabır ve acı çekmeyi öngörüyordu. Eğer kanunlarda bir adaletsizlik görünüyorsa ve buna teslim 
olmak istenmiyorsa, yasaya direnme ya da hakikati kaybetme arasında bir tercih doğacaktır. 
Direnme süresince asla şiddete başvurulmamalıdır. Bu noktada şiddet kullanımı, karşı şiddeti 
de meşrulaştıracağından hakikatin aydınlanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle asla 
meşruiyeti vermemek gerekir.6 Görüldüğü üzere satyagraha somut bir sivil itaatsizlik 
hareketidir. Bu felsefenin teorik tanımlamada önemli katkıları olmuştur. Bu tarihsel arka 
plandan sonra artık kavramın tanım çerçevesine bakmak gerekir. Son dönemde bu kavram 
üzerine çalışan önemli temsilcilerin tanımlamaları bize kavramın bugün kullanımı hakkında 
fikir verecektir. 

İngilizce'de “Civil Disobedience”, Almanca'da ise “Ziviler Ungehorsam” olarak ifade 
bulan kavram, Türkçe'ye “Sivil İtaatsizlik” olarak geçmiştir. Tamlamanın ilk kısmını oluşturan 
'sivil' kelimesi askeri olmayan, başka bir otoriteden güç almayan gibi anlamlara tekabül eder. 
'İtaatsizlik' ise söz dinlememe, boyun eğmeme ve buyruğa uymama anlamlarına gelir. 
Tercümenin getirmiş olduğu eksiklikleri barındırmış olsa da bu kavram genel olarak olguyu 
karşılar.  Sivil itaatsizlik kavramı, dar tanım, geniş tanım ve baskın tanım olmak üzere üç ayrı 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Nişancı, Sivil İtaatsizlik, s.180-181. 
5 Walter Harding, “Sivil İtaatsizliğe Giriş”, Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, Çev.Hakan Arslan, Fatma Ünsal, 
İstanbul:Vadi Yayınları, 2012, s.36. 
6 H.David Thoreau, Mohandas Gandhi, Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, s.99. 
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grupta toplanır. Dar tanım , tanım öğelerinin fazlalığı nedeniyle sivil itaatsizlik eylemlerinin 
pek azını sivil olarak tanımlamaya müsait kılarken, geniş tanım ise hukuk normlarının bilinçli 
olarak çiğnenmesi, eylemin kamuya açık olması ve itaatsizliğin sisteme içkin olması gibi 
öğeleri barındırarak daireyi genişletir. Baskın tanımda ise bunlara ilaveten şiddetsizlik 
eklenmektedir. 7 Bu tanımlamanın önemli temsilcileri Adam Bedau, John Rawls, Jürgen 
Habermas, Hannah Arendt, Ralf Dreier'dır. Ancak özellikle Rawls'un tanımı baskın tanım için 
temel oluşturur. Rawls “sivil itaatsizlik teorisini genel anlamda adil olan toplumlar için öngörür 
ve geçerli sayar”.8 Sivil itaatsizliği, “yasaların ya da hükümet politikasının değiştirilmesini 
hedefleyen, kamuoyu önünde gerçekleştirilen, şiddete dayanmayan, vicdani , ancak yasal 
olmayan bir eylem olarak” 9 tanımlar. Daha önce bahsettiğimiz Bedau'nun tanımı ile benzerlik 
gösterir.  

Dreier ise Rawls'tan hareketle sivil itaatsizliğin; 
a) bir itaatsizlik edimi, 

b) kamuya açık(aleni) 
c) şiddetsiz, 

d) siyasi-ahlaki bir motivasyona dayalı olduğunu belirtiyor.10 
Habermas'ta aynı tanımdan yola çıkmaktadır: “Sivil itaatsizlik bireysel çıkarların ya da 

yalnızca bireysel kanıların temelde yer alamayacağı, ahlaken temellendirilmiş bir protestodur; 
kural olarak önceden duyurulmuş ve polisçe kendi akışında hesaplanabilir olan kamuya açık bir 
eylemdir; Hukuk düzeninde olan genel itaate ilişmeksizin tekil hukuk normlarının kasıtlı olarak 
çiğnenmesini içermektedir; norm ihlalinin hukuksal sonuçlarına hazır olmayı gerektirir. Sivil 
itaatsizliğin gerçekleştirdiği norm ihlali sembolik bir karakterdedir. Buradan da protesto 
araçlarında şiddetsizlik sınırlaması doğmaktadır”.11 Kısaca sivil itaatsizlik vicdani değerler öne 
çıkarılarak, aleni ve yasaya aykırı, sonuçlarının göze alındığı barışçıl bir protesto eylemidir. 
Sivil itaatsizliğin baskın/genel tanımını oluşturan temel unsurlar şu şekilde sınıflandırılabilir:12 

a) Yasadışılık: Haksız bir uygulamaya karşı bütün yollar denendikten sonra başvurulan 
eylem yasaklayıcı bir kuralın ihlalini öngördüğü için yasadışıdır. Fakat bu yasadışılık bir bütün 
olarak sistemin, anayasal düzenin temel ilkelerine topyekun bir itirazda bulunmaz. Tersine, 
anlaşmanın temelini oluşturan bu metnin çiğnenmesine karşı duyduğu rahatsızlığı belirtir. Bu 
nedenle sivil itaatsizlik yasadışı olarak adlandırılsa da meşru bir dayanağa sahiptir.  

b) Alenilik: Sivil itaatsizlik, kamuya açık ve aleni bir eylemdir. Bu eyleme katılanların 
sadece kendilerini gizlememeleri değil, yapılan eylemin kamuoyunca algılanabilir olmasını 
gerektirir. Fakat bu noktada ise eylemin başından beri aleni olması, eylemi başarısız kılacağı 
endişesini oluşturmaktadır. Bu durumda eylemin gerçekleşmesinin engellenmesi söz konusu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Hayrettin Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik, İstanbul:Legal Kitapevi, 2011, s.128. 
8 John Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, Çev. Yakup 
Coşar, 2.b., İstanbul: Ayrıntı, 2013, s. 56. 

9 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik,s.57. 
10 “Ralf Dreier, Widerstandsrecht und ziviler Ungehorsam im Rechsstaat, b.y Peter Glotz (hazırlayan), 
Ziviler Ungerhorsam im Rechtsstaat, Frankfurt/M 1983, s.60” dan aktaran Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik,S.130. 
11 Jürgen Habermas, Sivil İtaatsizlik, Çev.Hayrettin Ökçesiz, 2.b, İstanbul:Afa Yayıncılık, 1995, s.35-36. 
12 Yakup Coşar, “Önsöz”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik,s.10-16. 
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ise gizli tutulabilir ancak eylem nihayete erdikten sonra mutlaka duyurulmalıdır.  

c) Politik ve Hukuki Sorumluluğunun Üstlenilmesi: Eylemi gerçekleştiren birey ya da 
grup eylemin sonunda bunun hukuki ve politik sorumluluğu üstlenmelidir. Sorumluluktan 
kaçmak veya eylemi inkar etmek mümkün değildir. 

d) Şiddetin Reddedilmesi: Eylemin sivil olarak adlandırılması için kesinlikle kaba 
kuvvet ve şiddetten arındırılmış olması gerekir. Sivil itaatsizlik eyleminin meşruluğu ve 
savunulan düşüncenin doğası gereği şiddetten kaçınılması gerekir. Eylemde, üçüncü kişilerin 
fizik ve psikolojik bütünlüklerine saygı duyulmalı, eylem karşıtlarına zarar verilmemelidir. 
Eylem, düşmanlıkları gidermenin, karşıtı ikna etmenin bir yöntemi olarak barışçıl araçları 
barındırır. 

e)Kamu Vicdanına Yönelik Bir Çağrı: Sivil itaatsizlik eylemi toplumun çoğunluğuna 
gönderilen bir mesajdır. Bu mesaj, kamusal bir adalet anlayışının varlığına dayanır. Bireysel 
çıkarlar ya da grup çıkarlarıyla gerekçelendirilemez.  

f) Sistemin Geneline Değil Tekil Haksızlıklara Karşı Olma: Sivil itaatsizlik, mevcut 
anayasal düzenin kurucu ilkelerine, toplumsal sistemin kendisine değil, tek tek haksızlıklara 
karşı yapılır. Sistemin genel olarak adaletli olduğu varsayılır. Bu nedenle ideolojik bir 
birliktelikten çok karşı çıkılan şeylerde ortaklık önemlidir. Bu nedenle eylemler adem-i 
merkeziyetçi, taban inisiyatifine dayanan demokratik örgütlenmelerdir. Genellikle eylemin 
sona ermesi ya da amaca ulaşılması ile bu birliktelik sona erer.  

Günümüzde görülen başlıca sivil itaatsizlik yöntemleri şunlardır: oturma, işgal, genel 
greve çağrı, yasaklanmış gösteri ve yürüyüş, dayanışma grevi, imza toplama, yayınla kendini 
ihbar, abluka, polisleri istifaya çağrı, askerlik hizmetinden kaçınma propagandası, firar, 100 
metre yüksekliğe balon asma, tramvayların kısa süre ablukası, binayı boşaltmama, kürsü işgali, 
yasak bölgelere girme, yasak alanda gösteri yapma, işi bırakma, barış kampları kurma vs.  

Bu tür eylemlerim özneleri kadınlar, siyasi parti yanlıları, üniversite öğrencileri, askeri 
ve sivil hizmet yükümlüleri, din adamları, işçiler, balıkçılar, milletvekilleri, profesörler, 
hakimler, askerler, yaşlılar, muhabirler, teologlar, çiftçiler gibi toplumun her kesiminden temsil 
edici gerçek kişiler veya “Grenpeace”,”Snowball”,”Pasifistler” vs. gibi örgütlü eylem 
topluluklarıdır.13 

     Kavramın teorik çerçevesini çizdikten sonra çalışmanın içeriğini oluşturan John Rawls ve 
Habermas'ın sivil itaatsizliği gerekçelendirmeleri ve meşruluğunu düşünürlerin tartışmaları 
ekseninde incelemeye geçebiliriz.  

         3. Habermas-Rawls Tartışması Bağlamında Sivil İtaatsizlik 
          3.1.  Habermas ve Rawls'ın Gerekçelendirme ve İstikrar Modeli 

Rawls-Habermas tartışması 1995 yılında, Felsefe alanının önde gelen akademik yayın 
organı Journal of Philosophy'nin girişimiyle gerçekleşir. Bu tartışmada Habemas'a düşen görev 
Rawls'ın düşüncelerini eleştirmek, Rawls'ın rolü ise bu eleştirilere cevap vermektir.14 Bu 
tartışmada dönemin önemli iki düşünürü yine dönemin en temel siyasal sorunları üzerinde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik,S.96-97. 
14 Murat Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar?, İstanbul:Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2009,s.10. 
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tartışır ve çözüm önerileri sunarlar. Demokratik bir anlayışın, dini inancı veya dünya görüşü ne 
olursa olsun, herkesi bağlayabilecek, genel bir geçerliliği olduğu iddiası nasıl temellendirilir? 
İçinde düşünsel ve vicdani çeşitlilik barındıran bir toplumda böylesi demokratik bir anlayışı 
esas alan hukuki bir yapı kurulabilir mi? 15 Rawls'a göre bu sorulara verilecek yanıt 
 “düşünümsel denge”, “başlangıç durumu”, “hakkaniyet olarak adalet”, “örtüşen görüş 
birliği” ve “makullük” gibi kavramlardan oluşur. Habermas ise aynı sorulara “özneler arası 
iletişim”, “iletişimsel akıl”, “kamusallık”, “kamusal alan” gibi kavramlarla yanıt arar.  

Rawls-Habermas tartışmasının ana eksenini gerekçelendirme ve istikrar sorunu oluşturur. 
Günümüz toplumlarında farklı inanç ve düşün sistemlerini, farklı dünya görüşlerini ve farklı 
ahlaki değerleri benimseyen bireyler veya gruplar bir arada yaşarlar. Böyle toplumlarda 
toplumun mevcut hukuki yapısı, toplumun içinde varolan inanç ve düşünce sistemlerinden 
hangisini temel almalı veya adalet anlayışını benimsemelidir? Toplumdaki adalet anlayışındaki 
bu farklılık durumunda ortaya çıkacak bir ihtilaf toplumun barışında bir zedelenme yaşanmadan 
nasıl çözülebilir? Çağdaş siyaset kuramı buna soruya cevap olarak iki model önerir. İlk modelde 
toplumun siyasal yapısı, toplum içindeki en güçlü olan kesimin benimsediği adalet sistemini 
temel alır. İkinci model ise hakkın güç doğurduğu varsayımdan hareketle demokratik bir adalet 
anlayışı benimser. Yani ortak toplumsal kanaatlerin oluşması, ortak toplumsal kararların 
alınmasına yönelik tartışmalarda bireylerin sorumlulukları vardır. Bu sorun anayasal düzen 
içinde vatandaşlara eşit haklar tanınarak hukukun üstünlüğü çerçevesinde, katılımcı 
demokrasinin benimsenmesiyle çözülür.16 İlk modelde farklı adalet anlayışını benimseyen 
bireylerin kendi dünya görüşlerinin neden benimsenmediğini sormalarının pek bir anlamı 
yoktur.  

Fakat ikinci modelde bunu sormaları bizzat demokratik yapının bir sonucudur. Bu 
modelde azınlık çoğunlukla aynı siyasal haklara sahiptir. Yani demokratik bir toplumda, siyasal 
ve hukuki yapının meşruiyetini sorgulamak bir hak olarak bizzat yapının gereği oluşmaktadır. 
Burada yapının meşruiyetinin gerekçelendirilmesi gerekmektedir. Şayet gerekçelendirme 
yükümlülüğü yerine getirilmiyorsa bu sefer istikrar sorunu baş göstermektedir. Kendi dünya 
görüşü veya inanç sistemlerini ikna edici sebepler olmaksızın kabullenmeye zorlanan insanlar, 
bu şekil bir dayatmaya uzun süre sessiz kalmayacaklardır. Bu da anti-demokratik bir hareketin 
doğması anlamına gelmekte olup, istikrar sorunu oluşturacaktır. Bu durum “neden” sorusunu 
soranların tatmin edici bir cevap alamadıkları sürece devam edecektir ve bu cevap verilmediği 
sürece kullanılacak bastırıcı güçte meşru temellerden uzak olacaktır. 17Dolayısıyla 
gerekçelendirme ve istikrar sorunu aynı süreçte ortaya çıkar ve ortak bir çözüme kavuşturulması 
gereken bir sorun olarak görülebilir. Habermas ve Rawls'ın bu sorulara verdikleri cevaplara 
geçmeden önce Kant'ın pratik felsefesinin bu soruya verdiği cevaba bakmak gerekir. Daha 
sonra Rawls ve Habermas'ın Kantçı çözümlemenin açmazları üzerinden bu sorunu aşmaya 
yönelik tartışmasını irdelemek isabet olacaktır.  

Immanuel Kant gerekçelendirme ve istikrar sorununa etkili bir çözüm önermiştir. Kant 
çözümü “pratik akıl” adını verdiği, insan davranışlarının nesnel ve genel bir maksime göre 
belirlenmesi ihtiyacının olduğu duruma atıfta bulunarak açıklar. Kant'a göre “pratik akıl” insan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar?, s.11-12. 
16 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar?, s.16-17. 
17 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar,  s.18. 
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türünün eninde sonunda ulaşacağı ortak erektir.18 Kant bu gelişim çizgisine “aydınlanma” adı 
verir. İnsanın aklını kullanarak nihai olarak ulaşacağı noktada artık davranışlara, maddi çıkarlar, 
kaprisler, kişisel arzular değil, aklın evrensel ve zorunlu emirleri yol gösterecektir. “Öyle 
davran ki, evrensel kural olsun.” sözü Kant'ın ahlak felsefesinin özünü yansıtır.19 Bu anlamda 
“pratik akıl” insanlığın ulaşacağı tümel bir durumdur ve insanlığın genelini kapsar. Kant'ın 
ahlak felsefesi bize neyin doğru veya neyin yanlış olduğunu göstererek insan davranışlarını yön 
vermez. Kant'ın bu noktada söylediği neyin ahlaken geçerli olup olmadığını insanın kendi 
başına karar vermesi gereken bir durum olduğunu söyler. Bu noktada insanın kendi “akıl 
yürütme”si ile bir evrensel emirlerin pratikteki ilke ve normlarının ahlakiliğini 
sorgulayabileceklerini kurgular. Bir norm veya ilkenin evrensel emirlere ahlaken uyup 
uymadığı noktasında kendimize sormamız gereken iki soru vardır: (1) Bu norm ya da ilke bir 
doğa kanunu olarak dünyayı yönetiyor olsaydı onu bir norm olarak kavrayabilmek mümkün 
olabilir miydi? (2) Bu norm ya da ilkenin yönettiği dünyada onu kavrayabilmek mümkün olsa 
bile, ona uyma istenci göstermek akılcı olur muydu? İlk testi geçemeyen bir norm ahlaken 
yanlış, ikinci testi geçemeyen norm ise ahlaken yanlıştır fakat bazı durumlarda akılcı olarak 
görülebilir, yani duruma göre mazur görülebilirler. Her iki testten geçen norm ise akla uygun 
ve ahlaken doğrudur. İşte Kant bu akıl yürütme yöntemine “koşulsuz buyruk” adını verir. Bu 
testten geçen norm ya da ilkeye uymak ahlaki bir yükümlülüktür ve pratik akıldan türediği için 
bir buyruk halini alır. 20  

Böylece Kant bu yöntemle daha önce tanımladığımız gerekçelendirme sorununa dikkat 
çekici bir çözüm sunmaktadır. İstikrar sorunu ise yine “pratik akıl” kavramından hareketle, 
toplumsal “akılcılaşma” kavramını öne sürerek çözer. Toplumsal akılcılaşma, içsel ve dışsal 
olmak üzere iki farklı şekildedir. İçsel durum, bireylerin kendilerinin içsel anlamda 
akılcılaşması demektir. Dışsal anlamda akılcılaşma ise toplumun hukuk düzeninin 
akılcılaşmasıdır. Kant'ın “hukuk devleti” adını verdiği düzende, anayasal ve yasal ilkeler 
“koşulsuz buyruk” süzgecinden geçirilip oluşturulmaktadır. 21 Toplum iki anlamda da 
akılcılaştığı zaman istikrar sorunu baş göstermez. Şayet baş gösterse bile hukuk düzeninde 
kolluk güçleri zor kullanarak bunu kolayca çözümleyebilir. Zora başvurma durumu toplumdaki 
bazı bireylerin kendi inanç ve ahlaki görüşlerini diğerlerine zorla benimsetmeye çalıştıkları 
durumda ortaya çıkar.  Çünkü Kant'a göre “hak, zor kullanma yetkisini de içerir. “kendi 
düşüncelerini başkalarına dayatmaya çalışan bireylere zor kullanılması meşru ve akla 
uygundur. 22 Böylece “koşulsuz buyruğa” uydurularak oluşmuş akılcı bir hukuk devletinde 
istikrar sorunu ortaya çıkmaz. Çünkü bu devlet akla uygun ve meşru zor kullanma yetkisi ile 
yönetilerek meşruiyetini ve istikrarını sağlar.  

Kant'ın gerekçelendirme ve istikrar sorununa getirdiği çözümü belirttikten sonra artık 
Habermas-Rawls tartışmasına geçebiliriz. Öncelikle Rawls'ın bu soruna getirmeye çalıştığı 
çözümle başlayacak olursak Rawls'ın konu hakkındaki düşüncelerini iki farklı döneme ayırmak 
gerekir. A Theory of Justice eserini kaleme aldığı dönemde Rawls, Kant'çı bir düşünür olarak 
“pratik aklın tek” olduğuna olan inancını henüz yitirmemiştir. Rawls bu eserinde ileride  sivil 
itaatsizlik analizini incelerken bahsedeceğimiz “başlangıç durumu” ve “bilgisizlik peçesi” 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.19. 
19 Necmettin Doğan, Alman Sosyoloji Geleneği, İstanbul:Kitabevi, 2012, s.32. 
20 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar?, s.20. 
21 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar?, s.21-22. 
22 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar?, s.23. 
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kavramlarından hareketle, toplumun temel siyasal ve ekonomik yapısının temel alacağı “adalet 
ilkelerine” ulaşır. Rawls, kitabında önerdiği bu görüşler bir toplum içindeki farklı demokratik 
değerleri bir dengeye oturtarak “hakkaniyet olarak adaletin” iki ilkesine varır. Rawls, günümüz 
liberal toplumlarının aradığı “toplumsal adalet neyi gerektirir?” sorusuna, bu yöntemler 
izlenerek ulaşılacak sonuç her zaman aynı adalet anlayışıdır, cevabını verir. Bu görüş “pratik 
aklın bir ve tek olduğu” varsayımına dayanan Kant'çı ahlak felsefesinin bir devamıdır. Rawls 
bu nedenle Kant'a yapılan eleştirilere benzer bağlamsalcı eleştirilere23 maruz kalmıştır. Rawls'ta 
bu eleştirileri dikkate almış ve Political Liberalism eserinin temsil ettiği ikinci dönemde 
gerekçelendirmenin “aklın birliği” varsayımını temel alarak mümkün olamayacağını kabul 
eder.  

İlk çalışmasında böyle bir amaç güdüldüğüne dair unsurlar mevcuttur. Fakat hakkaniyet 
olarak adaletin, evrensel ve zorunlu bir ahlaki hakikat olduğu iddiasını bünyesinde barındıran 
metafizik bir doktrin olarak değil, Hristiyanlık, İslamiyet, Marksizm ve hatta Kantçılık gibi 
“kapsamlı doktrinlerden” bağımsız, “hiçbir yere dayanmayan kendi başına duran” siyasal bir 
adalet anlayışı olarak görmek gerektiğinin doğru olacağını söyler. O sadece iyi düzenlenmiş 
akılcı bir toplumun, temel siyasal yapısının alması gereken adalet ilkelerini dile getirerek 
toplumun “kamusal” alanı ile sınırlı kalmaktadır. “Bilgisizlik peçesi”, “başlangıç durumu” 
kavramaları ile ulaşılmak istenilen amaç toplumda yaygın şekilde görülen bireysel özgürlük, 
siyasal eşitlik ve ekonomik hakkaniyet gibi kavramları düşünsel bir dengeye oturtmaktır, 
genelleyebilir ahlaki hakikatler olarak temellendirmek değil. 24 

Bu noktada Rawls gerekçelendirme ve istikrar sorununa “örtüşen görüş birliği” kavramı 
ile cevap arar. Burada Rawls'ın temel savı, bağlamsalcı (contextual) eleştirilerin ana noktası 
olan aklın yolunun bir olmayacağından hareketle düşünsel ve vicdani çeşitlilik koşulları altında 
siyasal adalet anlayışının doğru bir adalet anlayışı olarak benimsenmesinin birçok farklı 
gerekçesi olabileceğinden hareket eder. Böyle bir çeşitlilik durumda bu toplumun istikrarının 
gerçekleşmesi, farklı kapsamlı doktrinler arasında “örtüşen görüşbirliğinin” sağlanması ile 
oluşur. Örtüşen görüş birliği kavramı ile Rawls, farklı kapsamlı doktrinleri benimseyen 
insanların arasında siyasal yapının meşruiyeti konusunda ortaya çıkacak çatışmaları önlemiş 
olur. Böylelikle gerekçelendirme ve istikrar sorununu önceki düşünceleri çerçevesinde yeniden 
revize ederek özellikle bağlamsalcı eleştirilere karşı dirençli hale getirmiştir. Fakat yine de bu 
sorunu tam bir çözüme ulaştırdığını söylemek yanlış olacaktır. Özellikle Habermas'ın Rawls'a 
yapmış olduğu eleştiriler ve sunmuş olduğu yeni çözüm önerisi buna delil teşkil etmektedir.  

Habermas'ta tıpkı Rawls gibi bağlamsalcı eleştirileri dikkate alır ve “İletişimsel Eylem 
Kuramı”25 adlı eserinde geliştirildiği “iletişimsel akıl” kavramından temelle bağlamsalcı 
eleştirilere dirençli bir çözüm önerisi sunar. Habermas, toplumsal gerçekliğin dil aracılığıyla 
öznelerarası iletişim süreçlerinde kurulduğunu, insan topluluklarının varlıklarını dilde 
somutlaşan öznelerarası paylaşıma borçlu olduklarını düşünür.26 Bu teori ile Habermas, 
kognitif ve iletişimsel süreçleri toplumsal etkileşim içerisindeki rolleri ile açıklayan bir 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Bağlamsalcı eleştiriler, Kant'ın istikrar ve gerekçelendirme sorununa cevap getirirken temel aldığı “pratik aklın 
bir ve tek” olduğuna ilişkin varsayımının sorunlu olabileceğinden yola çıkarlar. Kant'ın varsayımının tarihsel 
dönemin ruhunu yansıtan ya da o dönemi tanımlayan üretim şeklinin oluşturduğu bir durum olabileceğinden 
hareketle “aklın yolunun bir” olamayabileceğini tartışırlar.  
24 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.27-28. 
25 Eserin Türkçesi için bkz. Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, İstanbul:Kabalcı Yayınevi, 2001. 
26 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.31. 
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rasyonalite kavramı geliştirmeye ve ahlaki sistemlerle, toplumda var olan hukuk gibi temel 
kurumların entegrasyonunu sağlayacak rasyonalitenin gelişim örneklerini ortaya koymaya 
çalışır. Habermas, evrensel ve rasyonel iletişimin imkanlarını bulma çabasındadır. 27 
“İletişimsel akıl” kavramının odak noktasında, Kant'ın kullandığı manada insan ve onların zihni 
melekeleri değil, paylaştıkları ortak yaşamdaki sorunları ve görüş ayrılıklarını çözüme 
kavuşturmaya çalıştıkları özneler arasındaki iletişim süreçleri vardır. Burada insanların zihnini 
nasıl kullandıklarından ziyade birbirleriyle nasıl iletişime geçtikleri ve birbirleriyle nasıl 
etkileştikleri önem kazanmaktadır.  

Habermas'ın “tartışmacı ahlak kuramının” merkezinde de “iletişimsel akıl” yer 
almaktadır. Kant'ın “koşulsuz buyruk” ile ulaştığı ahlaki değer yargılarına ilişkin genellenebilir 
yargılara sadece etkilenen herkesin katılacağı akılcı bir tartışma ile ulaşılabileceğini açıklar. Bu 
akılcı tartışma ile onaylanan normların herkes için geçerli olabileceği iddia edilebilir. 
Habermas'ın “tartışmacı ahlak kuramı” 1992 yılında yayımlanan Faktizität und Geltung 
(Olgusallık ve Geçerlilik) adlı eserinde ortaya koyduğu demokratik yönetim modelinin de 
altyapısını oluşturur.28 Bu modelin çift katmanlı bir yapısı vardır: Yasama, yürütme ve yargı 
erklerini barındıran “merkez” ve sivil toplum örgütlerini, medya kuruluşlarını, üniversiteleri, 
dini cemaatleri ve farklı insan gruplarını barındıran “çevre”. Modelde siyasal güç iletişimsel 
güç ve idari güç olarak birbirine dönüşebilen iki farklı biçimde ortaya çıkar. İdari güç 
merkezdedir ve karar alma ile ilişkilendirilebilir. İletişimsel güç ise çevreden kaynaklanır ve 
toplumsal soru ve sorunlar konusundaki ortak görüş ve iradelerin oluşması süreçlerinde, yani 
Habermas'ın tabiri ile kamusal alanda varlık bulur. Habermas kamusal alanı, tüm vatandaşların 
ortak toplumsal sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunmalarına ve bu sorunlar üzerinde 
bir mutabakat sağlamalarına imkân veren “karmaşık bir iletişim ağı” olarak tanımlar. Kamusal 
alan, zaman ve sabit bir mekana bağlı değildir. Birçok farklı mecrada varlık bulabilir. Bu 
birbirinden farklı birçok mecrada vuku bulan tartışma süreçleri ile vatandaşların ortak iradesini 
yansıtan “kamuoyu görüşleri” ortaya çıkar.29 Bu görüşlerde çevreyi merkeze bağlayan kanallar 
vasıtasıyla merkeze akar ve çevre herkes için bağlayıcılığı olan yasalar ve politikalar için 
merkezi yetkilendirmiş olur. Böylelikle çevrenin iletişimsel gücü, merkezin idari gücünün 
kaynağı olma görevini üstlenmiş olur. Merkezin bu yetkiyi kullanması da bir tür denetlemeye 
tabiidir. Bir defa kamuoyunda ki tartışma ortamı açık kalır ve merkezin karar ve uygulamaları 
tartışma ortamında değerlendirilebilir.  

Diğer yandan ise bağımsız yargı organları bu yetkinin kullanılmasını denetleme 
noktasında kamuoyu görüşlerinin uygulanmasının teminat altına almış olur. Yargı organları 
kamusal alanda oluşan ortak görüş birliğinin çevreden merkeze akmasını sağlar ve bir denetim 
faaliyeti yürütür. Görüldüğü üzere Habermas önerdiği demokrasi modelinde hukuk düzenine 
önemli bir rol atfeder. İnsan hak ve özgürlüklerini temel alan hukuk düzeni belirleyici bir role 
sahiptir. Habermas'a göre insan haklarının ahlaki ve hukuki olmak üzere iki anlamı vardır: 
Pozitif hukuk normları açısından hukuk düzeninin en temel yapı taşıdır. Ahlak normları 
açısından bakıldığında ise insan haklarının kurdukları özgül hukuk düzeninin samut tarihsel, 
kültürel ve ekonomik bağlamın dışında bir evrensel geçerlilik iddiası vardır. Habermas'a göre 
bu iddianın temelinde iletişimsel akıl yer alır. 30 Böylelikle Habermas gerekçelendirme ve 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Doğan, Alman Sosyoloji Geleneği, s.249. 
28 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.34. 
29 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.35-36. 
30 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.37. 
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istikrar sorununa akılcı tartışmalar sonucu varılan görüşlerle bir çözüm sunmaktadır. Toplum 
içinde varolan farklı görüş ve inanç sistemleri karşılıklı iletişim vasıtasıyla olası bir ihtilaf 
durumunda adil bir çözüm bulabileceklerdir. Habermas, “böylesi ihtilafların, ancak ihtilafın 
tarafları arasında yaşanacak akılcı tartışmalar ile varılan görüşbirliği ile adil bir çözüme 
kavuşacağını” söyler.  

Peki bu tartışmada kimin düşüncesi daha açıklayıcı bir çözüm önerisi sunar? Rawls ve 
Habermas'ın farklı çözüm önerilerini iki rakip olarak değil de birbirini tamamlayan birer parça 
olarak görmek daha uygun olacaktır. Çünkü iki yaklaşımda ister istemez kendini diğerinden 
faydalanır ve tutarlı bir hal alır. Rawls'ın yaptığı kapsamlı doktrinler  yorumu öteki ile iletişime 
açık olmalıdır, yine Haberması'ın tartışmacı demokrasi modelini, sağlam bir sosyo-kültürel 
zemine kavuşturabilmesi için, Rawls'ın örtüşen görüşbirliği fikrine ihtiyacı vardır.31 Böylelikle 
Kant'tan hareketle Rawls ve Habermas'ın istikrar ve gerekçelendirme sorununa getirdiği çözüm 
önerilerinden kısaca bahsettik. Şimdi düşünürlerin sivil itaatsizlik bağlamındaki düşüncelerine 
kısaca göz atıp, yukarıdaki varsayımlarından hareketle bir sivil itaatsizlik eyleminin meşruluğu 
sınama noktasına gelebiliriz.  

3.2. Rawls'ta Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirmesi 
Sivil itaatsizliği genel manada adil toplumlar için öngören ve bunu içinde ön şartın 

demokratik bir yöntemin varlığı olduğunu söyleyen Rawls32 “A Theory of Justice” adlı eserinde 
sivil itaatsizliğe ayrı bir parantez açmış, haklılığı ve meşruluğu üzerine önemli bir yorum 
getirmiştir. Sivil itaatsizlik eylemlerinin demokratik sisteme uygunluğu ve sistemin içindeki 
rolünün ne olması gerektiği üzerinde durmuştur. Sözleşme kuramından hareketle üzerinde 
mutabakat sağlanmış devlete itaat, onun siyasi adalet anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu 
ilkelerin ihlali durumunda ise itaatsizlik durumu ortaya çıkar. Tam olarak adil toplumlarda bu 
eylemlere gerek olmayacağını düşünür. Sivil itaatsizliğin demokratik yönetim biçimlerinin 
dışındaki rejimler için mümkün olmadığını belirtir.. Rawls'a göre anayasal bir sivil itaatsizlik 
teorisi şu soruların cevabını vermelidir. İlk olarak, sivil itaatsizliğin devlete karşı olan diğer 
hareketlerden farkının belirlenmesi. İkinci olarak, sivil itaatsizliği gerekçelendirip, hangi 
koşullar altında ortaya çıkacağını belirlemek. Son olarak ise teorinin anayasal bir sistem içinde 
rolünü ve özgür bir toplum içerisinde bu eylemin uygunluğu açıklanmalıdır.33Sivil itaatsizlik 
eyleminin demokratik sistem içerisinde olduğu, yine bu eylemde bulunan kişilerin anayasanın 
yasallığını tanıdığı yalnızca tekil sorunlar üzerinde oluşan tepkiyi  yansıttıkları üzerinde durur. 
Rawls, bu eylemlerin haklılığının bireysel ahlak ya da dini doktrinler temel alınarak 
açıklanamayacağını, bunun yerine siyasi düzenin temelinde yatan ortak adalet anlayışının 
eylemleri açıklamada yol gösterici olduğunu söyler. Bu açıdan dinsel değil siyasi bir 
eylemdir.34Bu kamusal adalet anlayışı demokratik bir sistemde sorunların çözümünde bir 
referans görevi görür.  

Rawls sivil itaatsizliğin anayasal bir demokrasideki temellerini tartışırken toplumsal 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Özbank, Rawls-Habermas Tartışması Neden Demokrasi? Nasıl İstikrar? s.185. 
32 Rawls'ın sivil itaatsizlik üzerine düşüncelerine iki kaynakta rastlıyoruz. Bunlardan ilki, “The Justification of 
Civil Disobedience” (Civil Disobedience, hazırlayan: H.A.Bedau, New York 1969, s240.) Diğer kaynak ise “A 
Theory of Justice” ( John Rawls, Massachusetts, Harvard University Press, s.319-343.) adlı yapıttır.  
33 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik,s.56-57. 
34 John Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları,Yaz 2011, S:67, 
s.174. 
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sözleşme teorisinden yola çıkar. Rawls burada başlangıç konumuna atıfta bulunur ve toplumsal 
düzenlemelerin uymak zorunda olduğu ilkeler ve özellikle adalet ilkeleri üzerinde durur. Bu 
ilkeler başlangıçta eşit özgürlüğün olduğu bir konumda rasyonel ve özgür insanların kabul 
edeceği ilkelerdir. 35 Sözleşme öğretisi her zaman başlangıç konumundaki kişilerin eşit hakları 
olduğu varsayımına dayanır, yani anlaşmaya varmaya yönelik düzenlemeler bakımından eşit 
bir ilişki içinde bulundukları varsayılmıştır. Fakat sözleşmeye giren tarafların neyi bildikleri 
üzerinde çok güçlü kısıtlamalar vardır. Yani söz konusu taraflar ne birbirlerinin, geçmişteki, 
şimdiki ve gelecekteki toplumsal konumlarını ne de hangi kurumların var olduğunu bilir. 
Bununla beraber toplumdaki yerlerini, becerilerini a doğal yeteneklerini bilmezler. Kendi iyi 
anlayışlarını da bilmezler. Tüm bu durumdan dolayı taraflar, her birinin kendi talihinden ya da 
kişisel çıkarlarından faydalanabilmesini engelleyen bir “bilgisizlik peçesi” ile karşı 
karşıyadırlar. Tarafların bildiği şey adalet koşullarının geçerli olduğudur. Bu nedenle, başlangıç 
konumundaki bireyler, sonucu ne olursa olsun kendi maçlar sistemini korumak ve geliştirmek 
için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. 36 Rawls buradan hareketle şu iki ilke üzerinde 
anlaşma sağlanacağına inanır: Adalet İlkeleri. 

John Rawls'ta tıpkı Locke, Hobbes, Rousseau gibi adalet anlayışını toplum sözleşmesi ile 
temellendirmiş ve adalet ilkeleri adını verdiği iki ilke ile bunun analizini yapmıştır. Bu ilke sivil 
itaatsizlik eylemlerinin de meşruluğunu sorgulaması açısından incelemeye değerdir. Bu ilkeler 
toplumsal yaşamın temelini teşkil eder. Toplumsal ilişkiler, sosyal sistem ve  tüm kurumlar için 
geçerlidir. Adaletin iki ilkesi; 

a)Birinci İlke: Her birey aynı temel özgürlüklerin başkaları açısından mümkün olan en 
geniş sistemi üzerinde aynı haklara sahiptir. Eşit temel haklar ve özgürlükler üzerine herkesin 
eşit hakları bulunmaktadır.  

b)İkinci İlke: Sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin, adil tasarruf ilkesi çerçevesinde en kötü 
durumda olana en fazla yarar sağlamalıdır. İkinci olarak ise, Adil bir fırsat eşitliği çerçevesinde 
herkese açık olması gereken konum ve makamlarla ilişkilendirilmeleri gerekir. 37 

Eşit özgürlüğün olduğu bir konumda rasyonel ve özgür insanların kabul edeceği ilkeler 
olarak sunduğu adalet ilkelerinin ilki “özgürlük ilkesi” ikincisi ise “farklılık ilkesi” ve “eşit 
fırsat ilkesi” olarak adlandırılır. Bunlardan ilk öncelikli olan özgürlük ilkesidir ve ikinci ilkeden 
önceliğe sahiptir. Böylece ekonomik dürtülerle feda edilmeyen ilk ilke ile özgürlük garanti 
altına alınmış olur. Rawls'a göre herkesin adaletine saygılı bir şekilde özgürlük, servet, gelir, 
temel malların dağıtımı yapılmalıdır. İşte bu ilkelerin özü ve adilliği buradan gelmektedir. 
Rawls, temel toplumsal düzenlemeler bu iki ilkeye uyduğu sürece adil olacağını söyler ve 
istersek adalet meselelerine onlara göndermede bulunarak bir çerçeve çizebileceğimizi belirtir. 
38İşte bu nokta da Rawls'a göre sivil itaatsizliğin haklılığı bu ilkelerin ihlali ile oluşur.  

Adaletin iki ilkesi sözleşme öğretisi bağlamında adil kurumlara uyma zorunluluğumuzu 
kolayca izah eder. Fakat adil olmayan yasalara uyma zorunluluğu durumunda yapılması 
gereken nedir? Rawls buna şöyle cevap arar. İnsanlar başlangıç konumunda adalet ilkeleri 
üzerine mutabakata varırlar. Bunun ardından ise anayasa konvansiyonuna geçerek burada hali 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.168. 
36 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.168. 
37 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik,s.59. 
38 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.170. 
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hazırdaki adalet ilkelerini yerine getirecek bir anayasa seçeceklerdir. Adalet ilkeleri bağlamında 
bir takım yasalar çıkaracaklardır. Bu yasalar ise daha sonraki tüm aşamalar için bağlayıcı 
unsurda olacaktır.39 Adalet ilkeleri arzu edilen yasalar için bir temel oluşturmaktadır; sorun, bir 
dizi siyasi prosedür bulmaktır. Bu noktada Rawls, en iyi anayasanın eşit siyasi özgürlüğü tasvip 
eden ve bir tür çoğunluk yönetimi kullanan bir tür demokratik rejim önerir. Sözleşme teorisinin 
bir anayasal demokrasi gerektirdiği sonucuna ulaşır. Bu noktada anayasal süreç adil bir 
mevzuata sahip olsa da çıkarılan mevzuatın adil olacağını güvence altına almaz. Bu nedenle, 
adil bir anayasa bile adil olmayan yasalar çıkarabilir ve adil olmayan politikalar uygulayabilir. 
Nihai olarak bir tür çoğunluk ilkesi gereklidir. Fakat çoğunluğun çıkardığı yasada yanılgı içine 
düşebilir. Anayasanın başlangıçta adil olduğunu varsaydığımızdan itibaren çoğunluğun 
çıkardığı yasaya uymak doğal bir ödev ve yükümlülüktür. 40 Rawls bu noktada şunu belirtir:  

“Anayasanın adilliği bu anayasanın altında çıkarılan yasaların adilliğini sağlamaz ve 
çoğu kez çoğunluğun çıkardığı yasaya uymak gibi bir yükümlülüğümüz ve ödevimiz olsa da, 
buna karşılık olarak çoğunluğun çıkardığı yasanın kendisini adil görmek gibi bir 
yükümlülüğümüz ya da ödevimiz elbette yoktur. Yasa yapma hakkı kararın haklı bir şekilde 
verildiğini güvence altına almaz ve yurttaş kendi davranışını demokratik otoritenin yargısına 
teslim etmez. Ve yurttaş kendi yargısına göre, çoğunluğun çıkardığı yasalar adaletin belirli 
sınırlarını aşıyorsa, sivil itaatsizliği düşünebilir.”41 

Rawls'a göre sivil itaatsizlik kamusal iyi anlayışını tanımlayan ahlaki ilkelerle 
gerekçelendirilen bir eylem olması anlamında siyasi bir eylemdir. Eylem bir siyasi kanaate 
dayanır ve anayasanın temelini oluşturan adalet duygusundan beslenir. Sivil itaatsizlik, 
muhalifin bu duygusu sayesinde haklı olduğuna inandığı kamusal bir eylemdir, yasaya 
itaatsizliği yasaya sadakatin sınırlarını aşmadan ortaya koyar ve bu özelliği ile vicdani ve 
samimi olduğunu ortaya koymayı amaçlar.42 Şiddet içermeyen doğasıyla adalet duygusuna 
hitap etmek isteyen bir eylem olarak sivil itaatsizliğin ne gibi durumlarda meşru olarak 
adlandırılması gerektiği üzerine ise Rawls şunları ifade eder.  

İlk koşul, çoğunluğa yapılan siyasi çağrıların her zaman iyi niyetle yapılıp reddedilmiş 
olması ve genel geçer yolların tüketilmiş olması gerekmektedir. İkinci olarak, bu eylemin genel 
olarak adaletin esaslı ve bariz bir şekilde ihlal edildiği vakalarla sınırlandırılması 
gerekmektedir. Burada adaletin iki ilkesinin sınırlandırılması varsayımı öne çıkar. 43Yani temel 
özgürlüklerin ihlali sonucunda sistem adaletin tesisi için en önemli ilkeleri hiçe saymış olur. Bu 
nedenle bunlara itaat etmeme hakkı doğar. Ve yine ikinci ilke ışığında siyasi çoğunluğa yapmış 
olduğumuz çağrı ses getirmemiş olabilir veya bu kurumlara ulaşmada sıkıntı çekiyor olabiliriz. 
İşte bu da ikinci ilkenin ihlalidir. Yani iktidar ve sorumluluk pozisyonlarının herkese açık 
olması gerektiği ilkesinin uygulanmadığını gösterir. Bu da ikinci bir meşruiyet zemini doğurur. 
Ve yine bir azınlık hakkının yasaklanması “eşit fırsat ilkesinin” açık bir ihlali olabilir. Bunun 
sonucunda sivil itaatsizlik eylemine başvurmaktan başka çare kalmamış olabilir. Üçüncüsü, 
muhalefet eden kişinin benzer bir şekilde aynı haksızlığa maruz kalan herkesin de benzer bir 
şekilde protesto etme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye hazır olduğu vakalarla sınırlı 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.170. 
40 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.171-172. 
41 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.172. 
42 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.173. 
43 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.175. 
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olmalıdır.  Sivil itaatsizliği haklı kılacak bu son ilke ise oldukça karmaşıktır. Bu koşul ilk iki 
şartın sivil itaatsizliğin haklı gösterilmesi için her zaman yeterli olamayacağı varsayımından 
hareket eder. Rawls'ın vermiş olduğu örnek üzerinden hareketle, birçok azınlık veya grup 
yetkili organlarca, uzun süreli aynı şiddette bir haksızlığa maruz kalmış olabilirler. Ve politik 
çağrıları başarıya ulaşmamışsa iki tarafında sivil itaatsizliğe başvurma hakkı vardır. Pek 
muhtemel görünmese de bu grupların tümünün birden eylem içinde bulunması anayasal 
sistemin işlemesini tehlikeye sokar. 44 Bu nedenle Rawls bu eylemlerin uygulanmasında bir 
sınır olduğunu düşünür. Burada Rawls'ın koyduğu sınır, eylemlerin aşırı bir boyuta varıp 
anayasanın işlemesini engellemeyecek seviyede olmasıdır. Rawls bu üç koşulun gerçekleşmesi 
halinde sivil itaatsizlik eyleminin haklı olacağını söyler. Görüldüğü üzere Rawls sivil itaatsizlik 
kavramını diğer asi, şiddet içeren protestolardan ayırır ve kendi oluşturduğu adalet ilkeleri 
çerçevesinde demokratik bir hak olarak telakki eder. Sözleşme teorisinin de vurguladığı üzere, 
adalete ilişkin ilkeler gönüllü işbirliğinin ilkeleridir.  

Bu nedenle Rawls'a göre sivil itaatsizliğin anayasal teorisi adalet tasarımına dayanır. 45 
Rawls, toplum sözleşmesi ve günümüz anayasal sistemleri çerçevesinde toplumun çoğunlukçu 
ve yönetimin temel politik ilkelerine bağlılık içinde olduğunu, yalnızca adalet ilkeleri 
çerçevesinde bir takım ihlaller sonucu devlet otoritesine yasadışı bir şekilde karşı çıkışı 
barındıran eylemin meşruluğunun, ahlaki temelinden geldiğini söyler. Sivil itaatsizlikte 
otoritenin genel çerçevesi ve hukuk düzeninin meşruiyeti ön kabuldür. Rawls'ın tanımına göre, 
sivil itaatsizliğin yasaya karşı olması onun meşruluğuna gölge düşürmez. Eylem sadakatle 
gerçekleşir, yasaya bağlılık söz konusudur ve amacı nihai olarak barışçıldır. Şiddet içermez ve 
özellikle şiddetten kaçınılır. 46 Ve nihai olarak eylemde bulunan kişi veya grup bunun 
sonuçlarına katlanmayı göze almıştır. Bu onun diğer protesto ve şiddet içeren gösterilerden en 
büyük farkı ve meşruluk temelidir.  Bu şartlar altında Rawls, layıkıyla gerçekleşen meşru bir 
sivil itaatsizlik eyleminin, anayasal rejimde istikrar yaratan, bu rejimi daha kesin olarak adil 
hale getiren bir araç olduğunu belirtir.47 

3.3. Habermas'ta Sivil İtaatsizlik ve Gerekçelendirme 
Habermas ise kendinden emin olan her hukuk devleti demokrasisinin sivil itaatsizliği, 

siyasi kültürün bir yapı taşı olarak algılaması gerektiğini söyler.48 Tıpkı Rawls gibi sivil 
itaatsizliğin bütünüyle işleyen bir hukuk devletinde ortaya çıkacağını söyleyen Habermas, sivil 
itaatsizlik hakkının, demokratik bir düzende bile adaletsiz yasaların olabileceği durumundan 
doğduğunu söyler. Rawls'ın sivil itaatsizlik yorumundan hareketle bir takım sonuçlara varır. 
Günümüzde bu tür eylemlere karşı oluşan algı hukukun barışını tehlikeye soktuğu yönündedir. 
Fakat Habermas, hukuk devleti vatandaşlarının, hukuk düzenini, cezalandırılmak korkusundan 
değil gönüllü olarak tanımalarını talep eden yüksek meşruiyet iddiasından yola çıkarak devletin 
meşruiyet kazanma sürecini açıklar. Bu nedenle, tüm ilgililerin içten onayını alabilecek normlar 
meşru ve geçerli olacaktır. Demokratik bir devlet, meşruiyetini saf legaliteye dayandıramadığı 
için, günümüzde yurttaşlarından mutlak değil, ilkesel bir itaat beklemelidir.49 Sivil itaatsizliğin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik,s.65. 
45 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik,s.73. 
46 Hanefi Macit, Şiddet İçermeyen Bir Eylem:John Rawls'da Sivil İtaatsizlik,KKEFD,2007,S:16,s.141 
47 Rawls, “Sivil İtaatsizliğin Gerekçelendirilmesi”, Cogito,s.177. 
48 Habermas, Sivil İtaatsizlik, s.32. 
49 Jürgen Habermas, “Sivil İtaatsizlik: Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı. Almanya'da Otoriter Legalizm 
Karşıtlığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, Çev. Yakup Coşar, 4.b., İstanbul: Ayrıntı, s.129-130s 
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oluştuğu durumların hukuk düzenini ortadan kalktığı aşırı durumlar değil, her zaman ortaya 
çıkabilecek normal durumlar olduğundan hareketle, bu eylemlerin hukuki oluşum sürecindeki 
yanlışlıkları düzeltmenin ve yenilikleri hayata geçirmenin son olanağı olduğunu belirtir. 
Habermas'a göre evrensel içerikli anayasal içerikler yaratmak, uzun vadeli tarihsel olarak düz 
bir hat izlemeyen bir süreçtir. Bu süreç yanlışlar, direnişler ve yenilgilerle düzenlenir. Bu proje 
bitmiş olmadığı için de, anayasal organlar yanılabilme sürecinin dışında değildir. 50 
Drowkin'den atıfla: “Böyle durumlarda sivil itaatsizlik yöntemleriyle girişilen yasa ihlalleri, 
diri bir cumhuriyetin kendini yenileme yeteneğini gösterebileceği ve de yurttaşları üzerindeki 
meşruiyet inancını sürdürebileceği vazgeçilmez bir unsuru işlevini üstlenen, ahlaki olarak 
gerekçelendirilmiş denemelerdir.51 

Rawls'a göre yasa ihlali bulunduğu için adil bir cezalandırma usulü muhakkak 
uygulanmalıdır. Sivil itaatsizlik eylemlerinin legalleştirilmesinin doğru olamayacağını ve 
eylemin mesaj etkisini azaltacağını düşünen Habermas'a göre ise: “Sivil itaatsizlik, yasallık ile 
meşruluk arasında bir yerde askıda kalmalıdır. Ancak o zaman demokratik hukuk devletinin 
bütün meşrulaştırıcı anayasa ilkeleri ile, pozitif hukuk oluşumunun her biçimi üzerinde yer 
aldığı olgusunun işareti verilebilir.” 52 Habermas bu eylemlerin doğası gereği yasadışı 
olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söyleyerek Rawls'la aynı noktaya gelir. Eğer 
cezalandırılmayacak olursa bu eylem yasal bir eylem olacak ve bu sivil itaatsizliğin doğasına 
aykırı olacaktır. Ancak bu eylemlerin adi suç kapsamında belirtilmemesinin gerekliliğini 
vurgular. Sivil itaatsizliği bir adi suç gibi gören her hukuk devleti otoriter legalizme 
sürüklenmektedir.53  Ona göre mahkemelerin sivil itaatsizliği adi bir suç olarak göstermemesi 
gerekir. Çünkü bu eylemin devrimci bir karakteri yoktur. Demokrasiye ve adalete olan inancın 
bir getirisidir.  

Hukuk devletinin meşruluk talebi, yurttaşların hukuk düzenini korku ile değil 
kendiliğinden tanımasını öngörür. Meşruluğu olan bir yasa pozitif bir gerçeklik sahibidir. Bu 
süreçte meşruluk kazanır. Habermas'a göre sivil itaatsizlik onurunu hukuk devletinin bu aşırı 
meşruluk talebinden alır. Eylemi yapan kişileri, kural çiğneyenleri adi suçlu olarak görmeleri 
bu nedenlerdir. Ancak konu sivil itaatsizlik gibi demokratik bir hak olunca bu uygulama 
devletin daha önce de belirttiğimiz gibi otoriter legalizm düzeyine gitmesine neden olur. 
Rawls'ın adalet ilkeleri ve Habermas'ın bir süreç içinde kendini bulacak olan anayasanın 
evrensel ilkeleri sivil itaatsizliğin yolunu açar. Bu nedenle hukuka itaat ve yasalara saygı bunu 
engelleyemez. Vicdanla temellendirilmiş sivil itaatsizlik eylemleri kendini anayasaya bağlı 
sayar ve tıpkı Thoreau ve Martin Luther King gibi anayasaya karşı olmak değil, yürürlükteki 
anayasanın uygulanmasını talep ederler.54  

Ayrıca Habermas günümüzde sıkı sıkıya yapıştığımız çoğunluk kuralını tartışmaya 
koyar. Ona göre bunu yaşadığımız dönemde kimse sarsmak istememektedir. Ancak bu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Habermas, “Sivil İtaatsizlik: Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı. Almanya'da Otoriter Legalizm 
Karşıtlığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, s.132. 
51 “Ronald Drowkin, Civil Disobedience,Cambridge, 1977, s.206.” dan aktaran Habermas, “Sivil İtaatsizlik: 
Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı. Almanya'da Otoriter Legalizm Karşıtlığı”, Kamu Vicdanına Çağrı 
Sivil İtaatsizlik, s.133. 
52 Habermas, Sivil İtaatsizlik, s.47. 
53 Habermas, “Sivil İtaatsizlik: Demokratik Hukuk Devletinin Denektaşı. Almanya'da Otoriter Legalizm 
Karşıtlığı”, Kamu Vicdanına Çağrı Sivil İtaatsizlik, s.132. 
54 Habermas, Sivil İtaatsizlik, s.50. 
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çoğunluk anlayışının meşru gücünü koruması isteniyorsa bir takım koşulların gerçekleşmesi 
gerekir. Örneğin, parçalanmış kültürel gelenek ve kimliklerden kaynaklanan, doğuştan 
azınlıklar olmamalıdır. Aynı şekilde çoğunluk geri dönüşü olmayan kararlar vermemelidir.55 
Çoğunluk kuralı bu tarz kısıtlamalar ve koşullar bulunduğu sürece inandırıcı veya meşru bir 
şekilde işler. Ona göre çoğunluğun azınlığı görmediği durumlarda demokrasiden bahsedilemez. 
Çoğunluk kuralının değeri tartışma veya adil olduğuna inanılan bir uzlaşmanın ideal 
sonuçlarına yakınlığı ile ölçülür. Yani demokratik müzakere tekniklerinin uygulanması 
çoğunluk kuralının meşruluğu açısından oldukça önemlidir. Bu noktada Rawls'ın düşünceleri 
ile kısmi bir ayrılık vardır. Fakat ikisinde de görüldüğü üzere sivil itaatsizlik meşruluğunu 
devrimci olamayan, vicdani talepler barındıran, adil yapısından almaktadır. Rawls'ın düşüncesi 
kendi teorisine, Habermas'ınki ise ülkesinin otoriter legalizm karşıtlığı üzerine düşüncelerinde 
temellenir.  
4.   Sivil İtaatsizliğin Meşruluğu Sorunu 

     Sivil itaatsizliğin meşruluğunun hukuki açıdan incelenmesi için, günümüz hukuk devletinin 
yasallıkla meşruluk algısına bakmak gerekir. Yasaya uygunluğun meşruluğu temellendirdiği 
günümüz hukuk devletince kabul edilir. Bu nedenle bir sivil itaatsizlik eylemi pozitif hukuk 
açısından yasaya aykırılık teşkil ettiği için meşru görülmez. Ancak bu tartışmada sivil 
itaatsizliğin hukuki meşruluğundan çok siyasi-ahlaki meşruluk yeteneği bulunmaktadır.56 Fakat 
yine ahlaki ve siyasi olarak meşru olan bir eylem hukuki olarak meşru olmayabilir. Sivil 
itaatsizliğin temellendiği en önemli düşünce doğal hukuktur. Ahlak olması gereken evrensel bir 
ilkeye bağlıdır ve hukukun da amacının bu olması gerekir.57 Öznel hakları garanti eden modern 
hukuk uygulamaları geleneksel olandan farklı olarak, yasak olmayan her şeye meşruluk tanıyan 
Hobbescu ilkeyi benimser. Böylece hukuk ile ahlakı ayırmış olmaktadır. 58 Demokratik bir 
hukuk devletinde bile yasal düzenlemeler ahlaken meşru olmayabilir. Bu bir sivil itaatsizlik 
sebebi olarak, meşruluğu hakkında bize bir fikir verebilir. Bu düzenlemelerin dayatılması 
sonucu direniş ahlaki bir zorunluluk haline gelebilir ve bu durum genel bir algı yaratabilir. 
Ancak bu nokta da eylemlerin genelleştirilmesine karşı çok ciddi eleştiriler vardır. Herkesin 
yasalara itaat etmemesinin sonucunun tam bir felaket olacağını kanısı vardır. Fakat bu durum 
iç barışı tehdit etmeye başladığı zaman sorumluluk eylemcilerde değil, iktidarı kötüye kullanıp 
direnişi ortaya çıkaran iktidarda olacaktır.  

 Yine de sivil itaatsizliğin meşruluğunu hukuki zeminde tartışmanın anlamlı olmadığı 
görülüyor. Sivil itaatsizlik hukuki bir temelden çok ahlaki temele dayanan bir eylemdir. Hukuki 
bir zemine yansıması sistemin haksızlığını kabulü olmakla birlikte yine bu durum sistemin 
sonunun başlangıcı olabilir. Sanıldığının aksine sivil itaatsizliğin dayanağı, klasik liberalizm 
(faydacı liberalizm) değildir. Aksine epistemolojik temelleri oldukça uyumsuzdur. Sivil 
itaatsizliğin temelini klasik liberal sözleşmecilikte (contacrtuality) aramak gerekir. 59 Yöneten 
ile yönetilenin bir uzlaşması sonucu oluşan sözleşme kuramına göre adalet ilkelerinin bir tür 
anayasal demokrasiyi oluşturduğunu görüyoruz. Yani temsili sistem ve çoğunluk ilkesi. Sivil 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Habermas, Sivil İtaatsizlik, s.58. 
56 Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik,s.156. 
58 Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik,s.261. 
58 “I. Maus, “Die Trennung von Recht und Moral als Begrenzung des Rechts”, Zur Aufklärung der 
Demokratietheorie, Frankfurt a.M. 1992, s. 308-336.” den aktaran Jürgen Habermas,”Meşruiyet Dayanağı Olarak 
İnsan Hakları”, Birikim, Çev. Tanıl Bora,Şubat,1998,S:118,s.62. 
59 Nişancı,Sivil İtaatsizlik, s.274. 
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itaatsizlik eylemlerinin Hukuk etiği açısından meşruluk alanlarını iki başlıkta inceleyebiliriz: 
Doğal Hukuk, Sözleşme Kuramı.   
        Sivil itaatsizliğin  temellendirildiği en önemli bağlamlardan biri doğal hukuktur. Her 
hukuk devleti pozitif hukuku gerekçelendirmek ve meşruiyet kazandırmak için bir üst dogma 
ve felsefi ilkelere ihtiyaç duymuştur. Doğal hukuk kavramının ortaya çıkması da böyle bir 
ihtiyacın ürünüdür. Böyle bakıldığında doğal hukuk, pozitif hukuk düzenine meşruluğunu 
vermesi gerekeni vermesi beklenen ilkeler olarak tanımlanabilir. 60 Bu nedenle pozitif hukukun 
yasal görmediği bu eylemler aslında pozitif hukukun gerekçelendirildiği doğal hukuk ilkelerini 
kendine referans alır ve meşruluğunu bu temelde sağlamaya çalışır. Sözleşme kuramı ise başlı 
başına doğal hukuk ürünü olarak görülebilir. Sözleşme, tarafların özgür iradeleri ile ortaya 
çıkan bir mutabakattır. Doğal hukuk kuralları böylelikle daha önce Rawls'ın sözleşme 
analizinde açıkladığımız gibi yasalar çıkarma yoluyla yerini pozitif hukuka bırakır ve böylelikle 
artık meşruluk yasallık çizgisine çekilir. Burada yoğunlaşacağımız konu Rawls ve Habermas'ın 
gerekçelendirme ve istikrar sorununa sunmuş oldukları çözüm çerçevesinde sivil itaatsizlik 
olarak adlandırdığımız eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştiği ve meşru temeller kazandığı 
olacaktır. Doğal hukuk ve sözleşme teorisinden hareketle Rawls'ın ulaştığı örtüşen görüş birliği 
ve Habermas'ın iletişimsel yaklaşımı bu noktada önemli veriler sunacaktır. Bir toplumda çıkan 
yasaların meşruluğunu Kant'ta koşulsuz buyruk adı verilen kavramından hareketle iki soru 
ekseninde cevapladık. Bu iki soruya verdiğimiz cevap olumluysa o yasaların anayasal bir 
sistemde meşru kabul edildiğini söyledik. Fakat bu yasaların oluşum sürecinde “pratik akıl” 
kavramını temel alırsak farklılığın yoğun olduğu toplumlarda çözüm üretmemiz olanaksız 
olacaktır. Bu noktada Rawls ve Habermas devreye girer. Rawls bunun için önceden üzerinde 
anlaşılmış ve veri olarak kabul edilen örtüşen görüş birliği kavramıyla, toplumsal sözleşme 
teorisiyle ulaştığımız adaletin iki ilkesinin yasaları meşrulaştırdığını, yine doğal hukuk 
sürecinden hareketle “başlangıç durumuna” atıfta bulunarak açıklar.  
 Kanun koyucu, yasa yapma sürecinde adaletin iki ilkesini temel aldığında hakkaniyetli 
bir sonuca ulaşır. Fakat yine oluşan her yasanın adil sonuçlar doğuramayabileceğini 
günümüzün çoğulcu topluluğunda kabul edersek, kişilerin yasaya bağlı olması çıkan her yasaya 
saygı duyacakları anlamına gelmez. Çoğunluğun azınlığa belirli bir takım yasaları zorla kabul 
ettirmeye çalışması durumda, yasaların adaletin ilkelerini hiçe sayar bir şekilde uygulanması 
elbette bir karşı hareket doğuracaktır. Bu hareketin meşruluğu adaletin iki ilkesinden oluşan 
örtüşen görüş birliğinden gelir. Fakat bu kavram eylemlerin meşruluğunu tek başına açıklamaz. 
Burada Habermas'ın iletişimsel eylem kuramı bunu tamamlama görevi görebilir. Toplumdaki 
farklı inanç ve fikir sistemlerinin olduğu durumda iletişimsel akıl ile her sorun konuşulup bir 
anlaşma zemininde çözülmeye çalışılacaktır. Bu sürece iletişim süreçleri adı verilir ve burada 
önemli olan tarafların birbirleriyle nasıl iletişime geçtikleridir. Habermas bu noktada Rawls'ın 
teorisine ek olarak öteki ile ilişkiye önem vermiş ve toplumda tek bir aklın olamayacağında 
hareketle çıkan sorunların iletişim süreçleriyle aşılacağını öngörür. İletişimsel akıl 
kavramından hareketle oluşturduğu “tartışmacı ahlak kuramı” ile Kant'ın koşulsuz buyruk ile 
oluşturmaya çalıştığı adil norm ve ilkelerin tartışma ile oluşacağını söylemektedir. Tartışma 
ortamında oluşan ilke ve normların adil olacağını ve bunlara uyulması gerektiğini belirtir. 
Buradan ulaştığı demokratik toplum modelinde “çevre” ve “merkez” kavramlarını kullanır. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Doğan Özlem, “ Sivil İtaatsizlik Üzerine Bir Felsefi İnceleme Denemesi”, Sivil İtaatsizlik, 
İstanbul:Demokrasi Kitaplığı, 1998, s.90. 
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İletişimsel süreç çevrede vuku bulur, “merkez” ise kamusal alanda ulaşılan mutabakatları 
yasalaştırarak adil yasaları uygulamakla yükümlüdür.  
 Burada merkez, kamusal alanın iletişim süreçlerinin ve yargının denetimine tabidir. 
Habermas adil yasaların uygulanmasında yargıya büyük önem verir. Toplumun iletişim 
süreçlerinde ulaştığı ilkelerin uygulanması yargının denetimi altındadır. Bu nedenle 
Habermas'ın görüşünden hareketle bir toplumda iletişim süreçlerinde oluşan ilkeler hukuk 
devletinde uygulanmıyorsa, merkez, çevrenin vermiş olduğu herkes için geçerli ve adil ilkelerin 
uygulamaması nedeniyle bir muhalefetle karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle bu eylemler bir 
meşruluk kazanacak ve yargısal denetimde bunu denetleyemediğinden eylemler bir algı 
yaratmaya yönelik şekilde devam edecektir. Habermas buradan hareketle sivil itaatsizlik 
eylemlerinin adi suç kapsamında görülmemesi gerektiğini söyler. Çünkü iletişim süreçlerinde 
oluşan genel ilkeler uygulanmadığından böyle bir eyleme başvurma kişilerin doğal bir hakkıdır. 
Pek tabi ki bu eylemler pozitif hukukun geçerli olduğu sistemde yasadışıdır; fakat bunların 
yasallıkla meşruluk arasında kalması hareketin ruhu ve demokratik toplumun ilkeleriyle 
bağdaşır.  

          Görüldüğü üzere sivil itaatsizlik demokratik toplumlarda sözleşme bağlamında oluşan ve 
herkes için geçerli olacak ilkelerin oluşum süreçleri nedeniyle meşru olarak adlandırılabilecek 
eylemlerdir. Bu eylemler, Habermas ve Rawls'ın görüş birliğinde olduğu gibi modern 
demokratik hukuk devletlerinde görülür ve meşruluk ile temellendirilebilir. Bu eylemler 
demokratik toplumun kendini yenilemesi ve meşruluk inancını sağlama açısından da olumlu 
bir etkiye sahiptir. Bu eylemler Habermas'tan atıfla; “demokratik hukuk devletlerinde denektaşı 
işlevi görürler.” Bu eylemlerin oluşum sebepleri mevcut adaletsizliktir. Fakat neyin sivil 
itaatsizlik olduğunu anlamak içinde kavramın teorisini iyi anlamak gerekmektedir. Her ne kadar 
olumlu etkileri görülse de devrimci karakterdeki hareketler ile aynı şekilde değerlendirilirse 
toplumda bir kaosa ve düzensizliğe yol açabilir. Bu nedenle sivil itaatsizliğin şiddetten uzak 
tavrı oldukça önemlidir. Bu eylemlerin meşruluğu da yine şu noktalarda gizlidir: Yasaya 
bağlılık ve adalet inancı.  
5.    Sonuç Yerine 

Habermas'ın söylediği gibi sivil itaatsizlik eylemleri, “demokratik hukuk devletlerinde 
denektaşı” işlevi görürler.61 Üzerinde durduğumuz üzere sivil itaatsizlik eylemlerinin amacı 
mevcut anayasal sistemin imhası değil, hali hazırda bulunan kuralların uygulanmamasından ya 
da adaletsiz bir yasanın vermiş olduğu zarar neticesinde bir hak arayışıdır. Yapısı gereği, 
yasadışı, aleni, şiddet içermeyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bir hukuk devletinde adalet 
tesisi açısından olmazsa olmaz haklardan biridir. Meşruluğunu vicdani ve insani yasalardan 
alır. Thoreau, Ghandi, M.Luther King'in yapmış olduğu kamu vicdanına bir çağrıydı. Rawls 
bunu adalet ilkeleri ile temellendirdi. Habermas iletişimsel eylem kuramından hareketle siyasi 
kültürde normalleşmiş bir yapı olarak değerlendirdi. İkisinin de ortak noktası adil olanın, 
Gandhi'nin hakikat sevgisi dediği şeyin ortaya çıkarılmasıydı. Bu nedenle her vicdanın 
bulabileceği bu hakikat, sivil itaatsizliğin meşruluğunu temellendirir. Nasıl meşru bir 
anayasanın her hükmünün herkes için adil olabilmesi mümkün değilse, yasal olarak 
adlandırılmayan her şeyinde suç veya adaletsizlik olarak adlandırılması da mümkün değildir. 
Zaten sivil itaatsizlik eylemlerinin yasal bir zemine oturtulması hem sistem açısından hem de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Habermas, Sivil İtaatsizlik, s.58. 
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kavramın teorik doğasından ötürü mümkün değildir. Bu nedenle Habermas'ın dediği gibi “Sivil 
itaatsizlik, yasallık ile meşruluk arasında bir yerde askıda kalmalıdır.” Çoğunluğun tahakkümü 
ve azınlığın susturulduğu adaletsiz sistem mevcut olduğu sürece demokrasiden bahsetmek 
mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu eylemlerin ve hak arayışının da sonu olmayacaktır. 
Mevcut sistem diyalog ve müzakereye ne kadar açık olursa bu barışçıl eylemlerde o oranda 
azalacaktır. Habermas'ın iletişimsel akıl dediği süreçlerin bu devrede çözüm odaklı bir işlevi 
olacağı açıktır. Sivil itaatsizlik, her bireyin haksızlıklara karşı duruşunu yansıtır ve adil olanın 
gerçekleşmesi için itaat etmemek gerekiyorsa edilmeyecektir. Thoreau'nun hapishanede kaldığı 
tek gecede arkadaşı Waldo Emerson'nun ziyareti sırasında sorduğu soru ve verilen cevap 
anlatının temelini ve özetini oluşturmaktadır. Emerson arkadaşına “Henry, sen neden 
buradasın?” diye sorduğunda Thoreau'nun karşılığı yine bir soruyla olmuştur: “Waldo, sen 
neden burada değilsin?”62. 
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KIRGIZCA VE TÜRKÇEDEKİ 
FİİLDEN TÜRETİLEN SIFATLAR ÜZERİNE 

 
Durdu YÜCEL* 

 
ÖZET 

Bu yazıda aynı dilin farklı lehçelerindeki yapım eklerinin kullanımı ele alınmaya çalışılmıştır. Bu lehçelerdeki 
ekler aynı kullanıma, işleve ve sese sahip olmayabilir; bir lehçede bulunan ek, diğer lehçede bulunmayabilir.  

Çalışmamızda Kırgız ve Türkiye Türkçesi’ndeki fiilden sıfat yapım ekleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 
Her iki lehçede kullanılan fiilden sıfat yapım ekleri, genellikle anlam açısından birbirine uygun düşer, ama 
çoğunlukla fonetik ve kullanım özelliği açısından farklıdır. Bu karşılaştırma sonucunda, bazı eklerin bir lehçede 
kullanılırken diğer lehçede kullanılmadığı, bazı eklerin az kullanıldığı, bazı eklerin işlekliğini kaybettiği ve bazı 
eklerin ise ortak olduğu görülmektedir. Bu iki lehçenin yanı sıra yeri geldiğinde farklı lehçelerden de örnekler 
verilerek, konu daha da açık hale getirilmeye çalışılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, fonetik özellik, fiilden sıfat yapım ekleri. 
 
 
ABSTRACT 

In this paper we have taken derivative suffixes in two different dialects of Turkish language. The derivative 
suffixes in two dialects may not have same semantic functions and phonetic variants. A suffix of one dialect can 
not be found in other dialect.  

We have studied participial suffixes in Turkey Turkish and Kirghiz Turkish with a comparative manner. Most 
of the suffixes with regard to semantic are the same in two dialects. However they differ in their phonetics and 
functions. As a result of our research we have found that some suffixes are used in only one dialect, some have a 
wide usage in one but not in the other, some are totally extinct in one dialect while have a limited usage in the 
other. In case of need we have used examples from other Turkish dialects other than Turkey Turkish and Kirghiz 
Turkish.  

 
Key Words: Kirghiz Turkish, Turkey Turkish, Phonetic feature, Participial suffixes. 

 
Fiilden türetilen sıfatlar genelde hem Kırgız Türkçesi’nde hem de Türkiye Türkçesi’nde sık 

kullanılır, fakat onları araştırmak hem ilmi hem de teorik incelik gerektirir. Çünkü fiilden 
türetilen sıfatlar ile fiilin özel hallerinin birbirine yakınlığı, çoğu durumda bunların 
karıştırılmasına sebep olur. Türkoloji sahasında günümüze kadar canlılığını kaybetmeyen bu 
sorun, bilakis daha derin araştırmaları ve somutlaştırmayı gerektirmektedir.  

Dillerin genelinde çoğunlukla fiilden türetilen sıfatlar gösterilmesine rağmen, onlara hangi 
sebepten sıfat olarak bakılması gerektiği ilmi araştırmayla net olarak ortaya konulmamaktadır 
[Kononov 1956: 148-153; Gabain 1988: 55-58; Abdurahmonov 1975: 275-288; Аbduvaliev 
2008: 110-111; АКАТ 2009: 330-331]. Bazı kaynaklarda ise böyle kelimelere niçin sıfat olarak 
bakıldığı az da olsa ilmi araştırma ile desteklenir [Vinogradov 1986: 127-137; GSB 1981: 172-
183; Tadıkin 1971:8-13; Hidirova 2006 9-10; Davletov-Kudaybergenov 1980: 177]. Bu yönden 
V.V. Vinogradov’un şu görüşü önemlidir: “Sıfatların niteliği zamana bağlı değildir… Oysa ki, 
sıfata ait olan şekillerin çoğu fiilden geliyor. Bunlar nesneye atanan ve onu sıfat gibi tanımlayan 
sıfat-fiillerdir. Tabii ki, fiil şekillerinden ayrılmayan sıfat-fiillerde fiilin çatı ve tür gibi temel 
semantik belirtileri korunmaktadır” [Vinogradov 1986: 227-228]. Başkurt Türkçesi gramerinde 
buna uygun şu örnekler verilir: « -ır/-er, -or/-ör, -r ekleri. Etimolojik bakımdan bu eklerle 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*	  BGU (Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi),  Doktora Öğrencisi 
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oluşan sıfat-fiiller süreçsellik niteliğini kaybederek ve fiil gövdesiyle olan bağlantısı kesilerek 
fiilden türetilen sıfatlara geçer: altmış yaşar - altmış yaşındaki, kaynar (su) – kaynayan (su), 
huzursuz (çocuk) ” [GSB 1981: 178], Ç.H. Hidirova V.N. Tadıkin’in görüşlerine göre sıfatlar 
statik niteliği taşırken sıfat-fiiller dinamik niteliği taşımaktadır [Таdıkin 1971: 8-13; Hidirova 
2006: 9-10]. S.Davletov, S.Kudaybergenov’lar ise “Sıfat-fiillerle sıfatlar ismin genel niteliğini 
anlatır ve tamlayan görevini yapsa bile ikisi birbirinden farklıdır. Sıfat-fiillerle çekim ekleri her 
zaman eklenir. Onların isim anlamındaki hususa sahip olduğu böyledir. Bu koşulda onlar isim 
anlamında eylemi belirtir: Kündün caaganı ulamdan ulam kalındadı (К.C.)...Acardın kaçarı eç 
kimdin oyuna kelbegen iş ele (К.C.). 

Sıfat-fiiller isim anlamında kullandığı zaman isim anlamı ya da eylemin ismini, süreci 
anlatır. Ama o zaman da fiile ait olan zamanı ve yönetim yetenekliliğini korur ve sentaks 
fonksiyonu da değişir. Köp caşagan adam bilbeyt, köptü körgön adam bilet – Köp caşagan 
bilbeyt, köptü körgön bilet…” [Davletov, Kudaybergenov 1980: 177]. 

Yukarıdaki örneklerden şu sonuç çıkmaktadır: Fiillere sıfatı yapan ekler eklendiği zaman, 
ilk kökün eylemlik anlamı zayıflar, zaman ve şahıs anlamı kaybolur, belli olma anlamı yükselir, 
hemen isim ile bağlanarak onun durgun halini anlatırsa sıfata geçer. Onlar nasıl? Hangi? 
sorularına cevap verir: açık eşik, tunuk köl, asma köpürö, oolukma kişi, asırandı bala, darıldak 
neme vb. 

Karşılaştırılan dillerde fiilden sıfat yapan ekler, genellikle anlam açısından birbirine uygun 
düşer, ama çoğunlukla fonetik açıdan ve kullanma özelliği açısından farklıdır. Mesela –ık 
Kırgızcadaki fiilden sıfat türeten çok kullanılan eklerdir ve esasla açıklanan eyleme 
rastlanmadan ortaya çıkan sonucu nesnenin niteliği olarak anlatır: buzuk (sааt), аçık (tereze), 
cabık (darbaza), sınık (idiş), kaynak (suu). Oşonu çay orduna kaynak suuga salıp, az içse darı, 
köp içse bir aptaga cetpey cüröktün işteşin buzat imiş (М.C.). Tunuk sezim, asıl oy-maksat 
bizdin adamdardı alga ceteleyt. 

“Biçim yansımalı ve ses yansımalı sözlerden türetilen fiiller de bu eklerin yardımı ile sıfata 
geçer (bolcura-k, kalcıra-k, ölcürö-k, darılda-k, dınılda-k, caltılda-k, çalpılda-k, çelkilde-k). Bu 
türden sıfatlar esas ile açıklanan yansımayı, hareketli işaret gibi yansıtır, ayrıca tasvir etmede 
geniş biçimde kullanılır. Netice olarak tasvir edilen nesne, hayali bir çizgi olarak ortaya çıkar”. 
[Davletov, Kudaybergenov 1980: 100]. 

Türkiye Türkçesinde fiilden sıfat türeten –(ı)k eki bir taraftan az kullanılan ek olarak 
görülse de (Kononov 1956: 151), diğer taraftan da işlek bir ek olarak görmek gerekir: “ -(e)k 
eki - işlek eklerden biridir. Ünlü ile biten fiillerde, –k şekli eklenir, ünsüzle biten fiillerden sonra 
sondaki ünlüye göre -ak, -ek şekilleri eklenir. Çokluktan önce söz konusu ek çokluk, bolluk 
anlamı veren sıfatları yapar: sula-k (arazi), kur(u) -(a)k (iklim), kıvr -(a)k (hareket), ürk-(e)k 
(kedi), parla-k (maden), sars-(a)k (vücut). [Ediskun 1993: 150], «şımar-(ı)k (çocuk) – dolaş-
(ı)k (ip), buruş-(u)k yüz, patla-k (lastik), çatla-k (tahta), değiş-(i)k (yazı), sürt-(ü)k (kadın). Ez-
(i)k (domates) – kıv-(ı)r-(ı)k (saç), çarp-(ı)k (masa), yık-(ı)k (duvar).[Ergin 2000: 257-260].  

Bu durumda, -(ı)k ekini fiilden sıfat türeten ek olarak değerlendirebiliriz, çünkü bu ek her 
iki lehçede de işlek bir ek olarak kullanıldığı görülmektedir: açık- аçık, bozuk – buzuk, sönük – 
öçük,  ürkek - ürkök. 

 –mа eki. Karşılaştırılan lehçelerde bu ek fiilden sıfat türeten kullanılan ek olup,  ilk hecenin 
anlamına göre nesnenin aşağıdaki gibi işaretlerini açıklar: 

а) İlk fiilin ifade ettiği hareketi eylemi açıklar. Bu tür sıfatlar belli kurallara göre fiilden 
türetilir: uukturma, düülüktürmö, eeliktirme, kızıktırma, oolukturma. 
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b) Fiilden açıklanan eylemin sonucunda ya da ona benzer yapay ve ortaya çıkma niteliğini 
anlatır: tordomo (koon), kırkma (tal), çiyme (kaş), örmö(kamçı), kırma (sakal). 

c) İlk heceyle açıklanan eyleme (duruma) gelen niteliğini anlatır. Böyle sıfatlar kapalı ve 
benimsem ilişkiden yapılır: ezilme (boyok), açılma (tereze), eşilme ( kum), asınma (kural). 

Bu ek iki dilde fonetik bakımdan da benzer: Kırgızca -ma, -me, -mö, -mо; Türkçe -ma/-me 
şeklindedir: yarma odun – carma otun, yapma çiçek – casalma gül, seçme meyve – tandalma 
cemiş, asma kӧprü- аsmа köpürö vb. 

–ındı eki. Kırgızcada bu ek esasla açıklanan eylemin sonucunda ortaya çıkan durumu 
anlatır: asırandı (bala), kesindi (cıgaç), ulandı (cip), tuundu (söz) vb. 

Türkçede bu ek kullanılmaz. 
–gıs eki. Kırgız Türkçesi’nde bu ek esasla açıklanan anlamı yok sayar ve ona karşı gelen 

anlamı nesnenin durumu olarak gösterir. Bu yüzden karşılaştırdığında sıfatın anlamı anlamlı 
gelir: ketkis  (tak), bilingis  (iş), öçküs (ömür), cetkis (оy) vb. 

Türkiye Türkçesi’nde bu ek  –gusuz, -güsüz olarak kullanılır ve “etkisiz, verimsiz”1 
anlamları vardır: sawgüsüz “sevgisiz, istenmeyen» [Gabain 1988: 57]. Günümüzdeki Türkiye 
Türkçesi’nde bu şeklin yerine genellikle –meyen, -maz ekleri, Kırgızcada ise olumsuz 
şeklindeki fiile eklenen –gan şekli kullanılır ve fiilin özel şekli olan zamire sahip olur: gelmeyen 
adam – kelbegen kişi, tükenmez kalem – tügönbös  // tügönböy turgan kalem, kırılmaz cam – 
sınbas // sınbay turgan aynek.  

–çaak eki Kırgız Türkçesi’nde fiil açısından açıklanan duruma bir şeyin hızlı, derin, fazla 
kayma olduğunu [KT 1996: 99-102], eylemin kişide süreklilik arz ettiğini anlatır. 
[Abduvaliyev, Sadıkov 1997: 109]: taarınçaak kişi, uruşçaak koşuna, maktançaak kişi, 
uruşçaak koşuna, maktançaak bala, kızgançaak ayal, erinçeek ada Moskva  

Kırgız Türkçesi’nde -çaak, -çeek eki аz kullanılan ektir. Türkiye Türkçesi’nde –çaak eki 
bu türden fonetik varyantta kullanılmaz. Bu ekin Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığı çoğunlukla 
–gan eki, bazen de -ınҫ, -ınҫıg, -ınҫig; -gaç ekleridir: alıngan - tarinçaak, ҫekingen -uyalçaak, 
kıskanҫ – kızgançaak – gaç: utan-gaç (kız) – uyalçaak (kız) vb. 

-gan şekli -gan, -gen/ -kan/ -ken olup, 4 şekilde kullanılır ve kullanılan ek sayılır. Önce 
zamir eki olursa, şimdi nesnenin durgun sıfatını anlatır ve sıfatı türeten ek olmuştur: köyün 
dövüşken horozları – ayıldın uruşçaak korozdoru, sıkılgan, ҫekingen – uyalçaak, tartınçaak, 
unutkan - unutçaak. 

–ınkı аz kullanılan ek açıklanan durumla nesnenin karşılaştığını ve öyle değiştiğini gösterir: 
cüdönkü, azınkı, basınkı, kaçınkı, kötörünkü, öçünkü, kubarınkı, bozorunku.   

Kolhozçulardın cüzdörü carık, könüldörü kötörünkü (K.B.). Sadır murunkuga karaganda 
bir az cüdönkü tartıp kalgan (K.P.). 

-ınkı eki de Türk dilinde bu türden fonetik varyantta kullanılmaz. Böyle anlamlar bazen 
Türkçede,  -gın /-gin/ -gun/ -gün eki olarak verilir. Yukarıdaki -gаn ekinin bir türü, ama ondan 
farklıdır ve bu kullanılan eklerden sayılır. -gın eki çoğunlukla bir heceli doğal fiillere eklenir: 
yorgun – çarçagan, çarçankı, durgun – 1. tınç, toktoo; 2. Toktop kalgan, basınkı.  

-gın ekli sıfatlar – (y)an, -mıṣ  ekli sıfat-fiillerle eş anlamlıdır: Olgun // olmuṣ elma - bışkan 
// bışık alma [Sadıkov, Sagınbayeva 2010: 341]. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A. Von Gabain Eski Türkçenin Grameri’nde “–gusuz, -güsüz”eklerini fiilden sıfat yapan “–guluk” ekinin 
olumsuzu olarak gösterir ve eki de fiilden sıfat türeten ek kategorisinde değerlendirir. Ancak Türkçenin grameri 
hususunda çalışan birçok bilim adamına göre bu ek “isimden isim” türeten ekler arasındadır. Von Gabain’in görüşü 
için bk. (Gabain, 1988: 57).   
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–ış аz kullanılan ek esasla açıklanan anlamla nesnenin ortasında genelliğin ve ilişkinin aynı 
olduğunu işaret olarak gösterir: taanış (kişi), okşoş (buyum). 

Bu ek Türkçede yoktur. Onun anlamı bazı yerlerde Türkçede  -dik, -а ekleriyle karşılanır: 
tanı-dık (aile)- tanış üy-bülö, bil-dik (kimseler) – bilgen (biröölör); –a: sap-a (yol) – buruluş 
col. Sıfatları yaparken -dik, -а ekleri etkisiz olur. 

Türkçedeki -dik eki anlam açısından çoğunlukla Kırgızcadaki zamirin –gan şekline uygun 
gelir. Zamirleri türetmede aktif bir ek olarak kullanılır. Bu ek fiilin olumlu şeklinden daha çok 
olumsuz şeklinde karşımıza çıkar ve fiilin geçmiş zaman durumu ile birlikte sıfatı türetir:  
okuma-dık (kitap) – okubagan kitep, gezme-dik (kent)- kıdırbagan şaar, işitilme-dik (öykü) – 
ukpagan angeme, söylenme-dik (söz) – aytpagan söz [Ediskun 1993: 149]. 

–anak//anaak аz kullanılan bu ekle türetilen sıfat anlam açısından  –kalak, -kalan ekleriyle 
türetilen sıfata (şaşkalan, şaşkalak) benzer, ama –аnak eki eklenen kelime çoğunlukla 
hayvanlara ait hareketleri anlatır: tebeneek, süzönöök, kabanaak, tişteneek, kaçanaak.  

-gak eki esas olarak harekete dayalı yapılan sıfatları gösterir: sorgok adam, taygak col. 
Türk Türkçesi’nde -ış, -anak, -anaak, -gak ekleri böyle fonetik varyantlarda kullanılmaz.  
-gıç Seyrek kullanılan –gıç eki, hareketin gösterdiği varlığın yetenekli olduğunu, hareketi 

yapmayı bildiğini ve onunla ilgili olduğunu” anlatır: körsötküç (kural), kötörgüç  (maşina), 
sezgiç (insan). 

–gır eki hareketin işaret ettiği varlığın (çoğunlukla insan) yetenekli olduğunu gösterir: algır 
(taygan), ötkür (cigit). 

Kırgız dilindeki –gıç, -gır eklerinin anlamı Türkçede  -ici, - gaç/geç, -gıç/-giç/ -guç/ -güç 
ekleridir. yırt-ıcı (kuş)- cırtkıç kuş, kes-ici (silah) – keskiç kureal, yüzgeç – süzgüç. 

-ici - kullanılan, - gaç/geç, -gıç/-giç/ -guç/ -güç – “etkisiz, verimsiz” ekler. 
-kalak//-kalan ekleri gösterdiği varlığın harekete hızlı, çabuk geçtiğini, bu hareketin onun 

karakteri olduğunu anlatır: şaşkalak//şaşkalan (adam) (acele eden insan). Türkiye 
Türkçesi’nde bu ekin fonetik varyantı yok. 

(-ı)lı, (-i)li, -(u)lu, -(ü)lü eki – Türkiye Türkçesi’nde fiilden sıfat türeten ve çok kullanılan 
bir ektir. Kırgızcada ise nadir kullanılır: yazılı - cazıluu, etkili - egilüü, ӧrtülü - cabık, döşeli - 
töşölüü, saklı - bekitilgen, yüklü - cüktölgön, bağlı – buulgan. 

Türkiye Türkçesinde sıfat türeten -LI ekine karşılık Kırgız Türkçesinde –luu eki 
kullanılmaktadır. Bu ek çoğu dönemlerde Kırgızcada –gan şeklinde zamir olarak çevrilir ve bu 
anlam Türkiye Türkçesi’nde de sezilir: döşeli // döşelen [Sadıkov, Sagınbayeva 2010: 340]. 

Yukarıda incelenen eklerden başka Kırgız Türkçesi’nde fiilden sıfat türeten başka ekler de 
vardır:  -ım: acırım iş – farklı iş, bışırım et – ızgara et; -gıl: kirgil suu – kirli suu, akçıl daam – 
ekşi tat, koçkul tüs – koyu kırmızı; -kool: moskool kişi – tam adam, urgaal nesre – meşgul şey; 
-ıl: caşıl şiber – yeşil çayır, cenil cük – hafif yük; - çük süymönçük böbök - en sevdiğim çocuk; 
-gaç: kıygaç kesindi - eğri çubuk; -ın: agın suu – akan/akar su, bütün cumurtka – bütün/tam 
yumurta, saan uy – binlerce/sayısız inek, uzun çaç – uzun ӧrgü; -аr: canar too - büyük dağ; -
ka: kıska col – kısa yol, kırka too –sayılı dağ; -şı: cakşı bala - iyi çocuk; -kıs: tankıs buyum – 
az şey; -tık: cantık cer - eğimli arazi; -şık: kıyşık söz – çaprık göz;   -ız: semiz et - yağlı et, tıgız 
kalk – sık halk; -gay ıngay cer – uygun yer, calakay münöz – iktidarsı doğa; -kaak: cabışkaak 
kiyim - yapıṣkan giysi, ileşkeek celim - yapıṣtırıcı tutkal [Abduvaliyev 2008: 111]. 

Türk Dilinde çok nadir kullanılan ekler aşağıdakiler: -sal: uy-sal (çocuk) –ilberinki (bala)  
 -van: yay-van (tabak) – calpak (tаbак); -si: sin-si (hareket) – tımızın (аrакеt); -a: sap-a 

(yol) - bururluş (col); –i: dikil-i (taş) –turguzulgan (taş); -ı: sayıl-ı (günler) – sanaluu (kündör); 
–ı: aşır-ı (hareket) – aşıkça (araket); –ü: götür-ü (fiyat) – kötörülgön (bаа); –gaç: utan-gaç 
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(kız) – uyalçaak (кız); –ağan: ol-ağan (işler) – bolor (işter); –eğen: piş-eğen (fasulye) – bışkan 
[Ediskun, 1993: 152; Ergin, 2000: 257-262]. -(ı)n/-(i)n/ -(u)n/ -(ü)n/ ekleri anlam açısından -
gın ekine yakın: Sayın, saygın- уurmattuu, saymak - urmatta, sıyla, yorgun - koyu, kalın, 
yoğmak - kalında; -gaç/geç, -gıç/-giç/ -guç/ -güç/ ekleri. Yüzgeç – süzgüç, yüzmek – süz, 
utangaç - uyalçaak, uyan, utanmak- uyal; -(ı)nç /-(i)nç/ -(u)nç/ -(ü)nç/ ekleri: Korkunç- 
кorkunuçtuu, gülünç – külkülüü, kıskanç – кkızgançaak; -ı/-i/ -u/-ü/ ekleri: Sıkı - tar, тыгыз, 
dolu – toluk, ayrı -bölök, ayrılmak - acıratuu. [Sadıkov, Sagınbayeva 2010: 341]. 

Fiile, fiilden kelime türeten ekler eklenirse, fiilin hareket ve zaman anlamı kaybolur ve belli 
etme/niteleme anlamı üstünlük kazanır, bu kelime isimle bağlanarak onun esas niteleyicisi 
olursa sıfat görevini yerine getirmiş kabul edilir. Böyle ekler fiilden sıfat türeten ekler olur ve 
Nasıl? Hangi? Sorularına cevap verir.  

İncelemeye alınan bilgilere göre, akraba iki dildeki fiilden sıfat türeten eklerin arasında 
genellikle benzerlik olmakla birlikte bazı farklılıklar da yer alır. Akraba iki dildeki benzerlikler 
mana bakımından olup iki dilde de aynı fiilden türetilen sıfatlar çoğunla aynıdır ve eşdeğerlerini 
de görmek mümkündür. Bu fiiler şekil bakımından başka başka şekillerde olsalar da anlamları 
çoğunlukla aynıdır. 

Örneğin, Kırgızcadaki – ın ekiyle türetilen sıfata Türkçedeki –r ekiyle türetilen sıfatlar 
aynıdır: agın suu- аk-(a)r su vb. Burada fonetik açısından uygun gelen ekler de vardır. Onlara 
Kırgız Türkçesi mа/ -mе // Türkiye Türkçesi ma/-me; Kırgız Türkçesi –ık, -ik, -uk, -ük; -ак, -
ек, -ок, -öк // Türk –k, -(ı)k, -(i)k, -(u)k, -(ü)k, -(a)k, -(e)k, Kırgız Türkçesi -gaç/-gıç, -giç, -guç, 
güç/ -kıç,- kiç,- kuç, -küç // Türkiye Türkçesi  - gaç/geç, -gıç/-giç/ -guç/ -güç; Kırgız Türkçesi 
-ın, -an, -ün, -un // Türkiye Türkçesi  -an, -en, –un, -ün ekleri vardır.  

Bütün bu benzerliklere karşın, her iki dilin kendine has özellikleri de bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi sesin yapısı bakımından farklılık, ikincisi ise bazı eklerin varyantlaşma 
oluşturmamış olması ve sadece o dildeki şeklinin olması gibi farklılıktır.  Mesela Türkiye 
Türkçesi’nde –van, -sal, -si vb. ekler Kırgız Türkçesi’nde yokken, Kırgız Türkçesi’nde yaşayan 
–ındı, -çaak, -anak, -ınkı vb. ekler de Türkiye Türkçesinde yoktur. Üçüncü olarak bazı ekler bir 
dilde fiilden sıfat türetirken, diğer dilde aksine isimden sıfat türetmektedir. Mesela Türkiye 
Türkçesinde –a, -ı, -(ı)nç ekleri fiilden sıfat türetirken, Kırgız Türkçesi’nde isimden sıfat 
türetirler. 
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YABANCI VE MEKÂNSAL AYRIŞMA: 
“DISTRICT 9” FİLMİNDE HETEROTOPİK MEKÂN VE İLERİ MARJİNALLİK 

 
Yrd. Doç. Dr. Göksel GÖKER*   Savaş KESKİN** 

 
Öz 

Küreselleşen dünyada yaygınlaşan göç hareketleri, yabancılık deneyimini; toplumsal, kültürel, ekonomik 
birçok alanda, çoğu gelişmiş ülkede birbirinden farklı görünümlerde yeniden inşa etmektedir. Gönüllü ya da çeşitli 
nedenlere bağlı olarak gelişen zorunlu göç pratikleri, göçmenlerin sosyal, kültürel ve hukuki bir statü olarak 
yabancı kimliğiyle tanımlandıkları alanları sürekli olarak genişletmektedir. Bu deneyimin sonuçları da genellikle 
sosyal, kültürel ve ekonomik ayrımcılık pratiklerini pekiştirmektedir.  

Yabancıların yaşadığı ayrımcılık, genellikle kent uzamlarında gözlemlenen mekânsal ayrışmalar ile 
somutluk kazanmaktadır. Yabancı, bir taraftan toplumsal yaşama sağladığı ucuz iş gücü ile gerekli; diğer taraftan 
taşıdığı kültürel, ırksal farklılıklar ile mekânsal olarak uzak tutulması gereken heterotopik varlıklar olarak 
toplumsal hayatta konumlandırılmaktadırlar. Bu nedenle mekânsal ayrışmalar taraflar arasındaki toplumsal 
ilişkileri kısıtlayıcı olmakla birlikte, içe kapanma nedeniyle yabancılık kimliği ve statüsünü yeniden üreten bir 
işlev üstlenmektedir. 

Yabancı kimliğinin inşası ve sürekliliği “yerli” toplumlar için “öteki” düşüncesini beslemekte ve 
süreklileştirmektedir. Sinemanın bir temsil aracı olarak “biz” ve “öteki” arasındaki ayrımı kullanarak, “biz” ve 
“öteki”ne ilişkin ideoloji yüklü anlamlar ürettiği bilinmektedir. Türler bağlamında değerlendirilecek olursa; bilim-
kurgu sinemasının “öteki”ni genellikle uzaylı metaforu üzerinden işlediği görülür. Ancak bu “büyük öteki” 
genellikle muktedir, güçlü ve saldırgan olarak tasvir edilmiştir. “Öteki”nin metaforik anlatımı olarak uzaylının 
muhtaç ve muti bir kimlik olarak temsil edildiği District 9 filmi bu bakımdan farklı bir temsili içerisinde 
barındırmaktadır. Ancak değişmeyen tek şey yabancının yaydığı sosyal, kültürel ve ekonomik tehdit algısıdır. 

Bu çalışmada, yukarıda belirtilen bağlamsal ve kavramsal çerçevede District 9 filminin göstergebilimsel 
analizi yapılmıştır. Analizde dizimsel ve dizisel çözümleme aşamaları kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı, Getto, Heterotopya, Ayrışma, Göstergebilim, District 9. 
 

Alien And Spatial Segregation: 
Heterotopic Space And Advanced Marginality In Film “District 9” 

 

Abstract 

Immigration movement in the globalizing world, reconstructs alienization experience in many social, 
cultural and economical spheres, with many different appearances. Mandatory immigration practices, having 
developed by volunteer action or several causes, continuously widen spaces which immigrants defined as social, 
cultural and legislative status with alien identity. Hence, the results of this experience promote generally the 
practices of social, cultural and economical dissolution. 

The discrimination, which aliens face, becomes concrete with spatial segregation, which are generally 
observed within city extensions. Alien, on one hand is necessary due to cheap manpower he supplies; on the other 
hand is located as heterotopic entities in social life with cultural and racial differences, which should be kept 
spatially far. For this reason, while restricting social relationships between sides, spatial segregations function as 
reproducing alien identity and status.  

Construction and continuum of alien identity, makes the concept of “the other” continuous and feeds it. 
Using the discrimination between “us” and “the other” as representative tools for cinema, it’s obvious that 
ideological meanings are attributed for “us” and “the other”. Evaluating on the basis of species, it’s observed that 
science fiction processes the other generally on spacer metaphor. However, this “other” is generally described as 
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dominant and aggressive. “District 9” film, in which spacer is represented as a decayed and weak identity in 
metaphorical narration, contains a different representation. However, the only unchanging thing is the socially, 
economically and culturally threatening perception, which the alien creates.  

In this study, semiological analysis for “District 9” has been implemented. In the analysis syntagmatic and 
sequential solution phases have been used. 

Keywords: Alien, Ghetto, Heterotopia, Discrimination, Semiology, District 9. 

 

Giriş 
Sinema ile toplumsal gerçeklik arasında, birbirini etkileyen, dönüşümlü bir ilişki vardır. 

Sinema, bir taraftan gerçekliği yansıtan bir ayna görevi üstlenirken, diğer taraftan toplumsal 
gerçekliğin yeniden üretilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle sinema ile çağdaş 
toplumların siyasal, kültürel ve ideolojik yeniden üretimi arasında fonksiyonel bir bağ 
bulunmaktadır. 

Bu bakımdan bir film, Žižek’in ifade ettiği şekliyle, “asla yalnızca bir film ya da bizi 
eğlendirmeyi ve dolayısıyla dikkatimizi dağıtarak bizi asıl sorunlardan ve toplumsal 
gerçekliğimiz içindeki mücadelelerimizden uzaklaştırmayı amaçlayan hafif bir kurgu değildir. 
Filmler yalan söylerken bile toplumsal yapımızın canevindeki yalanı anlatırlar” (Diken ve 
Laustsen, 2010: 15). Elbette tüm filmler yalan söylemez, ya da bir film ne bütünüyle yalan ne 
de büsbütün doğrulardan ibarettir. Ancak filmler egemen ideolojik formasyonun bir parçası 
olarak işlev görürken çarpıtılmış gerçeklikler sunabilir. Diğer taraftan filmler, doğruyu söyleme 
cesareti de gösterebilir. Bu bakımdan sinema filmleri sunduğu betimlemeler ve temsillerle, 
çekildiği döneme ilişkin izleyiciye bir bilgilenme imkânı ya da öznel bir yorum sunabilir.  

Filmlerin toplumsal gerçekliğe ilişkin geliştirdiği söylem ve temsil biçimleri, toplumsal 
gerçekliğe dair algıların değişmesine, pekişmesine ya da yeni boyutlar kazanmasında etkili 
olabilir. Bu nedenle sinema filmleri, ortaya çıktığı dönemin ruhunu her zaman taşıma eğilimi 
içerisindedir. Tarihsel ve dönemsel konu ve olayların ele alındığı filmler dahi çağdaş bir bakışı 
zorunlu olarak içerisinde barındırmaktadır. 

Böylelikle sinema filmlerinin çağdaş sorunlar ve bu sorunlar çerçevesinde gelişen 
imgelemler etrafında şekillendiğini ifade etmek gerekmektedir. Günümüz dünyasını ele alan 
veya temsil eden eleştirel ya da ana akım filmleri görmek bu nedenle son derece doğaldır.  

Küreselleşmenin başat tanımlayıcı öge olduğu çağdaş toplumlarda, özellikle de gelişmiş 
göç alan ülkelerde sık sık karşılaşılan ve giderek toplumsal bir soruna dönüşen yabancılarla bir 
arada yaşama olgusu sinema filmlerine sık sık konu olmaktadır. Bu anlamda 1960’lı yıllardan 
itibaren gelişmekte olan bir “göç sineması” tarihinden de söz edilebilir. Göç sineması içerisinde, 
emek göçü ve zorunlu göç en sık işlenen konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu filmlerde 
en belirgin temalar ise göçmenlerin yaşadığı kültürel sorunlar, işsizlik, ayrımcılık, dışlanma, 
entegrasyona yönelik problemler ve mekânsal ayrıştırmalardır. 

Mekânsal ayrışmalar genellikle göçmenler, mülteciler ve azınlık gruplarına ilişkin ortaya 
konan göç politikalarının bir sonucudur. Bu ayrışmalar neticesinde kent uzamları içerisinde 
getto ya da başka bir ifadeyle banliyö gibi yalıtılmış, dışlanmış mekânların ortaya çıktığı 
görülmektedir. Bu bölgeler genellikle suçun kol gezdiği, marjinalleştirilmiş birey ve grupların 
mesken tuttuğu mevkilerdir. Bu nedenle bu bölgeler, sinema filmleri açısından zengin ve ilgi 
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çekici bir içerik sunmaktadır. Çünkü bu mekânlar, çoğunluk toplumunun dikkatini ve 
fantazmatik ilgisini çekecek “başka” dünyalara dair bir temsil sunmaktadır.  

Çalışmada çözümlemesi yapılan District 9 filmi (Türkçeye “Yasak Bölge 9” olarak 
çevrilmiştir)  bu bağlamda hem iyi bir örnektir, hem de bu olguyu uzaylı metaforu üzerinden 
anlatması bakımından ilginç ve farklı özellikler sergilemektedir. Bir bilimkurgu filmi olarak 
District 9, türünün bazı özelliklerini taşımakla birlikte, kimi özellikleriyle farklılaşmaktadır. 
Kaplan ve Ünal’ın belirttiği gibi; “bilimkurgu türü, zamansal ve uzamsal düzlemde geleceğin 
dünyasını ve bu dünya içindeki insan ilişkilerini betimleyen bir anlatı yapısı ortaya 
koymaktadır” (2011: 44). Bunu yaparken de bazen eleştirel bir tutumla distopik, bazen de 
olumlayıcı bir perspektiften ütopik bir temsil içerir. Ancak hiçbir zaman, yaşanan dünyadan 
bütünüyle kopuk değildir. District 9 filmi bu yönüyle distopik bir gelecek tasavvuru 
sunmaktadır. Bilimkurgu türünün bir diğer özelliği ise alışılmış duygu ve düşüncelerin dışına 
çıkarak, ampirik dünyaya ve onun gerçekliğine yabancılaştırıcı etkisidir (Kaplan ve Ünal, 2011: 
47). Bu yabancılaşma; gerçeklikten uzaklaşma ya da bir kopuş olarak değil, gerçeği anlama ve 
temsil etmenin farklı bir yolu olarak değerlendirilmelidir. Bu yönüyle District 9 filmi, somut 
mülteci ya da yabancı olgusunu, soyut ve hayali bir düzlemde uzaylı üzerinden ele alarak 
yabancılaştırıcı bir etkide bulunmaktadır. Bu da gerçeğin algılanmasında çarpıcı bir etki 
bırakmaktadır. Uzaylı figürünün alışılmış bir şekilde istilacı veya muktedir yabancı olarak 
değil; sığınmacı ve yardım talep eden yabancı olarak konumlandırılması filmin en ayırıcı 
taraflarından birisidir. 

Film, göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile analiz edilmiş ve analizde filmin “öteki”ne 
ilişkin nasıl bir anlam ürettiği sorusunun cevabı aranmıştır. Bunun yanında “öteki”nin 
konumlandırıldığı mekân üzerinde durulmuştur. 

Çözümleme öncesinde mekânsal ayrışma, marjinallik ve yabancı kimliği üzerinde 
durulmuştur. Getto ve banliyö gibi ayrıştırılmış bölgelere ilişkin teorik tartışma, Foucault’nun 
“heterotopya” kavramından ilhamla inşa edilmiş; yabancı ve marjinallik olgusu ise getto ve 
banliyölerde yaşam süren birey ve grupları “ileri marjinaller” ve “bölgesel damgalanmışlar” 
olarak niteleyen Wacquant’ın teorisinden hareketle incelenmiştir. 

 

Toplumsal Bir Kategori Olarak Yabancı ve İleri Marjinallik 
Yabancı, köken itibariyle “yaban” sözcüğünden gelir. Yabancının, yaban ile yani insani 

varoluşun dışında, doğaya atfen kullanılan bir kavramla ilişkilendirilerek türetilmesi yabancıya 
dair geliştirilen algı hakkında önemli bir ipucu sunmaktadır. 

Levi-Strauss (2010: 26) yabancı sözcüğünün Antik Yunan’da kendi kültüründen 
olmayanları nitelemek için kullanılan “barbar” sözcüğünün yerine kullanıldığını belirtir. Levi-
Strauss’a göre bu durumun kökeninde kültürel çeşitliliğin yadsınması olgusu yer almaktadır. 
Kültürel çeşitliliğin yadsınması; farklılıkların doğrudan doğruya kültürün dışına, doğaya 
atfedilmesini beraberinde getirmektedir. 

Yabancı ile ilişkili önemli bir kavram da “öteki”dir. “Öteki”, orijinine bakıldığında 7. ve 
6. yüzyıla kadar Greklerin “yabancı”lar için kullandığı bir terimdir. 4. yüzyılda Grekler, 
kendilerini yabancılardan ayırmak için kullanırlar. Bu esnada, bir başka terim olan barbar, öteki 
söylemi içinde, alt-insanlık fikrini geliştirmek için kullanılır (Sözen, 1999: 24). Öteki, barbar 
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ve yabancı kelimeleri birbirinin muadili olarak nüans farklılıklarıyla birlikte gündelik yaşam 
içerisinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin barbar, bir bakıma vahşiliği ve ilkelliği 
vurgulayan bir kavramken; öteki çoğunlukla kültürel, siyasi, dini ya da ideolojik karşıtlık ya da 
düşman imgesine gönderme yapmaktadır. Toplumlar açısından öteki ya da ötekiler dönemsel 
koşullara göre değişiklik gösterebilmekte, yeni ötekiler türetilebilmektedir. 

Yabancı ise, yaban sözcüğünün eklediği anlamsal bağ da göz önünde bulundurularak, 
toplumsal kategoride etnik, ırksal ve kültürel açıdan “bizden” olmayanı ifade eder. Yabancı 
kavramının en belirgin ayırıcı özelliği ise onunla birlikte yaşama zorunluluğudur. Simmel’in 
belirttiği gibi; “yabancı, bugün gelip yarın giden gezgin gibi değil, bugün gelip yarın kalan 
adam gibidir” (2009: 149). Kalıcılık bu bağlamda, birlikte yaşamayı zorunlu kılan bir etmen 
olarak yabancının, toplumsal hayat içerisinde konumlandırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Günümüz küresel toplumlarında yabancılarla bir arada bulunma zorunluluğunun 
temelinde birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında ekonomik faktörler ve işgücü 
gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimler, uluslararası göç akışlarını hızlandırmış ve kalıcı 
yabancıların toplumsal hayata girmesini hızlandırmıştır. Ancak Faist’in ifadeleriyle, dış göç 
tarihinin gösterdiği gibi göçmenler çoğu kez kültürel kimliği tehdit eden kişiler olarak 
algılanmışlardır (2007: 27). Bu tehdit algısı, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, 
entegrasyon, asimilasyon gibi çeşitli bütünleşme stratejilerini gündeme getirmiştir. Entegre ya 
da asimile olmayan veya olmayı reddeden yabancılar ise toplumsal hafızada marjinallik 
damgası ile yer edinmişlerdir. 

Wacquant, Bourdieu’nün “sembolik iktidar” teorisi ile Goffman’ın örselenmiş kimlikler 
üzerine geliştirdiği damgalanma teorisinden ilhamla göçmenlerin ya da daha genel bir ifadeyle 
yabancıların bölgesel damgalanma ile karşı karşıya olduğunu ifade etmektedir. Bölgesel 
damgalanma, Wacquant tarafından (2014: 124) ileri marjinalliğin ayırt edici özelliklerinden biri 
olarak teorileştirilmiştir. Goffman’ın klasikleşmiş damga teorisine göre (Goffman, 2014: 33) 
üç farklı damga tipi vardır. Bunlardan ilki Goffman’ın tabiriyle bedensel korkunçluklar ya da 
fiziki deformasyonlardır. İkincisi, sapkın ve katı inançlar, ahlaksızlık olarak algılanan bireysel 
karakter bozukluklarıdır. Üçüncüsü ise, çalışmada ele alınan konu bakımından önemli olan ırk, 
ulus ve din gibi etnolojik damgalardır.  

Goffman’ın damgalı bireylere yönelik önemle vurguladığı iki temel husus bulunmaktadır: 
Birincisi, damgalı birey, kimliğe ilişkin biz nelere inanıyorsak onlara inanma eğilimindedir 
(2014: 36). Bu nedenle damgalanan bireylerin ya da toplumsal grupların kendilerine dair sahip 
oldukları kimlik algısı geniş toplum tarafından inşa edilen söylemle örtüşme eğilimi 
içerisindedir. Örneğin, toplum tarafından “yabancı” olarak nitelendirilen birey, kendisini o 
toplumun yabancısı olarak görme eğiliminde olacaktır. Bu bir çeşit dayatmanın kabullenilmesi 
sürecidir. İkincisi, etnik damgaya haiz kişiler, şehrin içerisinde ortaya çıkan meskûn mahallerde 
yoğunlaşmış durumdadır (2014: 55). Bu, Wacquant’ın bölgesel damgalama olarak 
nitelendirdiği durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Mekânsal ayrışmaların kökeninde 
etnik, ırksal ya da dini farklılıklar çerçevesinde damgalanmış birey ve grupların kimi zaman 
zorla, kimi zamansa gönüllü olarak dahil oldukları uzamsal yoğunlaşmalar görülmektedir. Bu 
durum damga olgusunu bölgesel bir çerçeve içerisine hapsetmeye neden olmaktadır. Sonuç 
olarak ileri marjinallik, Wacquant’a göre (2013: 126); hem içeridekiler hem de dışarıdakilerce 
sosyal araf olarak algılanan, çorak alanları ifade eden, toplumun genelinin yaşamayı kabul 
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etmeyeceği, post-endüstriyel metropolün merkezindeki yalıtık ve birbiriyle bağlantılı 
bölgelerde yoğunlaşmayı ifade etmektedir. 

Yoğunlaşma ayrıştırılmış bir mekân algısı üretmektedir ve her ülkenin toplumsal 
söyleminde farklı ifade biçimleriyle somutlaşmaktadır. “Birleşik Devletler’de getto, Fransa’da 
banliyö, İtalya’da dış mahalleler ya da yoksul mahalleler, İsveç’te sorunlu bölgeler, 
Brezilya’da teneke mahalleler, Arjantin’de sefalet mahallesi gibi nitelendirmelere neden 
olmaktadır” (Wacquant, 2011: 11). Mekânın olumsuz adlandırmalarından bu mekânlarda 
yaşayan insanlar da nasibini alır. Berger ve Mohr’un belirttiğine göre (2011: 107); göçmen 
işçiler (dolayısıyla yabancılar) birçok yerde zigeuner (çingene), lumpenpack (paçavracı takımı), 
kameltreiber (deve sürücüsü), zitronenschüttler (limon sıkıcısı) ya da schlangenfresser (yılan 
yiyen) adlarıyla anılır. Tüm bu pejoratif nitelemeler, yabancıyı küçümsemenin ve alt bir 
toplumsal tabaka ya da toplumsal dışı varlık olarak görmenin tezahürleri olarak 
değerlendirilebilir. 

Bu nitelemeler diğer taraftan ırkçılığı çağrıştırmaktadır. Çünkü Balibar’a göre ırkçılık, 
farklılık işaretlerinin etrafında eklemlenen ve korunma ya da ayrım hayalinin zihinsel ürünleri 
olan söylemlerde, temsillerde ve pratiklerde kayıtlıdır (2007: 27). Bu söylemlerin, 
benzetmelerin ve temsillerin ırkçılıkla yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Irkçılık, 
etnolojik damgalar ile bir taraftan fiziki ayrışmaları pekiştirmekte, diğer taraftan da bu 
ayrışmalara zemin hazırlayan zihinsel kategorileri gündelik hayatın içerisine dâhil etmektedir. 
Bu bakımdan farklılığa dair geliştirilen egemen bilincin, dil gibi bir anlam aktarım aracılığıyla 
yaygınlaştığı görülmektedir. Çalışmada çözümlemesi yapılan filmin anlatısında da medyatik 
dilin önemli bir söylem ve temsil biçimine dönüştüğü görülmektedir.  

 
Heterotopya ya da Başka Yerlere Dair 
Kent içerisinde ortaya çıkan ve toplumun dışına itilen yabancıların yoğunlaştığı ve 

mesken tuttuğu alanlar olarak belirginleşen kent içi ayrıştırılmış bölgeler (getto, banliyö, 
sorunlu bölge) Foucault’nun “heterotopya” olarak nitelendirdiği mevkilerle yakından ilişkilidir. 
“Heteron” Grekçe bir terim olarak “başka” ya da “başkalık” anlamına gelmektedir (Cevizci, 
2010: 775). Bu bakımdan heterotopya, “başka yer” olarak çevrilebilecek bir kavramdır.  

Foucault, ilkel ve modern dönemlere özgü farklı heterotopya biçimleri olduğunu belirtir. 
İlkel denen toplumlarda kriz heterotopyaları diye adlandırılan belli bir heterotopya biçimi 
vardır. Bunlar; toplum karşısında ve insanların içinde yaşadıkları insani ortamda kriz 
durumunda bulunan bireylere ayrılmış, ayrıcalıklı, kutsal ya da yasak yerlerdir (2005: 296). 
Foucault bunların yeniyetmeler, adet dönemindeki kadınlar, hamile kadınlar ve yaşlılar için 
ayrılmış bölgeler olduğunu belirtir. Kriz heterotopyalarının çağdaş toplumlarda yok olmaya yüz 
tuttuğunu söyleyen Foucault, günümüzde sapma olarak nitelendirilebilecek heterotopyaların 
ortaya çıktığını öne sürer. Bu mekânlar; “davranışı, ortalamaya ya da istenen norma göre sapma 
olan insanların içine yerleştirildiği” (2005: 297) bir alandır. Foucault, bunlara örnek olarak 
hapishaneler, psikiyatri klinikleri ve huzurevlerini verir.  

Bu konuda dikkat çeken husus, toplum tarafından genel kabul görmüş normlara uyum 
sağlamayan, suça bulaşmış, akıl sağlığını kaybetmiş ya da artık toplumsal hayata beklenen 
katkıyı sağlayamayan insanların, tasarlanmış bir mekânın içine sıkıştırılması ve kontrol altında 
tutulmasıdır. Hapishaneler suçluları; klinikler delileri; huzurevleri ise yaşlıları denetim altında 
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tutmayı sağlayan gözetim mekânları olarak bir heterotopya işlevi üstlenmektedir. Bu yönüyle 
çağdaş toplumlarda bu alanlar, içerisinde bulunmanın arzulanmadığı, buradaki varoluşun 
zorunlu olduğu mekânlardır. Heterotopyalar, heterotopik varlıkları içerisinde barındırmaktadır. 
Yani; başka mekânlar, başka (öteki/yabancı) insanları içerisinde barındırır. Bu nedenle bu 
mekânlara başkalık bilinci çerçevesinde bakılması, içerisinde yer alan insanların farklılıkları 
neticesinde ortaya çıkmaktadır.  

Foucault, heterotopyaların betimlenmesine ilişkin beş temel ilke geliştirmiştir. Ele alınan 
konu bakımından önem taşıyan ilkelerden biri şu şekildedir: “Heterotopyalar her zaman bir 
açılma ve kapanma sistemi gerektirirler; bu, heterotopyaları hem tecrit eder hem de nüfuz 
edilebilir kılar. Genel olarak, heteretopik bir mevkiye bir değirmene girilir gibi girilmez. Ya 
orada zorla kalınır; kışlanın, hapishanenin durumu budur ya da kurallara ve arınmalara boyun 
eğmek gerekir (2005: 300). Bu ilke getto, banliyö ve ayrıştırılmış bölge olarak 
nitelendirilebilecek kent içi mekânları doğrudan doğruya tasvir etmesi bakımından önemlidir. 
Bu bölgelerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak ayrıştırıldığı bilinmektedir. Örneğin Sennett 
(2014: 21) Venedik Yahudi gettosunun 1516 yılında çekme köprülü surlarla tecrit edildiğini, 
gettoya giriş çıkışların daha kolay kontrol edilebilmesi için tek bir getto kapısının yapıldığını 
belirtmektedir. Bu açıdan getto, heterotopik bir mekân olarak tecrit edilmiş ve yalıtılmış kapalı 
alanlardır. Buradaki amaç, tıpkı hapishanelerde olduğu gibi, içeridekileri gözetim altında 
tutmak; dışarıdakileri, içeridekilerin “sapkınlığından” korumaktır.  

Wacquant, banliyö ve getto arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyduğu 
çalışmasında (2003: 48-49) bu mekânların iki temel benzerlikte buluştuğunu söyler. Bunlardan 
ilki, her iki mekânın da azınlıkların yoğunlaşmasına ev sahipliği yapmasıdır. İkinci benzerlik 
ise Wacquant’ın ifadeleriyle “içinde bulundukları boğucu, kasvetli hava ve başarısızlık, 
toplumsal marjinallik ve suç işleme ile eşanlamlı bir hale gelen, bir çeşit sürgün sayılan yerde 
yaşayanlara yapıştırılan ağır yafta”dır. Getto ve banliyölerin taşıdıkları bu benzerlikler, 
heterotopyaların sürgün yeri olma özelliğini çağrıştırmaktadır. Buradaki yaşam zaruri bir 
kapatılmanın sonucudur. 

Ayrıca belirtmek gerekirse, heterotopik tanımlaması, bir şeyin normalde olması ve 
yaşaması gereken yerden farklı bir yerde olması (Chambers, 2005: 16) anlamında da 
kullanılmaktadır. Bu bakımdan özellikle de özgür iradesi dışında başka bir yerde yaşamak 
zorunda bırakılan yabancı, heterotopik bir varlık olarak hayatına devam etmek zorunda 
bırakılan bir bireydir. Son derece gerilimli bir mevcudiyet biçimi olarak heterotopik varlıktan, 
her türlü olumsuz koşul ve dışlanma pratiklerine rağmen bulunduğu yere alışması, uyum 
sağlaması beklenmektedir. 

Kişiliksiz ve yerleşikliğin süreklilik (Kastoryano, 2000: 110) taşıdığı bu alanların dışına 
çıkmak da tecrit edilmiş yabancılar için oldukça güçtür. Bu nedenle bu alanların dışına çıkmak, 
heterotopik varoluştan uzaklaşmak, göç çalışmalarında “geri dönüş miti” olarak ifade edilen 
durumla aynı düzlemdedir. Geri dönüş ya da tecritten kurtularak büyük toplumda kabul görme, 
her zaman arzulanan fakat çok az kişinin başardığı, gerçekleşmesi imkânsız bir miti ifade 
etmektedir. Ancak zor olmakla birlikte, imkânsız değildir.  

 

District 9 Filminin Göstergebilimsel Çözümlenmesi 
Yöntem 
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District 9 filmi göstegebilimsel çözümleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Ayrıştırılmış 
bölgelere sıkıştırılarak getto hayatı yaşamaya başlayan yabancıların geliştirdikleri ilişki 
pratikleri ve yabancı-toplum ilişkisi, filmde göstergeler aracılığıyla üretilen anlam çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Göstergebilim, gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki üzerine 
kurulmaktadır. Gösterenler düzlemi anlatımı, gösterilenler düzlemi ise anlamsal içeriği 
oluşturmaktadır (Barthes, 1993: 41). Göstergebilim doğrudan doğruya sadece göstergeler ile 
değil, anlamla, göstergelerin anlamlarıyla ve anlamın üretilmesiyle ilgilenen bir etkinliktir 
(Rifat, 2001: 156). 

Bu bağlamda District 9 filminin yabancı, getto ve ayrıştırılmış bölgeler olarak heterotopik 
mekânlara dair geliştirdiği anlam üretim sürecinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Çözümlemenin ilk aşamasında dizimsel çözümleme yapılmıştır. Dizimsel çözümlemede 
karakterlerin yaşadığı dönüşümler ve olay örgüsünde yaşanan gelişmeler temel alınarak filmin 
anlatısı kesitlere ayrılmıştır. Bu kesitler, hem olay örgüsü içerisinde gelişen dönüşümleri, hem 
de bu dönüşümlerin karakterler arasındaki ilişki biçimine etkisi çerçevesinde belirlenmiştir. 
Çözümlemenin ikinci aşamasında ise dizisel çözümleme yapılmıştır. Göstergebilim, anlamın 
karşıtlıklar üzerine inşa edildiğini kabul etmektedir. Bu nedenle filmin ortaya koyduğu temel 
karşıtlıklar, anlamın belirginleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Filmdeki temel karşıtlıklar 
tespit edilerek, bu karşıtlıklar üzerinden kurulan anlam açığa çıkarılmıştır. Son olarak filmin 
gösteren-gösterilen ilişkisi analiz edilmiştir.  

 
District 9 Filmi Hakkında 
Yapım yılı 2009 olan District 9 filmi, Güney Afrika’nın Johannesburg kentine nereden 

ve nasıl geldiği belli olmayan bir uzaylı gemisi ve bu gemi içinde bitkin düşmüş uzaylılarla 
etkileşime geçilmesi sonrasında yaşananları konu edinmektedir. Filmin yönetmenliğini Neill 
Blomkamp, yapımcılığını ise Peter Jackson yapmıştır. 

Mültecilerin günümüzdeki konumu ve toplum-mülteci ilişkilerine ışık tutan filmin 
yapımcı şirketinin web sitesinde şu açıklamalara yer verilmiştir; “Film bizi uzaylıların indiği 
bir dünyaya götürmektedir. Uzaylılar, Johannesburg'un gecekondu saçaklarına sürgün edilir. 
Şimdi, yalnızca bir insan, dünya dışı silah teknolojisinin gizemli sırrını keşfeder. Yabancı 
gecekondularının tuhaf arka sokaklarında avlanan ve iz sürülen karakter, kendi hayatına 
yabancı olmanın anlamını keşfedecek” (https://sonypictures.com).  Film, mültecileri, getto 
yaşamına dönüşen kamp süreçlerini, toplumun ‘yabancı’ mültecilere ve melezleşen bireylere 
bakış açısını ‘uzaylı’ metaforu üzerinden işlemektedir. İngilizcede “Alien” sözcüğünün 
“uzaylı”, “yabancı” ve “yaratık” gibi farklı anlamları bulunmaktadır. Filmde kullanılan bu 
kelime oyunu, mültecilerin toplumlar tarafından rahatsız edici bir “yabancı” olarak 
algılanmasına atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle mültecilerin toplum içindeki varlığı ve yaşam 
alanları, bu yabancılık kimliği bağlamında şekillenmektedir. 

Bu bakımdan filmin afişi de dikkat çekmektedir. Afişte, tel örgülerle çevrili, şehri 
dışarıdan gören ve üzerinde yabancıların uzay gemisinin yer aldığı bir görsel bulunmaktadır. 
Dikkat çeken konulardan biri de afişte yazan “Buraya hoş gelmediniz” ifadesidir. Filmin farklı 
afişlerinde de uzaylıların hedef tahtasına yerleştirilmiş resimleri ve hedef tahtasında yer alan 
kurşun izleri dikkat çekmektedir. Başka bir afişte ise “İnsanlar giremez” ibaresi ön plana 
çıkarılmıştır.  
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Görsel 1. District 9 Filminin Afişi 

 
 
 

Filmin Karakterleri, İlişkileri ve Toplumsal Konumları 
Sinema filmlerinde temsil edilen gerçeklik; kullanılan göstergeler, olay öyküsü ve 

kahramanlar ile kodlanmaktadır. Bir filmdeki anlatı unsurları, filmde verilmek istenen anlamı 
inşa etmektedir. Filme hâkim olan dil, kullanılan göstergeler, içeriği oluşturan olay örgüsü ve 
bu olay örgüsünün özneleri konumundaki kahramanlar, gerçekliği temsil yoluyla yeniden 
yapılandırmaktadır. Bu nedenle kahramanların özellikleri ve film içindeki konumlarının ortaya 
konulması, filmdeki anlamların açığa kavuşturulması bağlamında önem taşımaktadır. 

Filmin ana kahramanı Wikus Van De Merwe (Sharlto Copley), filmdeki MNU (Birleşmiş 
Çokuluslu Milletler) kurumunda yer alan Uzaylılarla İlişkiler Departmanı’nda üst düzey bir 
yetkilidir. Kurumun genel sekreterinin kızıyla evli olan Wikus, sosyal çevresi tarafından, işinde 
oldukça başarılı, zeki, insancıl ve narin bir insan olarak tanımlanmaktadır. Bulunduğu statü 
gereği toplum tarafından saygı gören bir kişiliktir.  Ancak sosyal çevresinde, bulunduğu 
konumu eşinden dolayı kazandığı ile ilgili söylentiler yayılmaktadır. Eşi Tania’ya yüksek 
derecede bağlılık hisseden Wikus’un film içinde giriştiği kurtuluş mücadelesinin temel sebebi, 
eşini yeniden kazanmaktır. Wikus, toplum açısından kanayan bir yaraya dönüşen, uzaylıların 
ikamet ettiği 9. Bölge’yi tahliye etmekle görevlendirilen ekibin başına geçirilir. Ancak tahliye 
işlemleri sırasında temas ettiği kimyasal maddeden dolayı uzaylıya dönüşmeye başlayan 
Wikus, toplum tarafından ve özellikle de çok sevdiği eşi tarafından dışlanır. Uzaylıların 
beraberlerinde getirdikleri ve sadece bir uzaylı tarafından ateşlenebilen silahları kullanabilme 
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becerisi keşfedilen Wikus, o andan itibaren MNU ve diğer devletlerin ilgisini çekmeye başlar. 
Yaşadığı melezlik sürecinde yarı insan-yarı uzaylı olan Wikus, hem insanlar hem de uzaylılar 
tarafından dışlanır. Kendisi gibi kurtuluş mücadelesi veren uzaylı Cristopher Johnson’la 
anlaşma yapan Wikus, insan kimliğini ve eşini geri kazanmak için çabalar.  

Filmin kahramanlarından biri olan Cristopher Johnson (Jason Cope), içinde bulunduğu 
getto ortamını terk etmek için oğlu ve arkadaşıyla birlikte kurtuluş mücadelesi veren bir 
uzaylıdır. Gettoya dönüşen kamp içinde sosyal bir statü ayrımı olmadığı için oldukça sıradandır. 
Gerçekteki statüsü ve kim olduğu bilinmemektedir. Ancak kamp evinin altında gizlice tamir 
ettiği gemi kontrol ünitesi ve çalarak depoladığı bilgisayar sistemini kullanım becerisi, onun 
geminin kaptanı ve yaşadığı toplumda yüksek statülü biri olduğuna işaret etmektedir. Nitekim 
Cristopher’ın yağmalama olaylarında görülmemesi de statüsü hakkında ipuçları sunmaktadır. 
Gettodan ayrılmak için verdiği kurtuluş mücadelesi sonunda oğluyla birlikte uzaylı gemisini 
alarak uzaklaşır ve diğer uzaylıları dünyada bırakır. Nereye gittiği ve dönüp dönmeyeceği 
bilinmemektedir. Filmin sonunda Cristopher için, “Diğer uzaylıları kurtarma planı olacak mı? 
ya da yerel basının iddia ettiği gibi savaş açmak için geri dönecek mi? Bilinmiyor…” ifadeleri 
kullanılmıştır.  

 Filmin önemli kahramanlarından biri de Colonel Koobus Venter (David James)’tir. 
MNU adına çalışan bir asker olan Koobus, sadist, saldırgan davranışlar sergileyen ve uzaylıları 
öldürmekten zevk duyan bir kişidir. Cristopher’ın arkadaşını öldürürken kahkaha atarak 
kullandığı “Seni öldürmek için para alıyor olmam ne güzel değil mi?” ifadesi onun 
davranışlarını özetler niteliktedir. Çünkü normal şartlarda büyük cezai yaptırım içermesi 
gereken cinayetlerinden dolayı ceza almamakta, hatta para ile ödüllendirilmektedir. İlk 
aşamada Wikus’un yürüttüğü tahliye işleminde ona yardımcı olan Koobus, Wikus’un 
melezleşmesi ve hakkında yakalama kararı çıkartılmasından sonra onun peşine düşer. Wikus’u 
sonuna kadar takip eder ve yakalamak için çabalar. Ancak onun bu çabası görevine olan 
bağlılığıyla değil, sadist kişiliğiyle ilintilidir.  

 Filmin belirleyici karakterlerinden olan Piet Smit (Louis Minnaar) MNU’nun 
yöneticisidir. Toplum içindeki saygınlığı yüksek olan Piet, Wikus’un kayınpederidir. 
Uzaylıların getirdikleri silahları kullanabilmek için MNU karargâhında gizli bir deney odası 
inşa ettirmiştir. Bu deney odasında uzaylılar üzerinde yasal olmayan deneyler yapılmaktadır. 
Wikus’un melezleşmeye başladıktan sonra uzaylı silahlarını kullanabildiğinin keşfedilmesi 
üzerine, tereddüt etmeden onu hayatından çıkarır ve bir uzaylı denek muamelesi yapar. Kızına 
yalan söyleyerek Wikus’u unutması gerektiğini telkin eder. Temel amacı, milyarlarca dolar 
değerindeki Wikus’un bedenini, büyük devletler ve silah şirketlerine pazarlamaktır. Temelinde 
insani bir kurum gibi görünün MNU’yu kişisel çıkarları ve insani olmayan amaçlarına hizmet 
için kullanmaktadır.  

 Filmin kahramanlarından Tania Smit Van De Merwe (Vanessa Haywood) Wikus’un 
çok sevdiği eşidir. Klasik bir ev hanımı profili çizen Tania’nın bir işte çalışıp çalışmadığı 
bilinmemektedir. Ancak babasının ve eşinin statüsünden dolayı, sosyal çevresinde oldukça 
saygındır. Tania film içinde temiz, iyi kalpli ve yönlendirilmeye çok açık bir karakter olarak 
görülmektedir. Kocasının melezleşmesi sonrasında içsel çatışma yaşar. Bu süreçte Wikus’la 
yaptığı telefon görüşmesinde, “Babam onlardan biri gibi olduğunu söyledi. Yapamam…” der. 
Ancak kocasına olan bağlılığını yitirmez.  

 

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org 

 
 

 437 

 
Dizimsel Çözümleme 
Kesit 1. Başlangıç Durumu 
Film Wikus’un bir röportaj için hazırlandığı görüntülerle başlar. Wikus, MNU’nun 

Uzaylılarla İlişkiler Departmanı’ndaki çalışma ofisinde görülmektedir. Görüntüler filmdeki 
gerçeklik hissini arttırmak için röportajı kayıt altına alan kameradan verilmektedir. Wikus, tüm 
bürokratlar ya da siyasetçilerin yaptığı gibi çalıştığı kurumu ve departmanı övücü sözler söyler; 
“Uzaylılarla İlişkiler Departman’ı olarak görevimiz MNU ve insanlık adına uzaylı 
dostlarımızla iyi ilişkiler geliştirmektir”. Filmdeki MNU (Birleşmiş Çokuluslu Milletler) 
kuruluşu bir gösteren, gerçeklik bağlamındaki BM (Birleşmiş Milletler) kuruluşu ise 
gösterilendir. Uzaylılarla İlişkiler Departmanı ise; göçmen alan birçok ülkenin, göçmenlerle 
ilişkileri düzenlemek ve onlar üzerinde gözetim kurmak için oluşturduğu Göçmenlerle İlişkiler 
departmanlarını temsil etmektedir.  

Filmin giriş bölümü geriye gidişler ve geçişlerle sunulmaktadır. Ekranda “28 yıl önce” 
yazısı verilerek, uzaylıların ilk geldikleri zamana gidilir. Şehrin orta yerinde ve havada asılı 
duran devasa büyüklükte bir uzay gemisi görünür. Bu kesitteki anlatı ilginç bir yöntemle 
sunulur. Uzaylıların geliş süreci bir belgesel aracılığıyla aktarılmaktadır. Yönetmenin 
başvurduğu bu ilginç anlatı yöntemi ile film bir süre belgesel havasında ilerlemektedir. 
Kullanılan belgesel mantığı, aslında film içindeki gizli eleştiriye vurgu yapmaktadır. Nitekim 
belgeseller, toplumsal olaylara dair gerçekliği, gerçek kişiler, olaylar ve materyaller üzerinden 
kurgulaması bakımından, yarattığı gerçeklik etkisi yüksek olan enformasyon kaynaklarıdır. 
Günümüzde özellikle hükümetler, tarihsel olayları belgeseller aracılığıyla yeniden üretmekte 
ve gerçeklik olarak halkla sunmaktadır. Böylece kitle politikaları meşruluk kazanmaktadır. 
Filmde yer alan belgesel anlatısının, bu tarz gerçeklik çarpıtmalarına getirilmiş güçlü bir eleştiri 
olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü uzaylılarla ilgili konu, sadece hükümet yetkilileri, 
departman görevlileri ve halk perspektifinden sunulmaktadır. Uzaylılar, öteki olan diğer tüm 
toplumsal gruplar gibi anlatıya edilgen bir konumda dahil edilmektedir.   

Belgeselde yer alan uzay gemisi görüntüleri bir televizyon kanalındaki ana haber 
bülteninden alınarak sunulmuştur. Nitekim belgeselde yer alan görüntüler, haber kanalları 
kullanılarak verilmiştir. Görüntülerde, kanal logosu, haber kj’leri ve ‘canlı’ yazısı 
bulunmaktadır. Uzaylı gemisine dair ilk görüntüler haberde yer alan şu perforeyle verilir; “Bir 
anda ortaya çıkan bir uzay gemisi şehrin üzerinde duruyor. Asıl şaşırtıcı olan, geminin 
Manhattan, Washington ya da Chicago yerine Johannesburg’un merkezine konuşlanması.” Bu 
cümleler, Hollywood filmlerinde üretilen büyük Amerikan anlatılarının bir eleştirisi niteliği de 
taşımaktadır. Çünkü filmlerdeki temsillerden dolayı, insanların zihninde, uzaylıların genellikle 
Amerika’yı ziyaret ettiği ya da savaş açtığına dair bir algı bulunmaktadır. Cesur Amerikan 
kahramanları uzaylılarla savaşır ve tüm insanlığı kurtarır. Filmde uzaylıların Johannesburg 
kentinde konuşlanması, aslında bu büyük Amerikan anlatısının yıkılmasıdır. Johannesburg’un 
ikinci önemli rolü de şehrin oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olmasıdır. Çünkü bu şehirde 
beyaz ve siyahiler bir arada yaşamaktadır. 

Belgeselde konuşan Uzaylılarla İlişkiler Departmanı Haberleşme Şefi Grey Bradnam, 
“Kapı üç ay boyunca kapalıydı. İçeride ne olduğunu kimse bilmiyordu. Sonunda tedbirli 
bekleyiş yerine, girmeye karar verdik” demektedir. Bauman’ın (2001: 182) yabancıların 
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toplumsal sınırlar bağlamındaki konumunu tarif ederken kullandığı ‘Ante Portas (kapıda)” 
ifadesi, bu olayla somutlaşmaktadır. Nereden geldiği bilinmeyen uzaylı gemisi ve içindekiler, 
niteliklerinde taşıdıkları bilinmezlik sebebiyle kapıda tutulmuştur. Bilinmezliğin yarattığı 
güvensizlik nedeniyle üç ay boyunca iletişim kurulmamıştır. İletişim kurma kararından sonra 
başlatılan operasyon ise; askeri bir operasyondur. Filmde, uzaylılara düzenlenen askeri 
operasyon, toplumların yabancılarla iletişim kurma biçimlerini ortaya koymaktadır.  Bradnam 
konuştuğu sırada operasyon timinin kamerasından alınan kayıtlar sunulmaktadır. Uzaylılar 
bitkin, kir içinde ve ürkmüş durumdadır. Bradnam, “Yeterince beslenmemiş, başıboş ve 
sağlıksız görünüyorlardı” diyerek uzaylıların durumunu tarif etmektedir. Bu durum aslında, 
medyada görmeye alışık olduğumuz kaçak göçmenler ve mültecilerin genel durumunu 
içermektedir. Bu bağlamda uzaylı gemisini, Ege açıklarındaki mülteci haberlerinden 
gördüğümüz, mülteci taşıyan gemilere, içindeki uzaylıları ise, bitkin durumdaki mültecilere 
benzetmek mümkündür. Filmdeki temsil ve kullanılan göstergeler de bu benzetmeyi doğrular 
niteliktedir.  

 Belgesel, yetkililerin süreci açıklayan ve tarif eden ifadeleriyle devam etmektedir; 

-“Hükümet bir yardım kuruluşu kurarak uzaylıları, geminin hemen altındaki geçici bir 
kampa yerleştirdi” (Grey Bradnam, Uzaylı İlişkileri Departmanı Haberleşme Şefi) 

-“Geçici kamp alanı tellerle çevrildi ve askeri bölge oldu. Farkında olmadan şehrin 
ortasında bir kenar mahalle yaratılmıştı. Kimse içeride ne olduğunu bilmiyordu. İşin aslı 9. 
Bölge sırlarla doluydu” (Sarah Livingstone, Sosyolog). 

Yetkililerin anlatımları, mültecilere uygulanan hükümet politikalarıyla paraleldir. 
Mülteciler genel olarak, sığındıkları ülkelerde uygun görülen geçici kamplara 
yerleştirilmektedir. Sosyolog Sarah Livingstone’un kamp alanını nitelerken kullandığı ifadeler 
dikkat çekicidir. Yabancıların toplumla ilişkilerini kesmek amacıyla izole edilmeleri sıklıkla 
görülen bir durumdur. Kampın etrafının tellerle çevrilmesi, bu izolasyon sürecinin bir 
parçasıdır. Anlatım esnasında haber bültenlerinden alının görüntüler kullanılmaktadır. 
Görüntülerde, kamp alanı tellerine asılan “İnsanlar Giremez” tabelaları göze çarpmaktadır. 
Yabancıların bilinmezliğinde yatan güvensizlik, onları sırra dönüştürmektedir. Sennett’in 
gettoya ve getto hayatının dışarıdan nasıl algılandığına ilişkin tasviri bu konuda önemli bir 
betimleme sunmaktadır: “Toplum, farklı olanları kapattığı için, kapatılmış olanlar hakkındaki 
tek bilgi kaynağı onlar hakkında kurduğu fantazilerdi. Dışarıdan algılanan bir getto-mekânında 
fantezi, farklılığı kavranması imkânsız bir ötekiliğe çevirir” (2014: 42). 

İçeriye giriş çıkışlar hükümet kontrolüyle yapıldığı için, günümüz mülteci kamplarında 
neler yaşandığı bilinmemektedir. Kamp alanını tellerle çevirerek izole etme, aynı zamanda 
hükümetlerin gözetim pratiklerinin bir parçasıdır. Bölgede konuşlandırılan askerler ve mekânın 
etrafını çevreleyen sınırlar, yabancıların gözetim altında tutulduğunun bir göstergesidir. 
Livingstone’un ifadelerindeki en dikkat çekici nokta ise; farkında olunmadan bir kenar mahalle, 
yani getto yaratıldığı itirafıdır. Gettolar, suç odaklı ilişkiler geliştirilen mekânlar olarak 
algılandıkları için, şehrin merkezi yerinde oluşan bir getto, toplumsal yaşamı tehdit etmektedir.  

Belgeselde halktan kişilerin görüşlerine de yer verilmiştir. Habercilerin mikrofon uzattığı 
bir kadın, “Onları barındırmak için çok para harcandı. Onlara harcanan para yardıma muhtaç 
kişilere de harcanabilirdi. Gerçi en azından bizden uzak tutuyorlar” ifadelerini kullanmaktadır. 
Aynı şekilde diğer insanlar da hak, güvensizlik ve ırkçı söylemlere başvurmuştur. Bu ifadeler 
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aslında gerçeklik bağlamındaki söylemlere paraleldir. Tolay’ın (2011, 205: 208) mültecilere 
yönelik geliştirilen söylemler üzerine yaptığı çalışmada, halkın mültecilere genel olarak 
işsizlik, acıma, güvensizlik ve milliyetçilik içeren söylemlerle yaklaştığı tespit edilmiştir. 
Çünkü yabancılar gerek medyada, gerekse politik söylemlerde, var olan toplumsal sorunların 
sorumlusu olarak gösterilmektedir.  

Belgeselde halkın olumsuz ve ötekileştirici ifadeleri aktarılırken arka planda, uzaylıların 
toplumsal alandan dışlanış biçimlerini gösteren tabelalar verilmektedir. Tabelalarda, 
“Hoşgelmediniz”, “Sadece İnsanlar Kullanabilir”, Uzaylılar, Kanalizasyonlara Girmeyin” gibi 
ifadeler yer almaktadır.  

Belgesel esnasında sunulan bir haber programı kesitinde, spiker ve uzman olduğu 
izlenimi yaratan konuğu arasındaki diyalog dikkat çekicidir;  

 -“Bu konuda gerçekçi olmak gerekirse uzaylılar evine dönmeyebilir” 
 -“O zaman burada kalacaklar…” 
 Uzaylıları toplumsal bir sorun haline getiren nokta, tam olarak bu diyalogla ifade 

edilmektedir. Oldukça endişeli görünen haber aktörleri, uzaylıların sorunsal boyutuna 
odaklanmaktadır. Çünkü Simmel’in (2009) ifade ettiği ‘kalıcılık’ sorunu, uzaylıları büyük bir 
tehdide dönüştürmektedir. Normal şartlarda, uzaylılar bir misafir olarak toplumun dikkatini her 
zaman çekmiştir. Nitekim misafir olarak dünyayı ziyaret etmeleri yerine kalıcı olmaları, üstüne 
bir de mağdur konumda olmaları onları tehlikeye dönüştürmektedir. Çünkü filmdeki uzaylılar, 
toplumdaki uzaylı algısını yıkmıştır. Yetkili, “Kapılar açıldığında herkes ışıklar ve ileri 
teknoloji görmeyi bekliyordu. Ancak manzara tam tersiydi” diyerek yıkılan algıyı dile 
getirmiştir. Mağdur konumdaki uzaylılar, var olan toplumsal sorunları arttıracak kalıcı bir tehdit 
olarak algılanmaktadır. 

 Belgeselin devamında uzaylı sorununu vurgulamak için yağma ve suç konularına 
değinilmektedir. Haber kanallarında yer alan saldırı, yağma, hırsızlık ve cinayet suçları 
gösterilmektedir. Haber perforelerinde ise şu ifadeler yer almaktadır; “İnsanlar açısından 
tehlikeli görülen ve toplumu rahatsız eden davranışlar, uzaylılara eğlenceli geliyordu. Güvenlik 
güçleri baskınlar düzenleyerek silah buldu. Silahın olduğu yerde suç olurdu”. Belgeselde yer 
alan olaylar dizgesi ve söylemler, gerçeklikteki mülteci sorunlarına işaret etmektedir. 
Gettolarda yaşayan kişilerin vandallıklar yaptığı, sokak kavgalarına karışarak topluma 
huzursuzluk verdiği, park edilmiş araçları soyduğu, hırsızlık yaptığı, araba ve motosikletleri 
çaldığı, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı sıklıkla görülen kanunsuzluklardır 
(Wacquant, 2011: 227-228). Suç görüntülerinin devamında ise halkın dışlayıcı ve ırkçı 
ifadelerinin sunumu devam ettirilmektedir.  

 Belgeselin devamındaki en dikkat çekici noktalardan biri; uzaylılara yakıştırılan 
‘karides’ terimiyle ilgili açıklamalardır.  

“Uzaylı karidesler… Alt tabaka ve çöp yiyenler olarak yaftalandılar” (Sarah 
Livingstone, Sosyolog) 

 “Karideslere benzemediklerini söyleyemezsiniz…” (James Hope, Polis Müdürü)  

Uzaylılar için kullanılan ‘Karides’ ifadesi, onları aşağılamak ve insan dışı nitelemek 
amacıyla türemiştir. Çünkü uzaylılar yabani olarak görülmektedir. Yaban, insan kültürüne 
karşıt hayvansı yaşam biçimini tarif etmektedir (Levi-strauss, 2010: 26). Uzaylıları aşağılamak 
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ve insandışı olduklarını vurgulamak için kullanılan bu terim, zamanla toplumsal bağlama 
yayılmıştır. Gerçekte de durum farklı değildir. Bir sürgün yeri haline gelen getto ve banliyö 
tarzı heterotopyalarda yaşayanlar, içinde bulundukları kasvetli hava, başarısızlık, toplumsal 
marjinallik ve suç işleme ile eş anlamlı hale gelen ağır bir yafta ile yaftalanmaktadır. Toplum, 
Quatre Mille için kullanılan “korku sitesi”, “kümes” ve “Paris’in çöplüğü” gibi medya 
aracılığıyla üretilen ifadeleri genel anlamıyla benimser (Wacquant, 2003: 49). Karides terimi, 
toplumların göçmen ve mültecilere yaklaşımını ortaya koyan bir adlandırmadır. Toplumdan 
topluma değişen bu alçaltıcı ifadeler, göçmenlerin içinde bulundukları topluma uzak ilişkiler 
ve alt konumlarını pekiştirmek için toplumsal alanın genelinde sürekli olarak yeniden 
üretilmektedir. 

Belgesel en kilit noktaya gelmiştir: uzaylıların tahliye süreci. Şehir merkezindeki 
gettolaşan kampın tehlikeler yaratması, gettonun şehrin dışındaki uzak bir noktaya taşınmasını 
zorunlu kılmıştır. Böylece hem uzaylıların kontrolü daha rahat sağlanacaktır, hem de insanlarla 
etkileşimlerinin önüne geçilerek tehlike ortamı giderilecektir. Tahliye işlemi için şu ifadeler 
kullanılır; 

“ Hükümet artan kamu baskısını dikkate alarak uzaylıları taşıma kararı aldı” 
“ 1.8 milyon uzaylı güvenilir yerlere taşınacak. Karidesler için yaşanılası bölge…” 
Operasyon hazırlıkları başlar. Kurulacak tahliye ekibinin görevi, uzaylılara tahliye 

kâğıtlarını imzalatmaktır. Wikus tahliye ekibinin başına getirilir ve hazırlıklar başlar. 
Hazırlıklarda operasyona katılacak birliklerin ağır silahlarla donatıldığı görülür. Çünkü suçla 
özdeşleşen uzaylılara karşı önlem alınmalıdır. Operasyonun meşruluğunu sağlamak için tüm 
süreç kamerayla kayıt altına alınacaktır. Bu esnada geçiş yapılan televizyon programında şu 
ifadeler kullanılır, “MNU’nun yasal dokümanları tamamen göstermelik”. Bu ifadeler, 
günümüzde hükümetlerin zor ve baskıyla gerçekleştirdiği eylemleri, yasal bir kılıfa 
uydurmasına atıfta bulunmaktadır.  

Operasyon hazırlıkları sırasında belgesel görüntülerine geçiş yapılır. Wikus’un yakın 
çevresindeki insanlar, onun öldüğüne dair izlenim yaratan ifadeler kullanmaktadır. Annesi, 
babası ve eşi, özlem dolu ifadelerle Wikus’u anmaktadır. İş arkadaşlarının ifadeleri ise daha 
farklıdır: “Wikus’un yaptığı ihanetti”. Wikus’a ne olduğu bilinmemektedir. Öldüğü ya da 
yaşadığına ilişkin bir belirsizlik vardır. İfadelerden anlaşılan şey; onun yanlış kabul edilen bir 
şey yaparak toplumdan koptuğu ve kayıp olduğudur. Filmin devamında yer alan anlatımlar 
Wikus’un uzaylıya dönüşmeye başladığını, bir melezlik süreci yaşadığını göstermektedir. 
Nitekim belgesel de bu süreçten sonra çekilmiştir. Bu noktada; toplum açısından kaybedilme 
durumunun sadece bedensel ölümle değil; aynı zamanda toplumsal kopuşla da yaşandığını 
söylemek mümkündür. Başkalaşan ve yabancıya dönüşen Wikus, çevresi için ölü kabul 
edilmektedir. En önemlisi bu durum, onlar için kabul edilemez bir suçtur. Wikus’un melezlik 
tecrübesi, toplumsal dışlama ve aforoz reflekslerini de görünür kılmaktadır.  

Devam sahnelerinde film belgesel anlatımından çıkar ve tahliye operasyonuna geçiş 
yapar. Operasyon ekibi hava destekli büyük bir askeri kortejle kampa girer. Operasyon hem 
operasyon ekibi tarafından kayıt altına alınmakta hem de helikopterden canlı yayın yapan 
medya tarafından halkla sunulmaktadır. Wikus, çevresindeki operasyon timini insancıl davranış 
ve şiddete başvurmama konusunda uyarmaktadır. Bu esnada operasyon ekibinin kamerasına şu 
açıklamayı yapar; “Karidesler yabancı olduklarını kavrayabilmiş değil. Oraya gidip ‘burası 
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bizim topraklarımız. Lütfen gidin’ diyeceğiz”. Wikus’un ifadeleri toplumdaki biz ve öteki 
kavramlarını özetlemektedir. Çünkü genel kanıya göre;  tüm toplumsal alan, toplumu oluşturan 
bireylere aittir. Yabancıların bu topraklara paydaş olma ve sahiplenmeye hakları yoktur. 
Cümlede yer alan karides ifadesi, söylemin toplumsal bağlamdaki yaygınlığını da ortaya 
koymaktadır.  

Filmin bu aşamasına kadar en çok dikkat çeken nokta, anlatının belgesel ve haber 
içerikleri üzerinden sunulmasıdır. Haber ve belgesellerin en karakteristik özelliği, gerçeğin 
kendisini, gerçeklik argümanları kullanarak yeniden üretmesidir. Çünkü medya, özellikle de 
haber medyası, güçlü çıkar gruplarının bir uzantısı olarak egemen ideolojinin yeniden 
üretilmesini ve denetim sisteminin korunmasını sağlamaktadır (Shoemaker ve Reese, 2002: 
127). İktidar politikalarının meşruiyetlerini sağlamak için kullandığı haber medyası, başı ve 
sonu belli olmayan şekilde gerçekliği her gün ve iktidar lehine üretmektedir. Filmde yer alan 
belgesel ve haber medyası odaklı anlatılar, bu konuya atıfta bulunmakta ve bir taraftan bunu 
eleştirmektedir. Günümüz getto yaşamı içindeki göçmenlerin konumu bir kurgudan ibarettir. 
Çünkü medya belirli güç odaklarının etkisiyle felaket tellallığı yapmakta ve gettoları toplumsal 
bir sorun olarak inşa etmektedir (Wacquant, 2003: 46-47). Günümüzde toplumu oluşturan 
bireyler aslında gettolara hiç gitmemiştir. Göçmenler ve mültecilerle ilişkin toplumsal sorun 
algısı medya tarafından üretilmekte ve iktidarın politikaları meşrulaştırılmaktadır. Film içindeki 
medya ve belgesel anlatımı bu yeni gerçeklik kurgusunu özetler niteliktedir. 

Filmdeki anlatının gerçeklik bağlamındaki bir diğer yansıması da, göçmen ve mülteci 
haklarını savunan insan hakları örgütleridir. Tahliye operasyonunu anlatan haber spikeri konu 
hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır; “İnsan hakları grupları hak ihlallerine karşı tahliyeyi 
yakından takip ediyor.” Günümüzde çok sayıda insan hakları örgütü, mültecilerin yasal 
haklarını takip etmek ve ihlal durumunda, kamuoyu baskı mekanizmasını harekete geçirmek 
amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Wikus, operasyon timiyle birlikte kapı kapı gezerek uzaylılara tahliye kâğıtlarını 
imzalatır. İmzalamak istemeyenler silah ve tehditle karşılaşır. Bazı direnişçiler öldürülür. 
Operasyon timinden de yaralananlar ve ölenler olur. Wikus bu süreçte uzaylıları sakinleştirmek 
için ilginç bir yönteme başvurur. Onlara kedi maması vermektedir. Uzaylılar arasında oldukça 
sevilen kedi mamaları, aşağılayıcı bir ayrıntı olmakla birlikte gettonun marjinal kültürünü de 
ortaya koymaktadır. Çünkü belirli alanlara sıkışan ve yokluk içinde yaşayan bireyler, yeni 
kültürel ürünler yaratmaya başlamaktadır. Kedi mamasını bu bağlamda değerlendirmek 
mümkündür. Yoksulluğun kol gezdiği getto yaşamı içindeki ilişkiler, kedi maması gibi popüler 
kültür ürününün doğmasına neden olmuştur.  

Tahliye esnasında haber kanallarında yer alan anlatımlar, kamptaki getto yaşamını ortaya 
koymaktadır: “Liderlik vasıfları kaybolmuş durumda. Suç her yerde kol geziyor. Kampta yer 
alan Nijeryalılar tarafından fahiş bedellerle kedi maması satılıyor. Türler arası fuhuş ve 
hırsızlık had safhada. Kamp Nijeryalı mafya babası tarafından yönetiliyor.” 

Nijeryalılar Afrika’nın içlerindeki olumsuz hayat şartlarından kaçarak, görece daha iyi 
koşullar sunan Güney Afrika’ya sığınmaktadır. Getto yaşamının asıl sakinleri Nijeryalılardır. 
Uzaylılar, mevcut gettolara sonradan eklemlenmiştir. Getto yaşamı, suç ve anomi içermektedir. 
Medya, gettoların bu sorunlu yanlarını sürekli ön planda tutarak, onları toplumdan 
ayrıştırmaktadır. Medyada ortaya çıkan en önemli anlatılardan biri de “Ahlaki Panik” 
(Wacquant, 2003: 48) durumudur. Heterotopik bir mekân olarak gettoların ahlaksızlık yuvası 
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olduğu vurgulanarak, reel toplumsal yaşamın ahlaklı olduğuna dair bir gerçeklik üretilir. 
Bireyler gettolar sayesinde, kendi yaşamlarını ahlak boyutunda kutsarlar. Medya bu bağlamda, 
tıpkı bir ayin mekanizması gibi toplumsal ahlakı kutsayan ritüeller üretir.  

Filmin devamında devletlerin mülteciler üzerindeki gözetim pratiklerinden biri daha 
belirginleşir: Üreme Politikaları. Wikus tahliye işlemi esnasında bulduğu uzaylı kozalarını yok 
eder. Yumurtaların bulunduğu barınağa ateş dökülüp yakılırken şu ifadeleri kullanır; “İlk 
kürtajın hatırası. Yumurtalar mısır gibi patlıyor. Yavrucuklar patlıyor.” Wikus bu ifadeleri 
gülerek kullanmaktadır. Asıl nokta Wikus’un insaniliğini kaybetmesi değil, devletin göçmen 
mülteciler üzerindeki nüfus politikalarıdır. Bu politika, etkin bir gözetim ve denetim 
mekanizmasının ürünüdür.  

Tahliye işlemi sırasında belgesele dönüş yapılır. Haber kanalında yer alan bir söylem 
dikkat çekicidir: “MNU, dünyadaki en büyük silah ihracatçısı konumunda. Amaçları, uzaylı 
silahlarını ele geçirmek.” Günümüzde, Birleşmiş Milletlerin de ülkeler adına silah ticareti 
gerçekleştirdiği ile ilgili söylentiler bulunmaktadır. Filmdeki bu ayrıntı, gerçekliğe yapılmış bir 
eleştiridir. Kurgusal bir gösterge üzerinden gerçekliğe atıfta bulunulmuştur.  

Bu sırada uzaylı Cristopher Johnson kamp evinde gizlice bir karışım hazırlamaktadır. 
Karışımı hazırladıktan sonra saklar. Gösterdiği hassasiyet ve gizlilik durumu, karışımın onun 
için oldukça önemli olduğuna dair ipuçları sunmaktadır.  

Filmin devamında Wikus, tahliye için kamp evlerinden birine girer. İçeride çalıntı 
bilgisayarlar vardır. Bu durumun yasak olduğu vurgusu yapılır. Wikus, operasyon kamerasına 
evin içini göstererek şu ifadeleri kullanır, “Gördüğünüz gibi, evin içi çalıntı bilgisayarlarla 
dolu. Bu yasal değil. Burada silah da olduğundan eminim.” Çok geçmeden silah da bulunur. 

Ev sahibi olan uzaylı Cristopher Johnson’un arkadaşı gözaltına alınır. Ona bu ismi devlet 
vermiştir. Bu sahne, devletin gözetim pratiklerini açıklamaktadır. Mültecilerin bilimsel 
faaliyetlerde bulunması tehlikeli görüldüğü için yasaklanmıştır. Ayrıca uzaylıya isim verilmesi 
de ilginç bir ayrıntıdır. Devlet uzaylıları ayırt etmek ve denetlemek için onlara isim vermiştir. 
Uzaylıya kazandırılan bu insani kimlik ile denetimler kolaylaşmıştır. Gerçeklikte de durum 
böyledir. Devlet mültecilere geçici kimlikler vererek, denetim sağlamaktadır.  

Wikus evin içinde aramaya devam ederken içinde kimyasal madde olan bir tüp bulur. Bu 
tüp Cristopher’ın hazırladığı kimyasalı içermektedir. Wikus tüple oynarken içindeki sıvı 
yüzüne fışkırır. Bu durumu pek önemsemeyen Wikus, gözaltı işlemlerine devam eder.  

 

Kesit 2. Dönüşüm, Melezlik ve Dışlanma 
Gözaltına alınan Cristopher’ın arkadaşına, kimyasal düzenek ve bilgisayar sistemi ile ne 

yapmaya çalıştığı sorulmaktadır. Bu sırada evin arkasına gizlenen Cristopher olup biteni 
seyretmektedir. Cristopher’ın arkadaşı askerleri ve Wikus’u yaralar. Yardıma gelen Koobus, 
uzaylıyı öldürür. Askerler Wikus’u hastaneye götürme teklifinde bulunur. Ancak Wikus bunu 
reddeder. Tahliye işlemine devam edilir. Wikus, Cristopher’ın bulunduğu evin önüne gelir. 
Orada bir uzaylı çocuk oyun oynamaktadır. Wikus, çocuğa kedi maması atar. Ancak çocuk 
saldırgan bir davranışla kedi mamasını geri fırlatır. Bu sırada Cristopher dışarı çıkar ve Wikus 
ondan tahliye kâğıdını imzalamasını ister. Kâğıdı okuyan Cristopher bunu reddeder. Wikus’un 
verdiği cevap dikkat çekicidir; “Oğlundan ayrı kalmak istemezsin öyle değil mi?. Onun senden 
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alınıp devlet gözetiminde büyümesini istemezsin öyle değil mi?.” Cristopher, bu ifadelerden 
sonra çaresizce kağıdı imzalar. Bu olay birkaç noktaya dikkat çekmektedir. İlki, devletin 
mülteciler üzerindeki gözetim politikalarından biri daha açığa çıkar. İkincisi, uzaylıların 
hayvani seslerle iletişim kuruyor olmalarıdır. Bu durum mültecilerin hayvani ve aşağı 
görülmelerine atıfta bulunmaktadır. Üçüncüsü ise; hayvani görülen bu yabancılar arasında da 
insani aile ilişkileri ve bağlılığın var olmasıdır.  

Tahliyenin ilk günü sona ermiştir. Wikus çok acıktığı için Fast Food dükkanına gidilir. 
Wikus’un iştahı arkadaşlarının da dikkatini çekmiştir. Wikus hamburgerleri iştahla yerken sıra 
dışı bir durum meydana gelir. Wikus’un burnundan siyah bir sıvı akmaktadır. Arkadaşları 
endişeyle doktora gitmeyi teklif eder. Ancak Wikus bu teklifi yine reddeder. Wikus evine 
gitmeden önce ofise geçer. Tırnaklarının döküldüğünü fark etmesi üzerine endişeye kapılır ve 
korkar. Wikus’un yaşadığı bedensel dönüşüm onda iç çatışmaya neden olmaktadır. Günümüzde 
de melezleşen bireyler, ilk aşamalarda dönüşüm çatışmasını yaşamaktadır. 

Bu süreçte gettoda yaşayan uzaylıların, suç çeteleriyle kurdukları ilişki gözler önüne 
serilir. Nijeryalı çeteler, yüksek bedeller karşılığında uzaylılara kedi mamaları satmaktadır. 
Parası olmayan uzaylılardan ise silah toplanmaktadır. Silah toplamadaki amaç, çetelerin güce 
sahip olma arzusudur. Ancak silahlar sadece uzaylılar tarafından kullanılabildiği için garip 
ritüeller geliştirilir. “Mutu” adı verilen bir büyü sistemiyle, uzaylıların uzuvlarını yiyen 
Nijeryalılar, bu sayede silahları kullanabileceklerini düşünür. Buradaki dikkat çekici nokta; 
çetelerin devlet karşısında bir güç elde etme isteğidir. 

Wikus eve döndüğünde her yer karanlıktır. Dönüşüm çatışmasının verdiği endişeyle sağı 
solu yoklar. Tam o esnada ışıklar yanar ve yakın çevresi belirir. Eşi onun için terfi kutlaması 
hazırlamıştır. Şaşkınlık ve korku ile çevresine gülümseyen Wikus, pastayı üfleyeceği sırada 
kusar ve bayılır. Wikus gözünü hastanede açar. Doktorlar bir takım tetkikler yaparak durumun 
kimyasal maddeyle ilgili olduğu sonucuna varır. Kolunun uzaylı koluna dönüştüğü görülünce 
hemen karantinaya alınıp bağlanır. Wikus karargâhın alt katlarına götürülür. Uzaylılar üzerinde 
gizli deneylerin yapıldığı bir odaya sokulur. Wikus’un verdiği tepki, üst düzey çalışanların bile 
bu gizli çalışmalardan haberdar olmadığını göstermektedir; “Bu uzaylılara ne yapıyorlar 
böyle?”.  

Wikus oluşturulan platforma sokularak silahlar denetilir. Tüm uzaylı silahlarını 
kullanabildiği görülür. Bu esnada Wikus’un kayınpederi ile doktor arasında yaşanan diyalog 
dikkat çekicidir: 

-“Değişim öncesi son aşamada. Yarı insan, yarı uzaylı. Bu, kalıcı olabilir” 
-“Uzaylı mı olacak” 
-“Önemli olan ondan alacaklarımız. Şirketler ve hükümetler, milyonlar hatta milyarlarca 

dolar öder. Ancak ailesi…” 
-“Onlarla ben ilgilenirim” 
Wikus artık bir uzaylı olacaktır. Kayınpederi kızına eşini unutmaya çalışmasını söyler. 

Çünkü o artık insanlıktan çıkmıştır. Toplum, insanlıktan çıkanları ölü kabul etmektedir. 
MNU’nun insanlık dışı planı ise filmdeki eleştirilerin bir devamı niteliğindedir.  

Doktorlar kolunu keserken bir yolunu bulan Wikus, karargâhtan kaçar. Çöplerden yemek 
yemeye ve hırsızlık yapmaya başlar. Toplumdan uzak durur. Karşılaştıkları tarafından da 
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dışlanır. Artık devlet tarafından aranan bir suçludur. Wikus’un hırsızlık yapmaya ve çöplerden 
yemek yemeye başlaması, egemen anlatının bir ürünüdür ve medyadaki temsilleri doğrular 
niteliktedir. Çünkü gettodaki yabancılardan birine dönüşmek, onlar gibi hareket etmeyi ve 
onların kültürünü benimsemeyi beraberinde getirir. Kısa bir süre önce oldukça saygın olan biri, 
onlardan biri gibi olarak tüm saygınlığını yitirir ve dışlanır. Melezleşen yabancılar, gördüğümüz 
ve dinlediğimiz, iletişim kurmak zorunda kaldığımız fakat zihnimizde bir yere 
yerleştiremediğimiz kişilerdir. Bize ne yakın ne de uzaktır; ne “biz”in ne de “onlar”ın bir 
parçasıdır. Böyle olunca şaşkınlık, kaygı ve dehşet vericidirler. Onlara karşı ne yapacağımızı, 
nasıl davranacağımızı, onlardan ne bekleyeceğimizi bilemeyiz. Bu sebeple uzak dururuz 
(Bauman, 1998: 65-66). 

İnsani niteliklerini tam olarak kaybetmeyen Wikus, Fast Food restoranına yemek yemeye 
gider. Yemek siparişi verirken televizyonda aktarılan haber oldukça ilginçtir. Hakkında 
aramaya kararı çıkarılan ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle sakınılması istenen Wikus, bu duruma 
gerekçe olarak gösterilen olaya çok şaşırır. Televizyonda yer alan haberde, Wikus’un bir 
uzaylıyla cinsel ilişki kurduğu gösterilmektedir. Bu anlatı biçimi toplumsal bağlamda oldukça 
etkilidir. Nitekim pornografik skandallar, toplumca hoş karşılanmayan, ahlaki panik yaratan ve 
bu skandallara karışan kişilerin statülerini kaybettikleri durumlardır. 

Televizyon haberini seyreden kişiler, televizyon gerçekliğini genellikle sorgulamaksızın 
kabullenmektedir. Wikus da bunu tecrübe etmiştir. Televizyondaki haberi gören kişiler ondan 
kaçmış, restoran sahibi ateş ederek öldürmeye çalışmıştır.  

Bu süreçteki dışlama ve tehlikeyle birlikte Wikus suça daha çok bulaşır ve hırsızlığa 
devam eder. En sonunda mevcut konumu için güvenli yeri bulmuştur: Kamp. Bu durum 
belgeselde yer alan haber kanalı görüntülerinde şöyle ifade edilmektedir: “Dünyanın gözü onun 
üstündeydi. Gizlenmek için tek bildiği yere gitti. Kimsenin onu aramaya gelmeyeceği bir 
yere…” Wikus, kampa gider ve geceyi kampta geçirir. Kampa giriş anı, güvenlik 
kameralarından sunulmaktadır. Kampta yer alan güvenlik kameraları, devletin kamp içindeki 
yaşamı gözetlemek ve gerekli gördüğü durumlarda müdahale etmek için kullandığı temel 
gözetim araçlarından biridir. Bu durum aynı zamanda filme konu olan toplumun egemen 
ideolojik bakış açısını da gözler önüne sermektedir. Çünkü suça bulaşan ve yabancılardan biri 
gibi olan insanların yaşam alanı olarak gettolara işaret edilmektedir. Filme göre, yabancılaşan 
insan toplumdan kaçıp getto yaşamına sığınmaktadır. Çünkü toplumsal alan artık onun 
yaşayabileceği bir mekân değildir. Ona yakıştırılan ve gitmeye zorlandığı alan heterotopyadır.  

Wikus kampta geçirdiği ilk gecenin ardından uyanır. Onu gören uzaylılar tepki 
göstermekte ve dışlamaktadır. Yaşadığı kültürel melezliğin yarattığı araya sıkışmışlık, iki 
tarafça da reddedilmesine neden olmaktadır. Kamp içinde insani özellikleri sürdürür. Ancak bu 
özellikler, kamp içindeki getto yaşamı açısından hiçbir işlevsellik taşımamaktadır. Bu nedenle 
Wikus da diğerleri gibi kedi maması yemeye başlar. Çünkü kampta yaşamanın tek kuralı, oraya 
ayak uydurmak ve kültürünü benimsemektir. Kedi mamasını yerken dişleri dökülmeye 
başlayan Wikus’un korkusu giderek artmaktadır. Endişe ve korku içinde ağlar. Bu sırada 
telefonu çalar. Arayan çok sevdiği ve her fırsatta ulaşmaya çalıştığı eşidir. Ağlamaklı ifadelerle 
konuşan eşi, boşanmak ister. Aralarında geçen diyalog, dışlanmanın boyutlarını özetler 
niteliktedir; 

-“ Babam onlardan biri gibi olduğunu söyledi” 
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-“Ben hiçbir uzaylıyla pornografik ilişki içinde bulunmadım tatlım. Bu durumu 
atlatacağız ve sana yeniden sarılacağım” 

-“Yapamam… Bana sarılmanı istemiyorum. Yapamam…” 
Wikus’un eşi de televizyon gerçekliğine inanmıştır. Ayrıca kocasının bir uzaylıya 

dönüşmeye başlamasından dolayı onu terk etmektedir. Bu ters refleks sadece bedensel bir 
algıyla ilgili değildir. Film bedensel dönüşüme odaklanır. Ancak asıl mesele, Wikus’un 
yaşamının geri kalanında bir uzaylı karides gibi yaşayacak olmasıdır. Bu, utanç verici bir durum 
olarak karşılık bulmaktadır. Bir yabancı olmanın yarattığı dışlanmanın boyutları, büyük 
sevgilerin bile önüne geçmektedir. Wikus bu konuşmadan sonra yıkılır. Dönüşmeye başlayan 
kolunu kesmek ister ancak sadece bir parmağını kesebilir.  

 

 
 
Kesit 3. Reddetme ve Kurtuluş Mücadelesi  
Kampın üstünde uçan MNU helikopterlerini gören Wikus, kaçar ve ilk bulduğu kamp 

evinden içeri girer. Girdiği evde, kurtuluş mücadelesine paydaş olacak Cristopher Johnson ile 
karşılaşır. Cristopher ilk aşamada Wikus’tan rahatsız olur ve tepki gösterir. Çünkü onun tahliye 
işlemi için geldiğini düşünmektedir. Wikus ona içinde bulunduğu dönüşüm durumunu anlatır. 
Cristopher, durumun temas ettiği kimyasaldan kaynaklandığını söyler. Diyalog sürecinde 
uzaylının anlaşılmaz hırıltılarını açıklamak için hiçbir altyazı kullanılmamaktadır. Uzaylıyı 
açıklayan Wikus’tur. İzleyici uzaylıyı Wikus aracılığıyla anlamlandırmaktadır. Bu durum, 
yabancıların edilgenliğini ortaya koyan temel göstergelerden biridir. Çünkü onların varlık 
koşulu, aktif bir toplumsal özne aracılığıyla anlam kazanmaktadır. Cristopher, Wikus’a onu 
kurtarabileceğini söyler ve beraberce kamp evinin altında gizlenmiş olan gemi kontrol 
modülünün yanına inerler. Wikus’un tepkisi ilginçtir: “Buradan kaçmayı mı planlıyorsun. Sizi 
gidi sinsi karidesler.” 

Bu noktada, Cristopher’ın gizli uğraşlarının amacı da ortaya çıkar. Oğluyla birlikte kampı 
terk edecektir. Ancak bu, klasik modern anlatılarda olduğu gibi kolektif bir kurtuluş mücadelesi 
yerine bireysel bir kurtuluş mücadelesidir. Cristopher’ın kamptan nereye kaçacağı belirsizdir. 
Geldiği yerde problemler yaşadığı filmin başında açıkça belirtilmiştir. Oradaki durumun da 
kamptan farklı olmadığı açıktır. Aslında Cristopher’ın kurtuluş mücadelesinin tek bir anlamı 
vardır. Günümüzde Gettoda başarılı olmanın tek yolu ve göstergesi, orayı terk edip gitmektir 
(Wacquant, 2003: 50; 2011: 170). Çünkü bir göçmen ya da mülteci için getto yaşamından 
kurtulmak temel başarıdır. Nereye gidileceğinin bir önemi yoktur. Asıl başarı sadece oradan 
ayrılmaktır.   

Cristopher, Wikus’a kimyasalın nerede olduğunu sorar. Wikus’un MNU karargâhının 
dört kat altındaki gizli bir yerde tutulduğunu söylemesi üzerine, Cristopher çılgın planını sunar. 
Oraya baskın yapıp kimyasalı alacaklardır. Wikus ilk aşamada bu çılgın planı imkânsız olduğu 
gerekçesiyle reddeder. Ancak Cristopher’ın vazgeçilmez bir teklifi vardır: Wikus’u yeniden 
insan yapmak. Wikus, bu teklif karşısında planı kabul eder. Wikus’un kabul ifadeleri şöyledir: 
“Bu kol gidecek ve sen de oğlunu ve tüm karidesleri alıp gideceksin.” Bu sırada Cristopher’ın 
küçük uzaylı oğlu Wikus’a yakınlık gösterir. Ancak Wikus onu tersleyerek, “Aynı değiliz biz” 
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der. Bu durum, Wikus’un içinde bulunduğu çatışma hali ile birlikte, bedensel dönüşümünün 
uzaylılar tarafından kabul görmeye başladığına da bir işarettir. Çünkü kendisi bu melezliği 
kabul etmese de uzaylılar tarafından içeriden biri gibi görülmektedir.  Wikus’un kendine ilişkin 
insansı algıları, benliğinin bir parçası olarak sürmektedir.  

Aynada çıplak bedenini gören Wikus, değişimin ilerlediğini görür ve yaşadığı çatışma 
giderek artar. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapılıp ağlar. Ağzından şu ifadeler dökülür: 
“Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun!”. En umutsuz olduğu anda telefonu çalar. Arayan eşi 
Tania’dır. Aralarında şu diyalog geçer: 

-“ Yine eski ben olacağım. Yine birlikte olacağız” 
-“ Doğru mu söylüyorsun?” 
-“ Benden vazgeçme olur mu? Çünkü ben senden asla vazgeçmedim” 
-“ Tamam” 
Bu sırada telefonu dinleyen MNU yetkilileri yer tespitinde bulunur. Telefon dinlemek, 

devletlerin gerek kendi toplumlarında yaşayan bireyler, gerekse yabancılar üzerinde kurduğu 
temel gözetim pratiklerinden biridir.  

Wikus saldırı için Nijeryalılardan silah almaya gider. Wikus’un durumunu 
televizyonlardan öğrenen Nijeryalı çete lideri, onun kolunu yediği zaman uzaylı silahlarını 
kullanabileceğini düşünür. Bu nedenle Wikus’u yakalayıp kolunu kesmek ister. Kurtulmak için 
hamle yapan Wikus, uzaylı silahlarını kullanarak çete üyelerinden bazılarını öldürür ve oradan 
ayrılır. Gettoda yaşamaya başlayan Wikus, adam öldürme suçunu da işlemiştir. Filmdeki 
sıralama dikkate alındığında, gettoda kalma süresi arttıkça işlenen suçların da hem sıklık hem 
de nitelik olarak arttığı görülmektedir. Çünkü mekânsal sıkışma, bireyleri koşullara uygun 
yaşamaya zorlamaktadır. 

Wikus ve Cristopher yanlarına aldıkları silahlarla karargâha saldırır. Karargâhta kırmızı 
alarm verilir. Ancak MNU güçleri Wikus’u canlı ele geçirmek istedikleri için gerçek mermi 
kullanılmaz. Karargâhın alt katına inen Wikus ve Cristopher kimyasalı alırlar. Bu sırada 
yaşanan çatışmalarda çok sayıda MNU görevlisini öldürürler. Çıkacakları sırada Cristopher 
deney masasında yatan ölü eşini görür. Duygusal bir an yaşanır. Bu duygusallık, “heterotopik” 
olarak görülen yabancıların insani duygular ve ilişkiler geliştirebildiklerine atıfta 
bulunmaktadır.  

Kimyasalla birlikte kampa dönen ikiliyi yakalamak isteyen MNU güçleri peşlerinden 
gider. Kamp evine girdikleri sırada Cristopher kimyasalı alarak aşağı inmek ister. Bu sırada 
umutla bekleyen Wikus’la Cristopher arasında şu diyalog yaşanır: “Beni iyileştir. Ne kadar 
zamana ihtiyacım var? Üç yıl mı? Anlaşmaya göre sen gidecektin ve ben iyileşecektim. Üç yıl 
seni mi bekleyeceğim.”  Wikus hayal kırıklığına uğrar. Çünkü Cristopher ona üç yıldan 
bahsetmemiştir. Üstelik yalan söyleyip söylemediği de belli değildir. Aslında bu sahne, 
yabancılara güven olmayacağı gerçekliğini yeniden inşa etmektedir. Wikus aldığı cevap üzerine 
sinirlenir. Eline geçirdiği sert bir cisimle Cristopher’a vurarak onu bayıltır. Kimyasalı alarak 
aşağı iner. Cristopher’ın oğlunu sakinleştirerek, babasının da geleceğini ve modülü 
çalıştırmasını söyler. Bu sırada Koobus ve ekibi eve baskın yapıp Cristopher’e Wikus’un yerini 
sorar. Tam o esnada yerde bir sarsıntı meydana gelir. Sahne haber helikopterinin kamerasından 
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aktarılır. Spiker şunları söylemektedir; “Yerin altından bir şey çıkıyor. Evet tam olarak yerin 
altından bir şey çıkarak havalandı”.  

Alan çevresine konuşlanan MNU füzeleri yeni havalanmış olan kontrol modülünü 
vurarak düşürür. Mülteci alanına bu tarz ağır silahlar konuşlandırılması, devletin yabancılar 
üzerindeki psikolojik gözetim mekanizmasını örneklemektedir. Silahsız yabancılar, silahla 
korkutularak kontrol altında tutulmaktadır. Cristopher ve Wikus yakalanır. Ancak modüle 
saklanan küçük uzaylı gözden kaçar. Nijeryalılar Wikus ve Cristopher’ın götürüldüğü araçlara 
ağır silahlarla saldırarak Wikus’u kaçırır. Wikus’u öldürecekleri anda, modülde kalan küçük 
uzaylı sistemi yeniden çalıştırır. Bu enerji, kamp alanındaki ileri teknoloji robotları da harekete 
geçirir. Wikus’u uzaylı olarak tanımlayan robot, onun haricindeki tüm insanları öldürür. Wikus 
robotun içine girerek kaçmak ister. Bu sırada Cristopher’ı yakalayan Koobus onu öldürmek 
üzeredir. Wikus’un ardından şöyle bağırır: “Kaç korkak herif kaç!.” Wikus kaçarken birden 
duraksar ve geri döner. Robotla birlikte çevredeki MNU askerlerini öldürür. 

Bu sırada Wikus’un bedeninde yaşanan uzaylılaşma (yabancılaşma) had safhaya ulaşır. 
Cristopher’ı koruyan Wikus, ona kontrol modülüne kadar eşlik eder. Defalarca vurulmasına 
rağmen her defasında kalkar ve Cristopher’a şunları söyler: “Kaç Cristopher, kurtul.” 

Bu durum, Hollywood filmlerindeki anlatının tekrarı niteliğindedir. Çünkü beyaz adam 
yabancılara eziyet eden bir konumda temsil edilmesine rağmen, uzaylı, yine bir beyaz adam 
tarafından kurtarılır. Yabancının kurtulması için beyaz adama ihtiyacı vardır. Beyaz adam 
olmadan kurtuluş olamayacağı gerçekliği üretilir. Yabancının edilgen konumu bu yolla 
pekiştirilmektedir.  

 

Kesit 4. Kazanım ve Bitiş Durumu 
Cristopher ve oğlu kontrol modülüyle birlikte gemiye ulaşırlar. Gemi büyük bir görkem 

ve şiddetli sesle çalışır. Şehirdeki tüm camlar kırılır. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen halk 
meydanlara dökülmüştür. Çünkü 20 yıl önce gelen ve şehre kara bulut gibi çöken gemi 
gitmektedir. Sorunu getiren şeyin gitmesi, sevinçle karşılanmaktadır. Film boyunca olduğu gibi 
geminin gidiş anı da haber kanalları aracılığıyla aktarılmaktadır. Kamptaki uzaylılar da insanlar 
gibi şaşkınlıkla geminin gidişine tanıklık eder. Bu durum onlar için acı bir durumdur. Çünkü 
gemi onlar için umuttur. Kurtuluş umutlarının çekip gitmesi, onları var oldukları bataklığa daha 
çok saplayacaktır. Bu sırada Koobus Wikus’un peşine düşer. Wikus artık tam olarak dönüşmek 
üzeredir. Kaçmaya çabalamaktadır. Tam yakalandığı ve öldürüleceği sırada ortaya çıkan 
uzaylılar Koobus’a saldırarak Wikus’u kurtarır. Çünkü Wikus artık onlardan biridir. Melezlik 
sürecinde dışlanan Wikus kabul görmüştür.  

Cristopher’ın gidişiyle ilgili belgeselde şu yorum yapılır: “Cristopher’ın kurtarma planı 
olacak mı ya da yerel basının iddia ettiği gibi savaş açmak için geri mi dönecek bilinmiyor.” 

Haber kanalları ise tahliye için şu ifadeleri kullanır: “İki buçuk milyon uzaylı tahliye 
edildi. Artık onlara 10. Bölge ev sahipliği yapıyor.” Uzaylılar o güne kadar dokuz farklı bölge 
gezmelerine rağmen bir diğerine yani 10. bölgeye taşınmıştır. Aslında bu durum, devletlerin 
gözetim politikalarından biridir. Yerlerini sahiplenmemeleri için bir nevi yersiz-yurtsuzluk 
yaratılmaktadır. Sürekli yeri değiştirilen mültecilerin vatan algısı filizlenmeden yok 
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edilmektedir. Misafirlikleri ve kalıcı olmadıkları hissi, bu yöntemle sürekli olarak yeniden 
üretilmektedir.  

Belgeselde sona gelinmektedir. Wikus hakkında kullanılan ifadelerin yumuşadığı 
görülür. Wikus’un kamp içinde yerde yatar vaziyetteki görüntüsünün yer aldığı haber kanalında 
şu ifadeler kullanılır: “Wikus’a ait son görüntü bu. Sonrasında ona ne olduğunu kimse 
bilmiyor.” Wikus’un ailesi ve arkadaşları ondan özlemle bahseder. Eşi ise elindeki kâğıttan 
yapma gülü göstererek, kapının önünde bulduğunu söyler. Tam bu sırada kamera kampa geçiş 
yapar. Bir uzaylı elindeki kâğıtla, benzeri bir çiçek yapmaktadır. Bu uzaylı Wikus’un ta 
kendisidir. Bir karidese dönüşmüştür.  

Filmin sonunda yer alan bu sahne tek bir soruyu akıllara getirir: Cristopher geri dönüp 
Wikus’u dönüştürecek midir?. Aslında bu sorunun cevabı filmin başında verilir. Film “28” yıl 
önce yazısıyla başlar. Yani belgeselin çekildiği tarihten 28 yıl öncesine, uzaylıların ilk geldiği 
zamana gidilir. Wikus’un yer aldığı tahliye operasyonu ise 20. yılda yapılmıştır. Yani 
Cristopher’ın geri dönüş ve yardım için verdiği üç yıllık sürenin üzerinden 5 yıl geçmiştir. 
Cristopher dönmemiştir. Wikus artık uzaylı kalacaktır. Cristopher’ın kurtuluş zaferi, 
günümüzde Michael Jordan, Fifty Cent gibi getto yaşamından gelen ünlülerin zaferi gibidir. 
Oradan kurtulan hiç kimse tekrar geri dönmemektedir. Gettodaki gençlerin birçoğunun hayali 
de bir gün oradan kurtulmaktadır. Cristopher, Wikus’a yalan söylemiştir. Aslına bakılırsa, 
Wikus’un da bir zafer kazandığını söylemek mümkündür. Melez olarak dışlanarak 
yaşamaktansa, tamamen dönüşmüş ve en azından uzaylılar tarafından kabul görmüştür. Artık 
o, heterotopik bir varlıktır, yaşam alanı ise tüm dışlanmışların olduğu gibi Johannesburg'un 
heterotopyasıdır.  

 

Dizisel Çözümleme / Temel Karşıtlıklar  
Anlamların nasıl üretildiği ve değiştirildiğini açığa çıkarmaya yönelik bir yöntem olan 

göstergebilimsel analizde, anlama etki eden koşul ve ilişki biçimleri de oldukça önemlidir. 
Göstergebilim, inşa edilen anlamların zıtlıklar üzerinden kurulduğuna dair bir yaklaşım 
sunmaktadır. Diyalektik bakış açısı içeren bu önermeye göre, anlatımda yer alan karşıtlık 
durumu, anlamı inşa eden temel ilişki prensibini de ortaya koymaktadır. Çünkü tıpkı dil ve 
söylem gibi mücadele alanına dönüşen göstergeler, ancak karşıtlık durumu açığa çıkarılarak 
anlamlandırılabilmektedir. Bu bağlamda, filmde yer alan temel karşıtlıklar belirlenmiş ve Tablo 
1.’de sunulmuştur.  

Tablo 1. District 9 Filminde Temel Karşıtlıklar 

Toplum Heterotopya 

İnsan Yabancı 

Yerli Göçmen 

İnsani İnsani Olmayan 

Normal  Heterotopik 

Şehir Getto 

Saflık Melezlik 
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Toplum ile heterotopya birbirinin zıddı ve taşıdığı özelliklerle birbirini dışlayan mekânsal 
ayrışmaları ifade etmektedir. Topluma içkin alanlar düzenin, normalliğin, uyumun, refahın, 
mutluluğun, hukukun hüküm sürdüğü mekanlar iken; heterotopyalar sapmanın, uyumsuzluğun, 
fakirliğin, huzursuzluğun ve suçun hüküm sürdüğü alanlar olarak konumlandırılmaktadır. 
District 9 filminin “düzen” ve “düzensizlik” olarak özetlenebilecek bu zıtlığı toplumsal alanlar 
ile heterotopik alanlar üzerinde inşa ettiği görülmektedir.   

Filmde yer alan bir başka en temel karşıtlık durumu; insan ve yabancı arasındaki ilişkileri 
ifade etme bağlamında işlevsellik kazanmaktadır. Fimde, uzaylı metaforu kullanılarak temsil 
edilen göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar, yabancı olarak konumlandırılmaktadır. Film 
boyunca insan ile yabancı olan uzaylılar arasındaki sosyal çatışmalar işlenmektedir. Toplumdan 
farklı bir toplumsallık üreten ve geliştirilen ilişkiler bakımından toplum nezdinde oldukça 
marjinal görülen yabancılar, film boyunca yaratılan keskin çizgilerle toplumdan ayrıştırılmıştır. 
Bir öteki olarak topluma ait olmayan yabancıların yarattığı panik durumu ve toplum üzerindeki 
bozucu etkileri, uzaylı mülteci anlatısı ile somutlanmıştır. İlk çağlardan günümüze değin 
kurgulanan tüm toplumsal anlatılarda, yabancının ötekilik konumu pekiştirilmiş ve topluma ait 
olmayan her şey yabancı kabul edilmiştir. Filmdeki anlatı, var olan geleneksel bilinç ve bakış 
açısını tasdik ederek farklı bir boyutta yeniden üretmiştir. Toplum ile yabancı arasındaki 
çatışma durumu filmin başlangıcından sonuna dek farklı kurgusal olaylarla sürdürülmüştür. 
Çünkü bir kişiyi yabancı kılan şey, onun niteliğindeki çatışmadır. Yabancı çatışmaya neden 
olmadığı andan itibaren toplumun bir parçası olmaktadır. Yabancılık sadece toplumsal 
perspektife içkin bir yaklaşım tarzı değildir. Toplum da yabancı açısından yabancıdır. Bu 
nedenle toplumun bir parçası olan Wikus da melezlik tecrübesi yaşamadan önce, uzaylılar 
tarafından yabancı olarak kabul edilmiştir. Toplumsal hayatın sunduğu ilişki pratikleri de 
yabancılar arasındaki süreçler üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır.   

Yabancıya dair kısıtlı bilgilerden belki de en önemlisi, onun güvenilmez olduğu bilgisidir. 
Çünkü bir kişi ya da grup, hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmadığı için yabancı olarak 
değerlendirilmektedir. Yabancının özündeki bilinmezliğin yarattığı güvensizlik çatışması, 
filmin temel karşıtlıklarından birini oluşturmaktadır. Cristopher’ın Wikus’a verdiği sözü 
tutmaması ve türdeşlerini ardında bırakarak dünyadan kaçması, güvensizliği film içindeki 
pekiştirmektedir. İnsanı, yerliyi temsil eden Wikus, sözüne sadık kalarak, toplumun güvenilir 
olduğu anlatısını yeniden üretirken, Cristopher de sözüne sadık kalmayarak yabancının 
güvenilmezliğini farklı bir boyutta yeniden üretmektedir. 

Filmde yer alan insan-uzaylı çatışması, aslında insani ve insani olmayan arasındaki çatışkı 
durumu ile açıklanabilir. Çünkü toplumu bir arada tutan ilişkilerin temelinde, insani nitelikler 
bulunmaktadır. Bu nedenle ahlak dışı uygulamalar yabani olarak gösterilmektedir. Toplumsal 
normlar ve kültür, insani olarak tanımlanırken, bu normların dışına çıkmak, hayvani bir 
davranış olarak nitelendirilmektedir. Filmdeki uzaylılar, insani olmadıkları gerekçesiyle bir 
hayvan adıyla çağrılmaktadır. “Karides” sözcüğü aslında onların insani olmayan yönünü 
çağrıştırmaktadır. Bu yaftalama, insani olarak görülmeyen tüm alt tabaka gruplar için geçerlidir.  

Filmdeki temel karşıtlıklardan biri de toplumsallık içeren şehir ile toplumsal olmayanı 
içeren gettodur. Gettolar, kanunsuzluk altyapısı üzerine kurulan, suç, ahlaksızlık ve anomi 
odaklı ilişkilerin geliştirildiği mekânlardır. Filmde gösterilen uzaylı kampı, zamanla marjinal 
bir gettoya dönüşmüştür. Filmde toplumsal alandaki kanunsuz eylemlere dair hiçbir gösterge 
bulunmazken, getto yaşamının kanunsuzluğu gözler önüne serilmektedir. Ancak bilindiği üzere 
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suç ve kanunsuzluk, toplumsal yaşamın genelinde görülen bir durumdur. Gettolar suçun daha 
fazla kümelendiği alanlar olarak günah keçisine dönüşmektedir. Kanunlar, toplumsal yaşamı 
güvenceleyen ve düzene sokan normlardan oluşmaktadır. Bu nedenle şehir hayatı kanunlarla 
düzenlenirken, getto hayatında düzenleyici bir mekanizma bulunmamaktadır. Film içindeki 
temsillerle getto ve şehir arasındaki toplumsallık farkı sürekli vurgulanmıştır. Toplumsallığın 
üretildiği çağdaş mekânlar olan şehirler, gettonun kanunsuzluğu üzerinden kutsanmıştır.  

Filmdeki gözetim ve denetim pratikleri, temel karşıtlık noktalarından biridir. Uzaylıların 
aşırı ve kanun dışı davranışları bağlamında meşrulaştırılan gözetim pratikleri oldukça 
önemlidir. Gözetimin olmadığı alanlardaki toplumsal taşkınlık, gözetleme pratiklerine 
meşruiyet kazandırmaktadır. Toplumdaki genel kanı yabancılar tehlike unsuru olarak sürekli 
gözetim altında tutulmalıdır. Çünkü gözetimsizlik, aşırı ve bozucu eylemlere davetiye 
çıkarmaktadır. Bu nedenle, kendi hayatı üzerindeki gözetimi yasa dışı bulan bireyler, yabancılar 
üzerindeki gözetimi şiddetle savunmaktadır. Çünkü ötekinin gözetlenmesi, toplumsal yaşamı 
güvence altına almaktadır. Film boyunca etkin bir biçimde ekrana getirilen gözetim pratikleri, 
toplumsal endişe refleksleri harekete geçirilerek meşru bir zemin kazanmıştır. 

 

District 9 Filminde Gösteren-Gösterilen 
Filmin içerisinde birçok gösterge bulunmakla birlikte temel anlamın üretilmesine işlevsel 

katkı sağlayan gösterenler Tablo 2.’de yer almaktadır. 

 
Tablo 2. District 9 Filminde Gösteren-Gösterilen İlişkisi 

Karides Aşağılama 

Melezlik Kimliksizlik 

Uzaylı Yabancı 

9. Bölge Heterotopya 

Suçlu  Hererotopik 

Kaçma Kurtuluş 

Kedi Maması Yabanilik 

Üreme İlkellik 

Medya Manipülasyon 

Filmin anlatısına zemin hazırlayan bu göstergeler, anlamın üretilmesini sağlamaktadır. 
Karides nitelemesi pejoratif bir söylem olarak toplum içerisinde konsensüs niteliğinde bir 
aşağılamaya işaret etmektedir. 

Melezlik ise filmin anlatısında, dışlanmayı gerektiren bir kimliksizliğe gönderme 
yapmaktadır. Filmin ana karakteri Wikus’un yaşadığı gerilimin kökeninde de bu kimliksizlik 
bulunmaktadır. Diğer taraftan melezlik, her iki kutupça da benimsenmeyen, kabul edilemeyen 
bir toplumsal kategoriye dönüşmektedir. Filmin son sahnelerinde tamamen bir uzaylıya 
dönüşen Wikus’un aynı zamanda bir kimlik kazanmanın verdiği huzura kavuştuğunu görmek 
mümkündür. Kötü de olsa artık bir aidiyeti bulunmaktadır. 
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Bir diğer dikkat çeken konulardan biri de medyanın toplumsal olaylar ve özellikle film 
açısından heterotopik alanlara ilişkin geliştirdiği söylem ve işlevdir. Filmde medya, 
manipülasyonun bir göstereni olarak konumlandırılmıştır. Halka egemen söylemi aktaran, olay 
ve gelişmeleri bağlamından kopararak gerçek dışı bir düzleme yerleştiren medya, egemen 
bilincin yeniden üretilmesinde ve yabancıları günah keçisi olarak temsil etmesinde önemli bir 
işlev yüklenmiştir. 

 

Sonuç 
Yabancı ile her bir karşılaşma sorunlu ve gerilimli bir ilişki pratiğini beraberinde 

getirmektedir. Yabancının, insani özelliklerinden sıyrılarak tahayyül edilen algılanma 
biçimleri, ona karşı duyulan tedirginliğin ve güvensizliğin pekişmesinde etkili olmaktadır.  

Chambers’ın bu konudaki ifadeleri önemlidir: “Görünür bir ortaklık içinde farklı 
dünyalarla, tarihlerle, kültürlerle ve deneyimlerle karşılaşmak çok yüklü ve gerilimli bir 
pratiktir. Bu daima belirsizlik ve korkunun eşlik ettiği bir buluşmadır. Çünkü bu, daha önceki 
bir kendilik duygusuyla, akıl ve kesinlik anlayışıyla bir karşılaşmayı gerektirir (2005: 48). 
Toplumların sahip olduğu kolektif kimlik ve benlik algısı her bir yabancının dışlayıcı bir 
pratikle değerlendirilmesini beraberinde getirmektedir.  

Küresel göç hareketleri sonrasında bu durum sıklıkla karşılaşılan, giderek normalleşen, 
ancak taşıdığı gerilimden hiçbir şey kaybetmeyen bir süreçtir. Bu bakımdan District 9 filmi, 
yabancıların sosyal konumlarını, yerli halk ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduklarını ve 
ayrıştırıldıkları bölgelerin nasıl bir özellik sergilediğini göstermesi açısından önemli bir temsil 
sunmaktadır. Burada özellikle belirtilmesi gerekirse medyatik söylemin inşa süreçlerinin, 
eleştirel bir temsille izleyiciye sunulması da filmin önemli taraflarından biridir. 

Medya toplumsal gerçekliği kitlesel düzlemde yeniden üreten en önemli araçlardan 
biridir. Göçmen ve mültecilerin medyadaki temsilleri, onların toplumsal hayatta var olan tüm 
sorunların kaynağı gibi gösterildiklerini ortaya koymaktadır. Günah keçisi ilan edilen bu 
yabancılar, suçun, kanunsuzluğun ve ahlaksızlığın kaynağı olarak temsil edilmektedir. Film 
boyunca gösterilen uzaylı temsilleri de egemen medya anlatılarına paralel nitelik 
göstermektedir. 

Yabancıların “istenmeyen adam” konumu film anlatısı içerisinde önemle durulan 
konulardan biridir. Medya söylemine yansıyan ve yansıtılan halkın görüşleri, yabancıları 
istenmeyen ve topluma zararlı varlıklar olarak sosyal bir konuma yerleştirilmeleri yönünde 
şekillenmektedir. Hatta Avrupa ülkelerinde de sıklıkla dile getirilen artan işsizlik, ekonomik 
sorunların yabancılara mâl edilmesi filmin içerisinde de yabancıların istenmeyen varlıklar 
olarak değerlendirilmesinin ana nedeni olarak gösterilmektedir. Bu nedenle yabancı hem 
kültürel anlamda yozlaştırıcı hem de ekonomik anlamda bir yük olarak günah keçisi olarak ilan 
edilmektedir. Durkheim tarafından formüle edilen “günah keçisi” kuramı, yoksunluk-
saldırganlık-yansıtma sıralamasını kapsayan varsayıma dayanır. Yoksunluk saldırganlık 
duyguları yaratır, saldırganlık ise savunmasız günah keçilerine yönelir. Bu sırada uygulanan 
şiddet daha sonra, olumsuz yargılar ve stereotiplerle akılcı hale getirilir ve doğrulanır 
(Schnapper, 2005: 137). Filmin anlatısının da bu düzleme sahip olduğu görülmektedir.  
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Yabancıların mekânsal olarak ayrıştırıldıkları bölge ise ileri marjinalliğin üretildiği, 
içerisine girenlerin de bu mekânsal özelliklerin etkisi altında kalarak suça ve gayri ahlaki 
davranışlara bulaştığı mekânlar olarak tasvir edilmektedir. Uzaylıların ve diğer alt tabakaların 
yaşadığı bu alanlar, geniş toplumun gözünde başka bir dünya olarak heterotopyadır. 
İçerisindeki bireyler ise heterotopik özellikler sergileyen, toplumun dışına itilmiş, kural 
tanımayan sapmalar olarak konumlandırılmaktadır. Çünkü “başkalık” ve “başkalaşma” bu 
mahallerde yaşayan bireylerin temel özelliğidir. Tıpkı süreç içerisinde “başkalaşan” Wikus 
gibi. Wikus artık hem başkalık/yabancılık özelliği nedeniyle hem de ait olduğu, asıl bulunması 
gereken yerde bulunmadığı için heterotopik bir varlık niteliği kazanmıştır.  
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TÜRKOLOJİYE HİZMET EDEN KURUMLAR (1908-1932)* 

Muhammed Emin YILDIZLI** 

Özet 

Kânûn-i Esâsìnin yürürlüğe girmesi ile Osmanlı sınırları içerisinde artan milliyetçilik hareketleri Türk aydınlarını 
da etkilemiş, onları da hızlı bir şekilde fikirlerini yaymaya yönlendirmiştir. Türk aydınları yapmayı planladıkları 
çalışmalarla siyasi ve toplumsal yapıyı etkilemeyi amaçlamışlardır. Bu sebeple çalışmalarını bireysel olarak değil 
toplu bir şekilde bir kurum çatısı altında yapmanın daha çabuk başarı getireceğini düşünerek dönem içerisinde 
birçok dernek kurmuşlardır. Türkolojiye hizmet eden Türk kurumlarının incelendiği bu çalışmada kurumların kısa 
tarihçesi, kuruluş amaçları ve yayın organlarından bahsedilecektir. Kurumlar 1908-1923 (İkinci Meşrutiyetin ilanı 
ile Cumhuriyetin ilanı arası) ve 1923-1932 (Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kurulan ilk dernekler) olmak üzere iki 
aşamada, kronolojik sırayla incelenecek, bu kurumların birbirlerine etkileri sonuç bölümünde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkoloji, Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı, Türk Dil Kurumu 

TURKISH INSTITUTIONS THAT SERVE FOR TURKOLOGY 

Abstract 

When the Ottoman Basic law came into force, nationalist movements that increased in the borders of Ottoman 
Empire affected Turkish intellectuals and made them spread their ideas. Turkish intellectuals aimed to affect the 
society with the studies they made. For this reason, they founded some unions because they thought that it would 
bring more success with the unions instead of acting individually. In this study which is supported by Turkish 
institutions that serve for Turkology, a brief history of the institutions, their purposes and their media organs will 
be explained. Information about these institutions will be examined in two stages (1 1908-1923 between the 
proclamation of constitutional monarchy and the Republic and 2-first unions which were founded with the 
proclamation of the republic) and these institutions’ effects to each other will be discussed in the conclusion. 

Key Words: Turkology, Turk Dernegi, Turk Yurdu, Turk Ocagi, Turk Dil Kurumu 

Giriş 

1908 yılında İkinci Meşrutiyetin ilanı ile henüz nefes almaya başlayan Tük milliyetçileri, bu 
heyecanla birlikte kendilerine çeşitli faaliyet alanları oluşturmaya başlamışlardır. Öncelikle 
İttihat ve Terakki ile siyaset sahnesinde yer almaya başlayan dönemin Türkçü aydınları Meclis-
i Mebusan kurulduktan sonra çalışmalarına daha da hız kazandırmışlardır. Çalışmalarını sadece 
siyasi değil kültürel ve bilimsel alanda da sürdürmek isteyen milliyetçi aydınlar bu nedenle 
dönemin imkânlarını da kullanarak çeşitli dernekler kurdular. Milliyetçi Türk aydınları kurulan 
bu dernekler aracılığıyla halkı bilinçlendirmek, eğitmek, Türk milliyetçiliğini halka daha rahat 
anlatmak ve daha çok taraftar toplamak amacı gütmenin yanı sıra kurdukları dernekler 
sayesinde daha disiplinli ve organize bir şekilde hedeflerine ulaşmayı da amaçlamışlardır. 
Derneklerin yayın organları incelendiğinde hepsinin ortak hareket noktasının Türkçe olduğu ve 
Türk dilinin kendi kurallarına uygun olarak yazı dilinde kullanıldığı görülmüştür. Dönemin 
aydınları, Türkçenin sadeleştirilmesi ile ilgili fikirlerini böylelikle sadece dil tartışmalarında 
akademik düzeyde bırakmamışlar, halkın eğitimi ve bilgilendirilmesi için günlük yazılarında 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Bu çalışma “Güneş Dil Teorisi Üzerine Yapılan Etimolojik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme” isimli doktora 
tezinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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da dile getirmişlerdir. Dernekler böylelikle Türkçenin sorunları noktasında tespit eden, 
düzenleyen ve de icracı durumda bulunmuşlardır. 

 

 

 

1908-1923 ARASINDA KURULAN DERNEKLER 

Türk Derneği: 1908-1912 

Osmanlı sınırları içerisinde Türkçülük ve Türkçe ile ilgili çalışmaların tarihi daha gerilere 
götürülse de 1908 yılına kadar Türk adı altında hiçbir kuruma rastlanılmamıştır. İlk kez 1908 
yılında Yusuf Akçura’nın gayretleriyle Türk Derneği1 çatısı altında birleşen Türkçüler ve 
Türkçe gönüllüleri 1909 yılında çıkarmaya başladıkları Türk Derneği adlı dergide derneğin ve 
derginin amacını belirtmişlerdir. Agâh Sırrı Levend bu amacı şu şekilde özetlemiştir: 

A-  Osmanlı Türkçesi bütün Osmanlılar arasında konuşulan millî bir dil olacak ve bu, dilleri 
ayrı ama gönülleri ve duyguları bir olan bütün Osmanlıları aynı kutsal amaç etrafında 
toplayacaktır. 

B-    Bu işi sağlamak için Türkçe öğrenimindeki güçlükler kaldırılacak ve bunun için de 
Türk dilinin niteliğini meydana koymak üzere bugüne dek geçirdiği değişme dönemleri 
incelenecektir (Levend 1972: 300). 

Ayrıca derneğin yayın organı olan Türk Derneği dergisi; derginin ilk sayısında okuyuculara 
sunduğu beyannamesinde çalışmalarını tamamen Kanun-i Esasi’nin verdiği haklara dayanarak 
yaptıklarını açıklamıştır. Ayrıca Osmanlı sınırları içerisinde herkesin Osmanlı tebaası 
olduğundan ve bu tebaayı birleştirici ve bütünleştirici unsurun ise Türkçe olduğundan 
bahsedilmiştir. Bu sebeple de Türkçe ile ilgili çalışmaların önemi üzerinde durulmuş ve Türkçe 
kitapların azlığında bahsedilerek bunların çoğaltılması gerektiği vurgulanmıştır. Aydınların 
yazılarını muhakkak ama muhakkak Türkçe kaleme almaları gerektiği söylenmiştir. Bunların 
yanında Türk lisanının geçirdiği evrelerin tam anlamıyla tespit edilmesi gerekliliği üzerinde 
durulmuş ve bunun için Türkçe ile ilgili yazılmış bütün eserlerin toplanması, bir araya 
getirilmesi ve bu kitaplar üzerinden Türkçenin geçirdiği evreleri incelemenin gerekliliği 
vurgulanmıştır. Tüm bunlarla birlikte meşhur, kadim Türk eserlerinin yeniden elden 
geçmesinin de zorunluluk olduğu söylenmiştir.2 

Dergi bu tarz önerilerin yanı sıra yayınlamış olduğu makalelerle de Türk diline hizmet etmiştir. 
Bunların birkaçı şöyle sıralanabilir: Osmanlı Türkçesinde Vurgu, Dilimiz, Sultan Veled’in 
Türkçe Şiirleri, Âşık Paşa… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Türk Derneği kurucuları için bakınız: Yusuf Ziya Öksüz, (1995), Türkçenin Sadeleşme Tarihi ve Genç Kalemler 
ve Yeni Lisan Hareketi, Ankara: TDK, s.60-61.  
2Türk Derneği beyannamesi için bakınız: Türk Derneği dergisi birinci sayı (1327). 
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Ayrıca derginin üçüncü sayısında dergi azaları da bir liste hâlinde verilmiştir. Azalardan bir 
kaçı şunlardır: Necip Asım Bey, Ahmed Midhat Bey, Veled Çelebi, Ahmed Hikmet, Celal Bey, 
Arif  Bey,… 

Türk Derneği Dergisi 1909’den 1910’ye kadar toplam yedi sayı çıkmıştır. 

Dernek belli amaçları ortaya koymuş olsa dahi kurucularının aynı hedefe gönül vermemeleri, 
kısa süre içerisinde dernekte belli kopuklukların oluşmasına neden olmuştur. Derneğin 
üyelerinden bazıları Türkçe olmayan kelimelerin dilden atılmasını, atılan kelimelerin yerine de 
halk dilinden kelimelerin alınmasını, bazıları ise Türkçeleşmiş Türkçedir görüşünü savunurken, 
bir gurup ise dilden atılan yabancı kelimelerin yerine diğer Türk lehçelerinden kelimeler 
alınması gereğine inanmışlardır. Bu fikir ayrılıkları neticesinde dernek kısa süre içerisinde 
dağılmıştır (Levend 1972: 302). 

Türk Derneği faaliyetlerini kısa sürede kesmiş olsa bile, kurumun çıkardığı ve aynı adı taşıyan 
Türk Derneği dergisi gerek Türkoloji gerekse –özellikle- Türk dili sahasında kaleme alınan 
yazıları topluca içinde bulundurmakla Türkolojiye önemli bir hizmette bulunmuştur (Öksüz 
1995: 64). 

 

Genç Kalemler: 1910-1912 

İstanbul’da Türkçenin sadeleşmesi ve Türklük için faaliyet gösteren çeşitli dernekler 
kurulurken Selanik’te de Türkçeye sahip çıkan ve onu içinde bulunduğu karışık durumdan 
çıkarmaya çalışan bir başka hareket filizlendi. Bu hareketle birlikte Türkçenin sadeleştirilmesi 
ile ilgili çalışmalar belli bir sistematiğe oturtulmaya çalışıldı. Bu yazıda Genç Kalemler 
dergisinin kurumlar içerisine alınma nedeni ise; derginin bir kurum gibi faaliyet göstermiş 
olması ve yapmış olduğu çalışmalarla Türkçeye büyük hizmetler etmesidir. 

Genç Kalemler Hüsn ve Şiir dergisinin bir devamı olarak yayın hayatına başlar. Bu durum 
derginin birinci cildinin kapak kısmında belirtilmektedir. 

Genç Kalemler dergisi Ali Canip Yöntem önderliğinde Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın 
çalışmalarıyla Türkçeye hizmet etmeye başlamıştır. Genç Kalemleri önemli kılan husus “Millî 
bir edebiyatın oluşması için millî bir dilin şart olduğu gerçeğidir.” ilkesini benimsemiş 
olmasıdır. Bu düşünceyle harekete geçen Genç Kalemler’in ikinci cilt büyük boy sayısında 
Yeni Lisan başlıklı bir makale kaleme alınır (Öksüz 1995: 88). Bu makalenin yazılmasındaki 
amaç; Türkçeyi sadeleştirmek için gereken yolları göstermektir. Bunun için belli bir program 
gerekiyordu ve programı İstanbul Türkçesini esas alarak Türkçeleşmiş Türkçedir sloganıyla 
ortaya koydular.3 

Genç Kalemler, İstanbul ağzını esas alan bir yazı dili oluşturarak konuşma dili ile yazı dilini 
yaklaştırmaya çalıştı. Bunun için Türkçe, kesinlikle yabancı dillerin kurallarından 
(tamlamalarından, edatlarından, cümle unsurlarından vb.) kurtarılmalıydı. Türkçeye yerleşmiş 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Yeni Lisan programı için bakınız: Yusuf Ziya ÖKSÜZ; Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni 
Lisan Hareketi, 1995, Ankara: TDK; A. Sırrı LEVEND; Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, 1972, 
Ankara: TDK; İsmail PARLATIR - Nurullah ÇETİN; Genç Kalemler Dergisi; 1999; ANKARA: TDK.   



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   457	  

halkın anlayabildiği ve günlük dilde kullandığı kelimeler Türkçeleşmiş kabul edilmeli ve 
Türkçeden atılmamalıydı. Tasfiyecilerin düşündüğü gibi Türk lehçelerine de gidilmemeliydi. 
Bunun Türkçe için içinden çıkılmaz bir yol açacağı düşünülmekteydi. Kullanılan dilin 
Osmanlıca değil Türkçe olduğu vurgulanmaktaydı.  

Bunların yanında imla ve alfabe ile ilgili görüşler de Genç Kalemler’deki makalelerde dile 
getirilmiştir. 

Türk Yurdu Derneği: 1911- 1912 

1911 yılında Mehmet Emin Yurdakul tarafından kurulan dernek, aynı yıl içerisinde dernekle 
aynı adı taşıyan Türk Yurdu dergisini çıkarmaya başladı. Dönemin birçok Türkçü aydınını da 
bünyesinde bulunduran dernek, faaliyetlerini çok uzun bir süre sürdüremese de derneğin yayın 
organı olan Türk Yurdu dergisi daha sonra Türk Ocaklarının yayın organı olarak yayın hayatına 
devam etmiştir. 

İlk sayısı 24 Teşrin-i Sani 1327 tarihinde çıkan dergi bu sayıda amaçlarını şu şekilde 
özetlemiştir: “Türklüğe hizmet etmek, Türklere fayda dokundurmak istiyoruz. Maksadımız işte 
budur. Maksada erişmek için hangi yollardan yürüyeceğimizi mecmuamızın münderecatı 
göstereceğinden mesleğimizin teşrihini fazla buluyoruz. Tanrı yardımcımız olsun.”4 Dernek 
dergi vasıtası ile ulaşmak istediği amaçlarını bu şeklide anlatırken yazar kadrosunda da 
dönemin meşhur aydınlarına rastlamaktaydı. Bu aydınlar arasında; Halide Edip, Ahmed 
Midhat, Ahmed Hikmet, Celal Sahir, Mehmed Emin, Rıza Tevfik gibi isimler vardı.5 

Derginin Ağustos 1917 tarihli 13. Cilt 142. sayısı Türk Ocakları bünyesinde Celal Sahir beyin 
müdürlüğünde yayın hayatına devam eder. Dergi belli dönemlerde yayın hayatına ara verse de 
günümüzde yayımlanmaya devam etmektedir. 

Türk Ocağı 1911- ? 

1911 yılında devrin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve sosyal durumdan rahatsız olan bir 
grup tıp öğrencisinin gayretleri ve dönemin milliyetçi aydınlarına yapmış oldukları çağrıyla 
tohumları atılan ve Mart 1912’de resmen kurulan Türk Ocakları, günümüzde de faaliyetlerini 
devam ettirmektedir. Dönemin şartları düşünüldüğünde halka millî bir benlik kazandırma 
gayesi güden bu kurumlar doğal olarak dil ve tarih çalışmalarına da yöneldiler. Bu uyanışın, 
halka doğru anlatılması için de halkın anlayacağı bir dil gerekiyordu; bu sebeple Türk Ocakları 
bünyesinde dönemin birçok dilcisini de görmemiz mümkündü. Türk Ocağı’nın kuruluş amacı; 
millî eğitimi geliştirmek, İslamiyet’in en önde gelen milleti olan Türklerin ekonomik ve 
toplumsal seviyelerini yükseltmek, Türk ırkı ve Türk dilinin ıslahı için çalışmak idi (Kushner 
2009: 188).  

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte dernek faaliyetlerini daha da hızlandırmış ve 
hemen hemen her kasabada şubelerini açarak dönem şartlarında 300 şubeye ulaşmıştır. 
Kuruluşunda hiçbir siyasi emele hizmet etmeyeceğini beyan eden Türk Ocakları ortaya çıkan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Türk Yurdu Dergisi, 1.Cilt 1327. 
5 Dergide Türk Dili ile ilgili bilgilerin yanı sıra Türk Dilinin Sadeleştirilmesi ile ilgili makalelere de 
rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra Gökalp’ın Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak Mefkûresi isimli makalesi 
de bu dergide yayımlanmıştır. 



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   458	  

şartlar sebebiyle siyasetle iç içe olmak durumunda kalmıştır. Bu durum Cumhuriyetin kuruluşu 
da dâhil olmak üzere 1931 yılına kadar Ocak lehine olmuştur. Fakat dönem içerisindeki siyasi 
hadiseler ve üzerinde düşünülmesi gereken dönem içi olaylar Ocakların kapatılmasına ve tüm 
mal varlıklarının Cumhuriyet Halk Fırkasına devrine sebep olmuştur. 6 

Türk Derneği’nin yayınladığı Türk Yurdu, Türk Ocaklarının yayın organı olarak da 
kullanılmıştır. Türk Yurdu derneğinin kurucularının ve üyelerinin hemen hepsi Türk Ocağının 
faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Türk Yurdu dergisi kesintilere rağmen 1911’den günümüze 
kadar yayın hayatını devam ettirmektedir. 

Türk Bilgi Derneği: 1913- 1914 

Akademik düşüneceye hizmet etmesi düşünülen dernek, dönemin önde gelen Türkçülerinden 
Yusuf Akçura’nın da içinde bulunduğu bir grup tarafından kurulmuştur. Dernekte iki başkanlık 
düşünülmüş ve idare reisliğine Celal Sahir Bey, İlmi reisliğe ise Emrah efendi getirilmiştir.7 
Dernek akademik planda çalışmalar yapmak istediğinden idare heyeti ve belli şubeler üzerinden 
teşkilatlandırılmıştır. Bu şubeler; Türkiyat, İslamiyat, Hayatiyat, Felsefe ve İctimaiyat, 
Riyaziyat şubeleridir. Dernek 1913-1914 yılları arasında Bilgi Mecmuası’nı çıkarmıştır. 
Derginin müdürü Celal Sahir Bey’dir. Dernek kuruluş amacında; memlekette ilmî bir inkılâbın 
gerekliliğinden bahsetmekle birlikte devletin içinde bulunduğu durumdan dolayı bunun şu an 
olamayacağını ama ilerleyen zamanlarda bunun kaçınılmaz olduğunu söyleyerek; şimdilik 
belirli şubeler açarak bu açığın kapatılması gerektiğinden bahseder. Bu gereklilikten hareketle 
de kurulan her şube için belli kişiler görevlendirilmiştir.8 Derginin sayıları incelendiğinde bu 
şubeler dâhilinde dergide yazılar bulunduğu tespit edilmiştir. 

1923-1932 ARASINDA KURULAN KURUMLAR 

1923 yılına kadar eğitim, öğretim veya toplumsal yöneliş gerektiren konularla ilgili çalışmalar 
dönemin aydınları tarafından şahsi gayret ve destekle ortaya çıkan dernekler aracılığıyla 
yapılırken 1923’ten sonra durum değişmeye başlamış ve devlet bu konularda ciddi atılımlar 
yapmıştır. Konuyu 1923- 1932 şeklinde bir sınıflandırmayla ele almamızın sebebi ise yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tarz çalışmaları tek elden ve düzenli bir şekilde yapma 
isteğindendir.   

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 1924- 

Enstitü, Cumhuriyet döneminin bakanlar kurulu kararı ile kurulan ilk enstitüsüdür. Bizzat 
Atatürk tarafından enstitünün kurulma kararı alınmış ve bu görev Fuad Köprülü’ye verilmiştir. 
Enstitü 1924 yılında Darülfünun Edebiyat Şubesine bağlı olarak kurulmuştur. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Türk Ocaklarının kapatılışı ve mal varlığının Halk Evlerine devri ile ilgili bilgi için bakınız:  
file:///C:/Users/neu/Downloads/277-541-1-SM.pdf 
7 Bilgi Mecmuası, 1. Cilt 1330. 
8 İdare Heyeti: Akçuraoğlu Yusuf, Şakir, Selanikli Doktor Rıfat, Mühendis Salim, Ziya, Köprülüzade Mehmed 
Fuad, Doktor Nazım, Haşim Bey. Türkiyat Şubesi: Akçuraoğlu Yusuf, Ahmed Cevdet, Ahmed Refik, Hüseyinzade 
Ali, Ziya, Bursalı Tahir, Arif, Fuad  Raif, Köprülüzade Mehmed Fuad, Necip Asım. İslamiyat: Ebu’l- Ula, Halim 
Sabit, Halil Niğmet, Rıza Tevfik, Ziya,  … Hayatiyat: Doktor Asaf Derviş ,Orhan, Bahaeddin Şakir, Tevfik, 
Salim,… Felsefe ve İctimaiyat: Akçuraoğlu Yusuf, İsmail Hakkı, Emrah, … Riyaziyat: Burhaneddin, Tahsin, 
Cevad Tahsin, Salim, Salih Zeki, …  
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Enstitünün bu şekilde doğrudan devlet tarafından kurulması Cumhuriyet’in dile, tarihe ve 
sanata verdiği önemi göstermesi bakımından önemlidir. Enstitüde özellikle Türk Dili ve 
Edebiyatı, Türk Tarihi ve Türk Sanatı anabilim dallarının bulunması da bu tezi 
desteklemektedir.  

Enstitünün kuruluş amaçları arasında yukarıda bahsedildiği üzere dil, tarih ve sanat açısından 
Türk kültürünü bütün yönleriyle incelemek bulunmaktadır. 

Türkiyat Enstitüsü’nün yayın organı Türkiyat Mecmuası’dır. 1925 yılında yayımlanmaya 
başlayan Türkiyat Mecmuası’nın ilk iki sayısı Arap harfleriyle yayınlanmıştır. Dergi ilk 
sayısından itibaren tamamen bilimsel yayınlardan oluşan yazılar yayımlamıştır. Dergide 
Abdulkadir İnan, Vasiliy Vladimiroviç Barthold, Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuad Köprülü, 
Necip Asım gibi bilim insanlarının makalelerinin yanında Türkiyat Haberleri başlığı altında 
özel bir bölüm de bulunmaktadır.9 

Türkiyat Mecmuası düzenli bir şekilde yayınlanamamış olsa da şu an itibariyle senede iki defa 
bahar ve güz olmak üzere hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. 

Türk Tarih Kurumu 1931- 

1931 yılında bizzat Atatürk tarafından kurulması emredilen Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti; 
Türklerin tarihteki yerlerini, rollerini ve önemlerini ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuştur. 
Türk Tarih Kurumu, Belleten adlı dergi ile 1937 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergi hâlen 
Belleten adı ile uluslararası hakemli bir dergi olarak yılda üç sayı basılmaktadır. Ayrıca 1964 
yılında yayın hayatına başlayan Belgeler adlı dergi de Türk arşivindeki belgeleri açıklamalı 
olarak yayımlamaktadır.10 

Türk Dil Kurumu 1932- 

1932 yılında Atatürk tarafından Türk dilinin araştırılması için kurulmuş olan Türk Dil Kurumu 
ilk adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyetidir. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin adı 1936’da Türk Dil 
Kurumu olarak değiştirilmiştir. Kuruluş amacı Türkçe üzerinde araştırmalar yapmak ve Türk 
dilinin sorunları üzerinde çalışmaktır.   

Dil kurumunun başkanlığını 1951 yılına kadar Milli Eğitim Bakanı yürütürken, 1952’den sonra 
bu durum değişmiş, kurumun hükümetle doğrudan ilişkisi dolaylı hâle getirilmiştir. 1982’de de 
Kurum, Türk Tarih Kurumuyla birlikte, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı 
altında birleştirilmiştir. 

Dil Kurumu çalışmalarını sürdürürken, erken dönem Cumhuriyet dil politikalarını sistematik 
bir şekilde yürütmek amacıyla tarama ve derleme sözlükleri oluşturmuştur. Bu çalışmalar 
Türkçenin sadeleştirilme çalışmalarında büyük ölçüde önem arz etmektedir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Türkiyat Mecmuası 1. Cilt 1925 / 2. Cilt 1926 
10 http://www.ttk.gov.tr/ 
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Sözlük çalışmalarının yanında birçok değerli kaynağının basımıyla da ilgilenen Türk Dil 
Kurumu, gramer, dilbilim, terim çalışmaları ve ağız araştırmalarıyla da Türk diline büyük 
hizmetler yapmıştır  

Sadece yayınladığı kitaplarla değil, dergilerle de Türk diline hizmet eden kurumun süreli 
yayınları; Türk Dili, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten’dir. 

1951 yılında yayımlanmaya başlayan Türk Dili dergisi aylık popüler bir dergi olarak hikâye, 
şiir vb. konulardaki eserlere daha çok yer vermeyi politika haline getirmiştir. 

 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Türk toplulukları hakkında dil ve edebiyat araştırmaları 
yapan bir dergidir ve altı ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ilk sayısını 1996 yılında yapmıştır. 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten ise tamamen bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 
1953 yılında başlamıştır ve senede bir defa yayımlanmaktadır. 11 

Halk Evleri 1932- 1951 

Halkı öğretimden sonra eğitmek, kültürel ve bilimsel yönden gelişmiş bir kitle hâline getirmek 
amacıyla 1932 yılında Cumhuriyet Halk Fırkasının kültür kolu olarak çalışmaya başlayan 
Halkevleri, 1933 yılında ismini bizzat Atatürk’ün vermiş olduğu Ülkü dergisi ile yayın hayatına 
da atılır.  

Türk Ocaklarının aksine maddi kaynaklarını tamamen Cumhuriyet Halk Fırkasından alan 
Halkevlerinin açılış sürecinde Türk Ocaklarının idealist bakış açısı eleştirilmiştir. Halkevlerinin 
Türkiye’ye ve Türklüğe bakışı tamamen Anadolu sahası içerisinde ele alınmıştır. 

Halkevlerine neden ihtiyaç duyulduğu da Ün dergisinde çıkan bir yazıda şu şekilde dile 
getirilmiştir: “Sadece bir kültür organı olarak doğan Türk Ocakları, Balkan hezimeti sonunda 
Birinci Dünya Harbi içinde ve Milli Mücadele yıllarında tamamen siyasi bir hüviyet almıştı. 
Ancak memleket yabancı istiladan kurtulup politika yalnız bir parti işi olunca Ocakların bu 
hüviyetinin muhafazası güçleşmişti. Böylece kültür işini dünü ile bugünü ve yarını ile tamamen 
politika dışında tutacak bir teşekküle ihtiyaç vardı. İşte Halkevleri bu ihtiyaçtan doğmuştu” 
(Arıkan 1999: 267).  
 
1933-1941 yılları arasında yayınlanan Ülkü dergisi toplam 102 sayı çıkmıştır ve bu sayılarda 
67 dil yazısı vardır (Ölmez 1996: 143)12. Halk Evlerinin yayımladığı tespit edilebilen farklı 
dergi sayısı 49’dur (Orhan 2001: 9). 
 
Halk Evlerinin Türk kültürü ve dilinin gelişimi ve korunması için yapmış olduğu çalışmalar, 
yeni bir devlet kurulurken, yeni bir eğitim anlayışının da onun yanında doğduğunun kanıtını 
oluşturuyor. Bu amaçla da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği’nin halkı 
eğitmek amacıyla daha çok piyes ve tiyatrodan yararlandığı gözden kaçmamaktadır.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://tdk.gov.tr/ 
12 Ölmez, Kebikeç dergisinde çıkan makalede bu dil yazılarından ve içeriğinden bahsetmektedir. M. Ölmez’in bu 
makalesine atıfta bulun lütfen.  



	  

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org	  

	  
	  

	   461	  

Halkevleri tüm bu çalışmalarının yanında; hayvancılık, tarım, sanat tarihi, çocuk terbiyesi, 
tarihî medeniyetler, bağcılık, insan ve hayvan sağlığı, güzel sanatlar, arkeoloji ve hukuk gibi 
toplumun diğer ihtiyaçlarına da çözüm arayışı içerisine girmiş ve bu doğrultuda da eserler 
hazırlatmıştır.   

Sonuç 

Türkolojiye hizmet eden kurumlar İkinci Meşrutiyetin ilanıyla kurulmaya başlanmış ve faaliyet 
alanlarını genişletmeye gayret göstermişlerdir. Bu kurumlar ayrıca hem toplumsal olaylara hem 
de dil ve kültürle ilgili sorunlara ilgi gösteren, sorunlar karşısında çözüm arayan, gerektiğinde 
bu konularda toplumu yönlendirme kabiliyetinde olan kurumlar olarak tarihe geçmişlerdir.	  	  

Cumhuriyet öncesi kurulan kurumlar incelendiğinde hemen her kurumda üye olanların aynı 
kişiler olduğu görülecektir. Bu durum şunu göstermektedir: Toplumun bilinçlenme sürecinde 
aktif rol oynayan aydın sayısı çok azdır ve kurulacak olan her kurumda çeşitli ilişkiler vasıtası 
ile de olsa bu aydınlar rol almak zorundadırlar. Aslında kurumlarda bir nevi devamlılık sağlayan 
bu durum, uzun vadede hem toplumda hem de devlette ortak bir aklın ve hareket şuurunun 
oluşmasına zemin hazırlamış ve yardımcı olmuştur. Ayrıca bu aydınların birçoğunun Türk 
milliyetçisi olması, Cumhuriyetin kuruluş aşamasında devlet ideolojisinin oluşmasında ve 
şekillenmesinde önemli derecede etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile devrimler, bu 
aydınların daha önceki çalışmalarıyla halka daha kolay anlatılabilmiş ve uygulanabilmiştir. Bu 
çalışmalar, Türkoloji açısından da çeşitli sıkıntıların daha kolay aşılmasını (Türkçenin 
sadeleştirilmesi, tarihî metinlerin elden geçme süreci, gramer çalışmaları, imla ve alfabe sorunu, 
eserlerin basımı ile ilgili sorunlar vb.) ve hızlı çözüm yollarının bulunmasını sağlamıştır. 
Cumhuriyet öncesi dönem basını incelendiğinde görülecektir ki Türkoloji ile ilgili yukarıda 
bahsedilen sorunlar ve benzerleri çeşitli gazetelerde ve dergilerde tartışılmış; üzerlerinde 
çoğunluğun ittifak sağladığı çözümler hayata geçirilme aşamasına getirilmiştir. 

Türk Ocağının açılmasıyla birlikte yukarıda bahsedilen tüm süreçler halka daha rahat 
anlatılabilmiştir. Ocakla birlikte bahsedilen çalışmalar sadece yayın organlarında sınırlı 
kalmamıştır. Ocak, halkı hem eğitmek hem de örgütleyip ortak bir millet şuuru oluşturmak 
amacıyla sahaya inmiş; dönemin şartlarında yaklaşık 300 şube açarak da bu hedefe ulaşmayı 
amaçlamışlardır.  Cumhuriyetin ilanından sonra Ocağın faaliyet alanları daha da genişletilmiş, 
fakat Türk Ocakları belli bir süre sonra siyasi gerekçelerle kapatılmış, tüm mal varlığıyla 
beraber Halk Evlerine devredilmiştir. Bu devir süreci ile de Halk Evleri resmî ideolojinin 
temsilcisi olarak belli bir süre daha faaliyetlerini devam ettirerek hem kültürel açıdan hem de 
eğitim faaliyetleri açısından birçok çalışma yapmıştır. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bilimsel faaliyetleri daha sistematik, daha akademik bir şekilde 
yapmak ve bu doğrultuda yeni çalışmalar (kitap, dergi, konferans, sempozyum) hazırlayarak 
halkı bu bilgilerle bilinçlendirmek için bizzat devlet tarafından ve Atatürk’ün emriyle birçok 
kurum da kurulmuştur. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, İstanbul Türkiyat, Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesi vb. kuruluşlar kendilerinden önce yapılan çalışmaları daha sistematik bir 
hâlde tasnif etmiş, geliştirmiş ve yeni çalışmalara imza atmışlardır. 

Tüm bu açılardan 1908- 1932 arası Türkolojiye hizmet eden kurumlar incelendiğinde bireysel 
veya birkaç kişilik oluşumla çalışmaya başlayan dernekler, zaman içerisinde göstermiş 
oldukları başarılar ile yeni kurulan devlette karşılık bulmuştur. Bu karşılık doğrudan olmasa da 
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yapmış oldukları çalışmalarla öncülük etme noktasında olmuştur.  Cumhuriyet bu tecrübeyi 
modern kurumlara taşıyabilmiş ve bu kurumlar da Cumhuriyetle birlikte kurumsal imajlarını 
oluşturmuşlardır. 
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THOMAS EDWARD LAWRENCE’İN ÖLÜMÜNÜN 
BASINDAKİ YANSIMALARINA DAİR BAZI GÖZLEMLER 

 
Taner BİLGİN* 
   

         
 
ÖZET 
I. Dünya Harbi’nde İngiliz Askeri İstihbarat Şubesi’nde görev yapan Thomas Edward Lawrence, özellikle Arap 
Yarımadası’nda yürüttüğü istihbarat faaliyetleri ile ün kazanmıştır. Bölgede Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan 
Arap isyanının siyasi, taktik ve lojistik açıdan daha sistemli bir hal almasında önemli bir rol oynamıştır. Böylece 
İngilizlerin Arap Yarımadası’ndaki nüfuzunu pekiştirmiştir. “Arabistan’ın Lawrence’i” yakıştırması yapılan ve 
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında önemli bir rol üstlenen bu casus, İngiltere’de geçirdiği bir trafik kazası 
sonucu 19 Mayıs 1935 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ölümü dönemin basınında geniş yankı bulmasına rağmen, 
tarih literatüründe yeterince ilgi görmemiştir. Lawrence’in ölümünün dönemin Türk ve Avrupa basınındaki 
yansımaları bu çalışmada ele alınmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Thomas Edward Lawrence, T.E. Shaw, Arabistanlı Lawrence, İngiliz İstihbaratı, Arap 
İsyanı, Şerif Hüseyin, Kral Faysal, Casus.  

 
SOME OBSERVATIONS ABOUT THE REFLECTIONS ON THE PRESS OF LAWRENCE'S DEATH 

 
ABSTRACT 
Thomas Edward Lawrence who worked as a secret agent in English military service was renowned for his secret 
military activities in Arabian Peninsula. Lawrence played an important role in a systematic Arab Revolt in terms 
of politics, logistics and strategy against Ottoman Empire. Therefore, he helped English to increase its influence 
in Arab peninsula. Known as Lawrence of Arabia and taking part in the collapse of Ottoman Empire, Lawrence 
died in a traffic accident on 19th of May, 1935 in England. In spite of the fact that his death attracted considerable 
attention of the press, it did not take place in history literature adequately. The reflections of Lawrence’s death on 
Turkish and European Press have been handled in this study for the first time.  
 
Keywords: Thomas Edward Lawrence, T.E. Shaw, Lawrence of Arabia, English Secret Service, Arab Revolt, 
Şerif Hüseyin, King Faisal, secret agent. 
 
 

15 Ağustos 1888 yılında Galler’de (Tremadoc kasabasında) doğan Thomas Edward Lawrence, 
beş çocuklu bir ailenin ikinci evladıydı (The Times, 1988: 7; Kurun Gazetesi, 1935: 10). Eğitimi 
için ailesiyle birlikte on yaşında Kuzey İskoçya’ya, üç yıl sonra da Fransa’ya gitmiş ancak kısa 
bir süre sonra İngiltere’ye dönmüştü (New-York Times, 1935: 34). Ailesinin geliri fazla 
olmadığı için üniversiteye çok geç giren Lawrence, arkeoloji ve mimarlık tarihine küçük 
yaşlardan itibaren ilgi duyuyordu.1 Ortaçağ ve haçlı zırhları üzerine yaptığı çalışmalarıyla 
Oxford Üniversitesi’nin dikkatini çekti (Ulus Gazetesi, 1935: 4). 1910 yılında Oxford 
Üniversitesi’nde okurken sayılı insanın aldığı bursla kazı çalışmaları yapmak üzere Sicilya ve 
Kuzey Afrika’ya gitti (The Times, 1910: 10). Ayrıca Suriye ve Filistin’de haçlı devri mimarisi 

                                                           
*Yrd. Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 
taner.bilgin@bilecik.edu.tr 
1 Sınıf arkadaşları onu kısa boylu, çekingen, utangaç, sporu pek sevmeyen, derslere fazla önem vermeyen, tek 
başına dolaşmaktan ve kitap okumaktan hoşlanan bir çocuk olarak hatırlıyorlar. Ulus Gazetesi, 25 Mayıs 1935, 
s.4. 
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hakkında çalışmalar yapmak için bir yıl geçirdi.2 Daha sonra İngiltere’ye dönen Lawrence, 1912 
yılında British Museum’un bir heyeti ile birlikte Fırat nehri üzerindeki antik yapıları incelemek 
için yeniden bölgeye geldi. 1914 yılına kadar bu coğrafyada kalan Lawrence, Suriye ve Irak 
halkını ve bölgenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu (Kurun Gazetesi, 1935: 10). Bu 
sayede bir Arap kadar Arap dili ve adetlerini, bir Müslüman kadar da Müslümanlığın şartlarını 
ve inceliklerini öğrenmişti (Karabekir, 2004: 109).3 Mezopotamya’da edindiği bu bilgi birikimi 
I. Dünya Savaşı esnasında Kahire’de görevlendirildiğinde dikkat çekti (Lawrence, 1991: 62). 
Bölge hakkındaki geniş bilgisi dolayısıyla İstihbarat Servisine alındı (Le Figaro, 1935: 1). 
Lawrence, dünya çapında ün kazanmasını sağlayacak istihbarat faaliyetlerine bu tayinden sonra 
başlayacaktı (Karabekir, 2004: 109).  

İngiliz Askeri İstihbarat Şubesi’nde çalışmaya başlayan Lawrence, Arap yarımadasında 
Osmanlı Devleti’ne karşı muhtemel bir isyanda Şerif Hüseyin’in önemli bir figür olabileceğini 
düşünüyordu (La Croix, 1935: 5; Gower, 2007: 22). Bu nedenle 1915’te Mekke’ye giderek Şerif 
Hüseyin’le görüştü. İstikbale dair vaatleri ve teklif ettiği altınlarla seksen yaşındaki Şerif 
Hüseyin’i istediği gibi yönlendirmeyi başardı (Albany evening News, 1935). Vaat ettiği “Büyük 
Arabistan Krallığı” ihtiyar şerifi büyülemiş gibiydi (Karabekir, 2004: 109). Nitekim 
Lawrence’in rehberliğinde, Şerif Hüseyin’in ve oğlu Faysal’ın komutasındaki Araplar 
Osmanlıya karşı isyan hareketine katıldı4 (Gower, 2007: 8). Lawrence, Arap yarımadasında 
İngiliz emelleri için savaşacak insanları bulmuş ve sonuçta Büyük Harp boyunca Hicaz-Yemen-
Irak-Filistin-Suriye cephelerinde yapılan savaşlarda Osmanlı Devletine ağır kayıplar verdirerek 
İngiltere’nin bölgeye hâkim olmasını sağlamıştı5 (Lawrence, 1991: 111). 
Savaş bittikten sonra hizmetlerinin karşılığı olarak, İngiltere Kraliyeti tarafından birçok nişanla 
ödüllendirilen Lawrence, akabinde Araplarla ilgili meselelerin çözümü için toplanan Paris Barış 
Konferansında görevlendirildi (New-York Times, 1935: 23). Lawrence, kendisinin Araplara 
istiklal vaat ettiğini, hâlbuki bu sözün tutulmadığını ileri sürerek rahatsızlığını dile getirdi 
(Zaman Gazetesi, 1935: 2). Buna rağmen Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ı Irak Krallığına, 
Abdullah’ı da Ürdün Emirliğine getirtmeyi başardı (Fromkin, 1989: 528-529; Kurun Gazetesi,  
1935: 10; Karabekir, 2004: 109). 
 
Büyük Harpten sonra Arabistan, Mısır, Hindistan ve Afganistan da İngiltere çıkarları için 
çalışmaya devam eden Lawrence, bir müddet sonra Oxford Üniversitesindeki görevine dönerek 
arkeoloji çalışmalarıyla meşgul oldu ve hatıralarını yazdı (Akşam Gazetesi, 1935: 2; Albany 
evening News, 1935). Hatıratı ortadan yok olduysa da bunları yeniden kaleme aldı. “Bilgeliğin 

                                                           
2 Öğrenciyken ailesi çalışmalarını devam ettirebilmesi için Yakındoğu’ya gitmesine izin vermiştir. Burada 
geleneksel kültürü iyi bir şekilde öğrenmiştir. New York Times 19 Mayıs 1935 s.34. 
3 Lawrence Birinci Dünya Harbinde Türk askerlerine esir düşmüş ve sabaha kadar süren sorgu sırasında ağır 
işkencelere maruz kalmış ancak yine de konuşmamıştı. Hatta Türk askerlerine “Ben Çerkezim” diyerek kimliğini 
gizlemeyi başarmıştı. Sonrasında da bir yolunu bulup kaçmayı başarmıştı. Kurun Gazetesi, 24 Mayıs 1935, s.1-9. 
4 Bilgeliğin Yedi Sütunu adlı kitabında Lawrence 1916 Ekim ayında Şerif Hüseyin ve Emir Faysal ile nasıl 
tanıştığını, Araplarla yaşadığı uzun süreci anlatmıştır. Gower, Lawrence of Arabia And The Lıght Hourse, s.22. 
5 Şam Valisi şehir İngilizler tarafından işgal edildiğinde şöyle diyordu: “Biz ne Araplar ne İngilizler tarafından 
mağlup edildik, bizi alt eden Lawrence’tir” Le Monde  Illustre, 25 Mayıs 1935, s. 438; New-York Times gazetesi 
ise: “Destan Kahramanı Lawrence” Önce bir arkeoloji uzmanıydı, daha sonra dünya çapında bir ün kazandı ve 
sonra pilot oldu. Büyük Harpteki en çarpıcı liderlerden biriydi. 26 yaşında açık saçlı genç birinin Arap 
Yarımadasında insanların bu derece güvenini kazanması çok ilginç, yorumunda bulunmuştu. New-York Times, 19 
Mayıs 1935 s.34. 
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Yedi Sütunu” ismini alan bu eser 1926 yılında yayınlandı. Sonra İngiliz Hava kuvvetlerine girdi 
(The Times, 1936: 16). Uzun süre burada görev alan Lawrence, bir yandan da eser yazmaya 
devam etti. Shaw lakabıyla anılması da bundan sonra oldu. Hikayeye göre Lawrence, bir gün 
İngilterenin meşhur edebiyatçılarından olan Bernard Shaw’ı ziyaret etmiş ve ziyaret esnasında 
misafirlerden biri Lawrence’i Shaw’ın oğlu zannetmişti. Misafir Shaw’a “ne kadar yakışıklı bir 
oğlun var” demiş ve böylelikle Lawrence, “Shaw” takma adını almıştı6 (Zaman Gazetesi, 1935: 
5). 
İngiliz Hava Kuvvetlerindeki görevini bırakan Lawrence,“Hava Kuvvetleri” adlı yeni bir 
hatırat yazdı. Ancak bu hatıratı 1940 senesinden evvel neşredilmeyecekti. (Haber Gazetesi, 
1935: 2; Zaman Gazetesi, 1935: 2). Sıradan bir hayat sürmeye başlayan Lawrence, geçirdiği 
trafik kazası sonucu İngiltere’de hayatını kaybetti. Ya da resmi tarihe böyle geçti. Genel 
hatlarıyla Lawrence’in hayatını ifade ettik. Şimdi Lawrence’in geçirdiği kaza ve sonrasında 
geçen sürecin dönemin basınındaki yansımalarına bakalım. 
13 Mayıs 1935 tarihinde Lawrence bir kaza geçirdi (The Scotsman, 1935: 17; The Times 1935: 
14; New-York Times, 1935: 1; Kurun Gazetesi, 1935: 1). Olayın gerçekleştiği günün akabinde 
bu olaya gazete sütunlarında yer verilmeye başlandığı görülmektedir. Nitekim New York Times 
gazetesi, “Arabistanlı Lawrence Motorbisiklet kazası sonucu öldü” başlığıyla sütunlarına bu 
haberi ayrıntılı bir şekilde taşımıştı. Haberin devamında şu ifadelere yer verilmişti:  
                 “Tüm dünyaca Arabistanlı Lawrence olarak bilinen Albay Thomas E. Lawrence’in dün bir 

motorsiklet kazasında yaralandığı ve Bovington Kampı’ndaki bir askeri hastanede ölümün 
eşiğinde olduğu bildirilmektedir. I. Dünya Savaşı sırasında Arap isyanının kahramanı yolda bir 
çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırarak bir kaza geçirdi. Kazada çocuk yaralanmazken, 
Lawrence şuurunu kaybetmiş bir şekilde bulundu. Bu durumu onun muhtemelen çok hızlı 
olduğunu göstermektedir. Kaza, Lawrence’in yaşadığı yer olan Clouds Hill yakınlarında 
gerçekleşti. Ambulans Lawrence’ı hastaneye götürdükten sonra kafasında bir çatlak olduğu 
tespit edildi. Akrabalarına haber verildi. Ancak bu sabah iyileşme umudu kalmadığı belirtiliyor. 
Lawrence’in anne-babası Londra’dan havayoluyla Bavington Kampı’na geldiler.  

                  Dünkü kaza, Thomas Hardy’nin yaşadığı yerin yakınlarında meydana geldi. Lawrence saatte 
85 mil/hız yapıyordu. Ayrıca Lawrence sık sık 1931’de ölen yaşlı romancı Mr. Hardy’i ziyaret 
ederdi. Albay Lawrence uzun süren emeklilik hayatından sonra savaştan sonra bıraktığı aktif 
hayatına geri dönmeyi planlıyordu. Ayrıca, İngiliz edebiyatında çoktan yer etmiş bir yazar 
olarak daha aktif bir şekilde edebiyatla ilgilenmeyi düşünüyordu. “Revolt in the desert” 
kitabından kazandıklarının önemli bir payını askeri yardım kuruluşlarına bağışlayan 
Lawrence’in yılda 200 ila 300 paund geliri bulunmaktaydı  (New-York Times, 1935: 1). 

 
Görüldüğü üzere kaza ile ilgili verilen bilgiler son derece ayrıntı içermekteydi. Kazanın hemen 
ertesi günü çıkan bir gazetenin verdiği bilgiler, büyük oranda daha sonradan açıklanacak olan 
resmi makamlarla aynı paraleldeydi. Gerçi Lawrence henüz ölmemişti. Ancak habere çarpıcılık 
kazandırmak amacıyla “öldü” başlığı konulmuştu. Ya da Lawrence’in geçirmiş olduğu kazanın 
basit bir kaza olmadığına dikkat çekilmek istenmişti. Yine Gazete haberinde Lawrence’in anne 
ve babasının Londra’dan havayoluyla Hastaneye geldiği ifade edilmişti. Bu bilgi gerçeği 
yansıtmıyordu. Birincisi Lawrence’in babası ölmüştü. Diğer bir yanlış da annesi bu tarihte 
Çin’deydi. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede annesinin haberi alıp Londra’ya gelmesi imkân 

                                                           
6 Kazadan sonra basında çıkan haberlerde de genellikle “T.E. Shaw” ismi kullanılmıştı. The Times, London 
England, Wednesday, May 22, 1935, s.9. 
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dâhilinde değildi. Nitekim New York Times gazetesi bu bilgiyi bir gün sonra verdiği haberde 
düzeltmişti7 (New-York Times, 1935: 1). 
 
The Times gazetesi ise olayı 15 Mayıs günü sütunlarına taşıdı. Haberde özetle; Lawrence’in 
Pazartesi sabahı Bovington kampını ziyareti sonrası evine dönerken bir motosiklet kazasında 
ciddi bir şekilde yaralandığı, Lawrence’in hızlı bir çarpışmayı engellemek için ani bir şekilde 
frene bastığı ve sonrasında motosikletinden uzak bir yere savrulduğu ifade edilmişti. Haberin 
devamında ise askeri bir kamyonla hastaneye götürülen Lawrence için İngiltere Kraliyet 
ailesinin doktoru olan J. W. West’in hastaneye geldiği bilgisi verilmişti. Ayrıca Albert 
Hargreaves ismindeki bir çocuğun bisikletine çarptığı ve çocuğun durumunun iyiye gitmekte 
olduğu da ifade edilmişti (The Times, 1935: 14). 
Gazete haberinin verdiği bilgilere bakılırsa Lawrence’in durumu son derece kritikti. Bir başka 
dikkat çekici unsur ise Lawrence’in İngiltere için ne kadar önemli bir şahsiyet olduğuydu. 
Nitekim İngiltere Kraliyet ailesinin doktoru J. W. West Lawrence için hastaneye gelmişti. 
Türk basını da Lawrence’in geçirmiş olduğu kaza haberine kayıtsız kalmamıştı. 15 ve 16 Mayıs 
günü çıkan Ulus, Akşam, Kurun ve Haber gibi gazeteler “Casus Lawrence Kaza Geçirdi” 
başlığını atmıştı. Türk basınının Londra kaynaklı verdiği haberlerde benzer bilgiler yer almıştı. 
Özetle Meşhur Casus Lawrence’in bir motosiklet kazası geçirdiği, bunun neticesinde 
kafatasının çatladığı ve beyninin zedelendiği, durumunun çok ağır olduğu ve birkaç gün baygın 
yatacağı ifade edilmişti (Haber Gazetesi, 1935: 2; Kurun Gazetesi, 1935: 2; Akşam Gazetesi, 
1935:1; Akşam Gazetesi, 1935: 2; Ulus Gazetesi, 1935: 5). Elbette ki Büyük Harp sırasında 
Arapları Osmanlı Devletine karşı isyan ettirerek Türklerin savaşı kaybetmesinde mühim bir rol 
oynayan Lawrence’in kaza geçirmesi Türk basını içinde değerli bir haberdi. Türk ve Avrupa 
basınında kaza haberi verilmişti, ancak kazanın nasıl gerçekleştiği henüz netlik kazanmamıştı.8 
Diğer taraftan Lawrence’in durumuna dair haberler verilmeye devam etmekteydi. 16 Mayıs 
tarihli New York Times gazetesinin haberinde; kazanın üzerinden 60 saat geçtiği ve durumunun 
kritikliğini koruduğu, bununla birlikte çok yavaş nefes alan Lawrence’in kalp atışlarının yavaş 
attığı belirtilmişti (New-York Times, 1935: 11). Ertesi günü (17 Mayıs) çıkan haberde ise 
kafatasındaki çatlağın yanında bir bacağının kırık olduğu ve iç kanama geçirmekte olduğu ifade 
edilmişti. Haberin devamında da Lawrence’in yaşam mücadelesi verdiği, ancak umutların 
azaldığı, Arap isyanının kahramanının bir operasyon geçirmesi için durumunun çok kritik 
olduğu, İngiliz Kralı George’un, cerrahi ve beyin uzmanı J.W. West ve özel eğitimli 

                                                           
7 The Times gazetesi de Mr. Lawrence’in annesi ve kardeşinin Çin’de bulunduğunu, diğer erkek kardeşinin ise 
uçakla hastaneye geldiğini bilgisini vermişti. The Times London England, May 15 1935, s.14. 
8 23 Mayıs günü çıkan haberde kazanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili haber şu şekilde verilmişti: “Lavrens”in 
çarpıştığı bisikletteki çocuğun ismi “Alber”dir. “Alber”le beraber ve yine bisikletle kuş yuvası bulup yumurtalarını 
aramağa giden küçük “Frank Fletcher” askeri makamatın müsaadesi üzerine, İngiliz gazetelerine kaza hakkında 
şu tafsilatı vermiştir: Tek hat üzere gidiyorduk. Ben öndeydim. Arkadan bir motosikletin geldiğini, sonra 
birdenbire bir çarpışma işittim. Arkadaşımın bisikleti benimkine çarptı. Ben de düştüm. Arkadaşımın yol üzerinde 
yattığını gördüm. Motosikletin üzerindeki adam gidonlar üzerinden fırlayarak beş, altı adım ileriye düşmüştü. 
Bunları gördükten sonra düştüğüm yerden kalktım ve arkadaşıma yardım etmeğe gittim. O bana, elinde tuttuğu 
kasap dükkânına ait bir defter verdi. Kendisi bir kasabın yanında çalışıyordu. Yerde 3 penilik bir para da buldum. 
Bunu alarak arkadaşıma “bu para senin midir?” diye sordum, cevap vermedi. Uyuyor gibi yaptı. Motosikletten 
yuvarlanan adamın yanına gitmekten korkuyordum. Çünkü yüzü kan içindeydi. Derken bisiklet üzerinde bir adam 
geldi. Bana imdat otomobili çağırmamı söyledi. Fakat ben gidinceye kadar birkaç asker belirdi. Onlar imdat 
otomobili getirmeğe gittiler. Biraz sonra bir kamyon geldi. Bir adam iki tane sedye alarak birine arkadaşım Alberi, 
ötekine motosikletten yuvarlanan adamı koydular. Zaman Gazetesi, 23 Mayıs 1935, s.2. 
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hemşirelerin Londra’dan geldiği Lawrence’i kurtarmaya çalıştığı belirtilmişti9 (New-York 
Times, 1935: 23). 

Gazete haberlerinden de anlaşıldığı üzere Lawrence’in geçirmiş olduğu kaza son derece 
önemliydi ve Lawrence yaşam mücadelesi vermekteydi.10 19 Mayıs günü Londra kaynaklı 
verilen haberde; Lawrence’in hayatını kurtarmak için çok az umut olduğu, gece Lawrence’e 
oksijen verildiği ancak yaşam mücadelesini kazanmasının çok zor olduğu bildirilmişti (Akşam 
Gazetesi, 1935: 2; Ulus Gazetesi, 1935: 5). Nitekim 20 Mayıs gününden itibaren Avrupa ve 
Türk basınında çıkan haberlerde Lawrence’in ölümü bildirilecekti. 
20 Mayıs günü Le Figaro gazetesi, “Geçirdiği motosiklet kazası sonrasında bir haftadır bilinci 
kapalı bulunan İngiliz istihbaratının efsane üyesi Lawrence yaşamını yitirdi.”11 haberini verdi 
(Le Figaro, 1935: 1). Aynı tarihli The Times gazetesi ise “Lawrence Öldü. Bisiklet Kazasının 
Ölümcül Sonu” başlığıyla verdiği haber şöyledir: 

“Arap savaşının efsanevi kahramanı Albay Lawrence dün sabah Wool Askeri hastanesinde 
hayatını kaybetmiştir. 46 yaşında olan Lawrence kamp yakınlarında geçirdiği kazadan bu yana 
bilinci yerinde değildi. Cumartesi günü durumu iyice ağırlaşması üzerine, Kralın doktorlarından 
Sir Farquhar Buzzard, Londra Hastanesi Beyin uzmanı Mr. H. W. B. Cairns, Londra Hastanesi 
Akciğer uzmanı Dr. Hope Gosse, hastaneye gelerek Lawrence ile ilgilenmişlerdir. Sabaha karşı 
kalp atışları iyice zayıflayan Lawrence oksijen verilmiş, ancak bütün çabalara rağmen 
kurtarılamamıştır. Askeri Tıp Akademisi Doktoru Captain Allen tarafından Lawrence’in 
08:30’dan önce hayatını kaybettiği bildirilmiştir” (The Times, 1935: 14). 

Bir başka haber de ise: 
“Yaklaşık bir haftadır devam eden umutlu bekleyiş ne yazık ki basit ve alalade bir kaza ile büyük 
İngiliz kahramanının yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Arabistanın Lawrence’i, Arabistan’ın 
çöllerindeki ve savaş meydanlarındaki yüzlerce ölüm tehlikesinden kurtulmuş ancak basit bir 
motosiklet kazasında hayatını kaybetmiştir. Tarihteki yeri yargılanamayacak kadar büyük olan 
Lawrence yakın doğunun politik yüzünü değiştiren bir harekette öncü olmuştur. Bu genç 
maceracının bedeni ve ruhu huzurludur” denilmekteydi (The Times, 1935: 15). 

 

                                                           
9 Lawrence’in geçirmiş olduğu kaza ile ilgili İngiltere resmi makamlarının verdiği bilgiler sınırlı olmasına rağmen 
gazete haberlerinde geniş ve ayrıntılı yer bulmuştu. Bununla birlikte İngiliz basını “Lawrence” ismi yerine 
hastanede yatan adamın “Teyyareci T. E. Shaw isminde biri olduğunu ve baygın bir halde yattığından 
bahsediyordu. “T.E. Shaw” “Lawrence”in İngiliz hava kuvvetine girdiği zaman takındığı isimdi. Zaman Gazetesi, 
19 Mayıs 1935, s.2. 
10 Son gelen İngiliz gazeteleri İngiliz casusu olarak tanınmış Lawrence’ın motosiklet kazasından aldığı yara 
dolayısıyla sıhhatinin vahim bir şekilde olduğunu haber vermektedirler. Vaziyetin böyle oluşu yüzünden tam 36 
saat kendisine ameliyat yapılamamıştır. Meşhur casus bu müddet zarfında kendine gelmeden hastanede 
yatmaktaydı. Kralın cerrahlarından biri uzun bir muayene yapmıştır. Ölüm tehlikeleri geçirmiştir ve geçirmektedir. 
Beyin mütehassısları çağrılmış uzun konsültasyonlar yapılmıştır. Azıcık iyi olma imkânları görenler vardır. 
Lawrence’ın kardeşlerinden biri tayyaresiyle Paris’ten gelmiş Lawrence’ın yanına koşmuştur. Casusun sıhhi 
vaziyetine dair Çin’de ki anne ve ağabeyine haberler gönderilmiştir. Yalnız, casus Lawrence’ın başından geçtiği 
yazılan bu kazayı da Lawrence’ın siyasi hayatı gibi bir esrar kaplamış ve gazetelerde bazı tefsirlere meydan 
vermiştir. Hastanede yatan adam için Lawrence’tır dememektedirler. Kimse casus Lawrence’ın yaralandığına dair 
bir şey söylemiyor. Herkes “Tayyareci T.E. Şov isminde bir hasta bulunduğundan ve gene bu isimde bir adamın 
baygın bir halde yattığından” bahsedilmektedir. T. E. Şov, Lawrence’ın İngiliz hava kuvvetine girdiği zaman 
takındığı isimdir. Diğer taraftan kendisine motosikletle çarpan kasap çocuğun vaziyeti o kadar malum değildir. 
Bununla beraber henüz ailesi, kendisini ziyaret edememektedir. Kaza hadisesinin hiçbir şahidi yoktur. Ancak 
yolun üzerindeki işaretler ve motosikletlerin yatış vaziyetinden kaza hakkında bir fikir edinebilmek mümkün 
olmuştur. Haber Gazetesi, 18 Mayıs 1935, s.2. 
11 Le Matin gazetesi de “Binbaşı Lawrence dün sabah öldü.” başlığını atmıştı. Le Matin, 20 Mayıs 1935, s.1. 
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Türk basını da 20 Mayıs günü Londra kaynaklı ölüm haberlerini gazete sütunlarına taşımaya 
başladı. Ulus ve Kurun Gazeteleri “Albay Lavrens motor kazası sonucunda bugün ölmüştür.” 
derken Akşam Gazetesi, “İngiliz casusu aldığı yaradan kurtulamamış, bir otomobil kazası 
neticesinde ölmüştür.” diyecekti (Ulus Gazetesi, 1935: 5; Kurun Gazetesi, 1935: 9; Akşam 
Gazetesi, 1935: 2). Zaman Gazetesi ise Lawrence’in saatlerce süren çabalara rağmen 
kurtarılamadığını ve öldüğünü ifade ediyordu (Zaman Gazetesi, 20 Mayıs 1935: 1). 
 
20 Mayıs 1935 tarihinden itibaren Türk basınında çıkan haberlerden görüleceği üzere 
Lawrence’in ölüm haberi gazete manşetlerine taşınmıştı. Ancak yine de gazetelerin bu 
haberlere temkinli davrandığını görmekteyiz. Nitekim Kurun gazetesinin 20 Mayıs günü 
“Lawrence Öldü; Acaba gene dirilecek mi?” başlığıyla vermiş olduğu haberde:  
 

“Birinci Dünya Harbinden sonra her nerede bir casusluk yahut siyasal bir entrika olursa bunun için 
de herkes Lawrence’in bulunmasından şüphe etmeğe başlamıştır. Buna karşı Lawrence’ de sanat ve 
mesleğinin icabı olarak gizli dolaşmak ve yaşamak âdetinde olduğundan birkaç kere kendisini 
gazetelere ve ajanslara (öldü) diye ilan ettirmiştir. Fakat her ölüm haberinden sonra bir taraftan 
gene bu adamın yaşadığı ortaya çıkmıştır. İşte bunun için dün gece Lawrence’in öldüğüne dair 
telyazılarını görünce şüphelendik, kendi kendimize “acaba gene bu meşhur İngiliz casusu yeni bir 
oyun mu oynuyor” dedik. Bu şüphemizi böyle kaydetmekten kendimizi alamadık. Bu arada bu kadar 
gürültüden sonra bu meşhur casusun bir gün birden bire falan yahut filan yerde izine rastlanırsa 
hiçte şaşmamalıdır” diyordu (Kurun Gazetesi, 1935: 1-9). 

 
Halkın Sesi gazetesi de meşhur casus Lawrence’in ölümüne dair şimdiye kadar birçok haber 
ortaya atıldığını, bu seferki ölüm haberinin resmi makamlar tarafından verilmiş olmasına 
rağmen habere inanmayanların inananlardan çok olduğu yorumunu yapmıştı (Halkın Sesi 
Gazetesi, 1935: 4). Bulgaristan (Sofya) da çıkan “Utro” isimli gazetede de Lavrence’in 
öldüğüne dair haberlere inanmadığını ilerleyen süreçte doğrunun ortaya çıkacağı iddiasında 
bulunmuştu (Zaman Gazetesi, 1935: 5). Lawrence’in ölmediğine dair spekülasyonlar veya 
haberler daha sonraki yıllarda da devam edecekti. Makalenin ilerleyen bölümünde bu konuya 
tekrardan değinilecektir.  
Sonuçta resmi makamların verdiği bilgiye bakılacak olursa 13 Mayıs günü motosiklet kazası 
sonrasında yaralı olarak kaldırılan Lawrence saat 11:30-11:45 arasında hastaneye ulaşmıştı. 
Lawrence’in kafatasının sol tarafından arkasına doğru uzanan 9 mm. lik bir çatlak tespit 
edilmişti. Ayrıca akciğerinde bir sıkışma ve kalbinde de hasar vardı. Ölümüne kadar geçen süre 
içinde de hiç kendisine gelememiş ve 19 Mayıs günü vefat etmişti12 (The Times, 1935: 15). 
Hastanede bulunan Lawrence’in kardeşi; abisinin ölümü sonrasında,13 abisi ve ailesinin isteği 
nedeniyle cenazeye çiçek gönderilmemesini ve abisinin yakın birkaç arkadaşıyla cenazenin 

                                                           
12 Wool Askeri Hastanesi, Bovington Kampı, Dorset şehrinde Albay Lawrence’in otopsisini Baştabip (Mr. R. 
Neville-jones) yapmıştı. The Times, London England, Wednesday, May 22, 1935, s.9. Yüzbaşı C.P. Allen Bay 
Shaw’un ölene kadar bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Akrabalarının onayını aldıktan sonra Londra 
hastanesinden Bay Cairns ile birlikte otopsi uyguladı. Bunun sonucunda kafatasında sol taraftan başın arkasına 
doğru uzanan dokuz inch uzunluğunda çatlak bir yapı olduğu ortaya çıktı. Sol orbital tabakada da küçük çatlak 
vardı. Beynin özellikle sol yarımküresinde ciddi parçalanma vardı. Ölümden önce ciğerlere kan birikmesi ve kalp 
bozukluğu gözlendi. Ölüm nedeni beyinde yaralanma ile beraber kafatasında çatlak, kalp bozukluğu ve ciğerlerde 
kan toplanması idi. The Scotsman (1921-1950); May 22, 1935, s.17. 
13 Lawrence’in kardeşi olan Mr. Arnold Wolker ise kendisinin Cambiridge’in Madingley caddesinde yaşadığını, 
abisi Lawrence’in ise Mart ayından bu yana Dorset’te sakin küçük bir kulübede yaşadığını, önceki adının Thomas 
Edward Lawrence olduğunu kendi isteğiyle sonra ismini Thomas Edward Shaw olarak değiştirdiğini ve bekar 
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gömüleceğini ifade etmişti. Lawrence’in kardeşi ayrıca “Abim şayet ölmemiş olsaydı onun için 
bu büyük bir trajedi olurdu. Çünkü beynine aldığı hasar onun ömür boyu konuşmamasına ve 
felçli kalmasına neden olacaktı. Ayrıca annem ve Dr. Abim şu anda Lawrence’in öldüğünü Çin 
de oldukları için bilmiyorlar. Telgrafla kendilerine mesajı ilettim. Şangay’a geldiklerinde bu 
haber iletilecektir” demişti (The Times, 1935: 14). 
 Ertesi gün çıkan “Zorlu Yolculuk” Mrs. Lawrence eve dönüyor başlığıyla verilen haberde, 
Çin’e 2 yıl önce büyük oğlu (aynı zamanda misyoner olduğu ifade edilmiş) Dr. M. R. Lawrence 
için gelen Mrs. Lawrence’in oğlunun ölüm haberini alır almaz İngiltere’ye hareket ettiği gazete 
sütunlarına taşınmıştı (The Times, 1935: 16). 
Aslında Lawrence çok zengin bir insan olabilecekken çok fakir bir adam olarak yaşamış ve 
ölmüştü (New-York Times, 1935:1). Ölümü sonrası vasiyeti açılmıştı. Vasiyetname küçük bir 
kâğıt parçasından ibaretti (The Times, 1935:15). Buna göre Lawrence, kendisine ait kitapların 
neşri ve yayım hakkını kardeşine bırakmıştı. Ayrıca bütün mal varlığı bir kulübe, bir motosiklet 
ve kitaplardan ibaretti (Haber Gazetesi, 1935: 1-2). Lawrence’in hesabında da 200 sterlin 
bulunmuştu (New-York Times, 1935: 19.). Mr. A. W. Lawrence de The Times gazetesi 
muhabirine verdiği demeçte; “Ağabeyimin vasiyeti dün elime ulaştı. Buna göre ağabeyim bana 
banka hesabında bulunan 200 Paund ve bazı yatırımlarını bıraktı. Clouds Hill’de ki kulübesini, 
motosikletini, kitap ve özel belgelerini ve evdeki mobilyalarını bırakmıştır. Ağabeyimin vasiyeti 
bir avukata küçük bir kâğıda yazdırmıştı. Ayrıca Mr. A. W. Lawrence kendisine bırakılan mirası 
satmak niyetinde değilim. Ağabeyim hayattayken yapmak istediği hemen hemen her şeyi 
başardı” demişti (The Times, 1935: 9). 
 
Görüldüğü gibi İngiltere için bu kadar önemli bir şahsiyetin, kendisine ait mal varlığının bu 
kadar mütevazi olması açıkçası şaşırtıcıydı. Ancak Lawrence, 1926 yılında basılan kitabından14 
elde ettiği geliri bile askeri kuruluşlara bağışlamıştı. Arkadaşları da Lawrence’in yıllık 
kendisine 1000 dolar gibi bir rakam ayırdığını geri kalanı ise askeri kuruluşlara bağışladığını 
ifade etmişti. 46-47 gibi genç bir yaşta ölmesi nedeniyle İngiliz halkı derin bir üzüntü 
içerisindeydi (New-York Times, 1935: 1). Bu nedenle ölümü sonrası çıkan gazete haberlerinde 
Lawrence ile ilgili övgü dolu sözler yer almıştı. Londra’daki birçok gazete Lawrence’in yakın 
arkadaşları tarafından kaleme alınan makalelere yer vermişti. Lawrence yaşarken Arap 
savaşında yaptıkları hakkında yapılan eleştiriler artık kimse tarafından dile getirilmemekteydi. 
Daha çok Arabistan’da geliştirdiği strateji ve taktikleri nasıl ustaca kullandığı üzerinde 
odaklanılmaktaydı. Lawrence’in askeri dehasının yanında, arkadaşlarının onun hakkında 
yazdığı makalelerden nasıl iyi bir dost olduğundan da bahsedilmekteydi (New-York Times, 
1935: 9). Fransız basınında çıkan bir haberde ise “Binbaşı Lawrence, Onun gizem, cesaret ve 
macerayla dolu yaşamı ve kariyeri gibi bir anlatıya gerçek hayattan ziyade ancak romanlarda 
rastlanabilir. Kendisinin pek esere konu olması da bu yüzdendir.” yorumu yapılmıştı (Le 
Monde Illustre, 1935: 438). 
Bununla birlikte İngiltere Kralı, Sir Clive Wigram aracılığıyla Lawrence’in kardeşi A. W. 
Lawrence bir taziye mesajı bile yollamıştı. Mesajda:“Kardeşinizin ölüm haberini öğrenmekle 
büyük bir elem içerisindeyim, sizin ve ailenizin acınızı paylaşıyorum. T. E. Lawrence ismi 
tarihte sonsuza kadar yaşayacaktır. Kardeşinizin ülkemize yapmış olduğu büyük hizmeti hatırı 
                                                           
olduğunu söylemiş, aynı zamanda doğum tarihini bilmediğini 46 yada 47 yaşında olduğunu söylemişti. The Times, 
London England, Wednesday, May 22, 1935, s.9. 
14 “Revolt in the desert” kitabından kazandıklarının önemli bir payını askeri yardım kuruluşlarına bağışladı. Yılda 
200 ila 300 paun geliri bulunmaktaydı. New-York Times, 14 Mayıs 1935, s. 1. 
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şükranla anıyorum. Yaşamının bu şekilde son bulması gerçekten çok üzücü” diyerek yaşadığı 
üzüntüyü dile getirmişti (The Times, 1935: 16). 
Irak Dışişleri Bakanı da “Kardeşinizin ölümünü öğrenmiş olmakla oldukça üzgünüm. Araplar 
Lawrence’in bağımsızlıkla sonuçlanan çabalarını ve çalışmalarını asla unutmayacak. Lütfen 
bu samimi dileklerimi kabul edin” diyecekti (The Times, 1935: 16). 
Winston Churchill de; “Milletimiz yıllardır, daha büyük bir acı yaşamamıştı. Lawrence’in 
içinde bulunduğu sade hayatı bırakıp ülkesine karşı var olan tehditlerle yeniden mücadele 
etmek için geri dönmesini bekliyordum. Zamanımızın en büyük kahramanlarından biriydi” 
ifadesini kullanmıştı (New-York Times, 1935: 1). 
  
“Arabistanlı Lawrence”, “Arabistan’ın Taçsız Kralı”, “Çöller İmparatoru”, “Hicazın Taçsız 
Hükümdarı”, “Casuslar Kralı”,  gibi yakıştırmalar yapılan T.E. Lawrence, vasiyeti gereği, sade 
bir cenaze merasimi ile gömülecekti (New-York Times, 1935: 1; Haber Gazetesi, 1935: 2; 
Kurun Gazetesi, 1935: 1; Zaman Gazetesi, 1935: 2; Kurun Gazetesi, 1935: 9). 
Cenazeye sadece Lawrence’in yakın arkadaşları, kasabalılar ve askerlerin katılması 
beklenmekteydi. Kardeşi cenaze töreniyle ilgili düzenlemeleri daha çok annesinin isteğine göre 
yaptığını, onun sade bir tören isteyeceğini düşündüğünü belirtmişti. Hatta kardeşinin, denize 
defnedilseydi daha mutlu olacağını çünkü kendinin isteğinin de bu yönde olduğunu belirtmişti 
(New-York Times, 1935: 1-9). 

Ayrıca gazete haberlerinde cenaze merasimine dair ayrıntılara da yer verilmişti. Lawrence 22 
Mayıs günü öğleden sonra 14.30 da Dorset Şehrinde bulunan Moreton kasabası kilisesindeki 
törenden sonra mezarlığa gömülecekti. Kilise 170 kişi kapasiteliydi. Yaklaşık 100 insanın 
Lawrence’in cenaze merasimi için Londra’dan gelmesi beklenmekteydi. Lawrence’in ailesi de 
cenaze merasimine Arabistan’da kardeşi ile beraber görev yapan arkadaşlarına öncelik 
verilmesi isteğinde bulunmuş ve bu isteğe de uyulmuştu (The Times, 1935: 16; Ulus Gazetesi, 
1935: 5; Zaman Gazetesi, 1935: 1). 

Nitekim cenaze merasimine Irak Kralını temsilen Atta Bey Amin, Kral Faysal’ın kardeşi Emir 
Abdullah, Irak Bakanı Cafer Paşa, ünlü yazar Thomas Hardy’nin eşi, onu her zaman 
destekleyen Churchill gibi seçkin insanlar katıldı. Ailesinden de erkek kardeşi ve kardeşinin 
karısı bulunmaktaydı. Annesi ve doktor olan abisi ise cenaze merasimine katılamadı (New-
York Times, 1935: 19). 
 
22 Mayıs günü Lawrence’in İngiliz bayrağına sarılı tabutu, Bovington Askeri hastane 
morgundan alınarak askeri bir birlik tarafından kiliseye getirildi (New-York Times, 1935: 1; 
The Times, 1935: 16, 19).Tabutunun üzerinde hiçbir yazı yoktu. Tabutu kilise karşısında 6 kişi 
karşıladı. Bu 6 kişi hayatının farklı dönemlerini temsil içindi (New-York Times, 1935: 19). 
Tabuta eşlik edenler arasında Lawrence’in yakın arkadaşı Sir Ronald Storrs, sanatı temsilen 
Mr. Eric Kennington, İngiliz Hava Kuvvetleri adına Pilot Bradbury, Kraliyet Tank birliğini 
temsilen Private Russell, Arabistan’ı ve Doğuyu temsilen Albay S. Newcombe, bulunmaktaydı. 
Genç bir kız tarafından mezarına leylak çiçeği ve unutma beni çiçeği15 konulmuştu (The Times, 

                                                           
15 Times gazetesinin haberinde genç bir kızın “Forget me not” unutma beni isimli çiçeği mezarının üzerine 
bıraktığını yazmıştı. 
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1935: 19). Tabutun içine ise Akabe’den getirilen çim konulmuştu. Mezar taşında ise “Krallarla 
uyusun T.E. Lawrence” yazısı yazılmıştı.16 Böylelikle cenaze merasimi son buldu. 
 
Lawrence’in ölümünden sonra şimdi de kafalardaki soru işaretlerini gidermeye sıra gelmişti. 
İngiliz Hükümeti, Lawrence’in geçirmiş olduğu kaza sonrası Dorset şehrinden Drake isminde 
bir müfettişi görevlendirerek olayla ilgili bir inceleme başlattı (Haber Gazetesi, 1935: 2). Görgü 
tanıklarının ifadesine başvuran Müfettiş Drake, ilk olarak Albay Ernest Catchpole ile görüştü.  
 
Olayın gerçekleştiği gün (13 Mayıs sabahı) Lawrence’in kullanmış olduğu motosikleti 
gördüğünü ifade eden Albay Ernest Catchpole olayla ilgili olarak şu ifadelerde bulunmuştu: 

“Motosikletli adam (Lawrence) kampın yakınından geçerken siyah bir arabayla karşı karşıya 
geldi ve arabayı geçer geçmez aynı istikamette giden 2 bisikletli çocuğa çarpmamak için 
motosikletin direksiyonunu kırdı. Sonrasında bir çarpışma sesi duydum ve sesin geldiği tarafa 
baktığımda bisikletli çocuklardan birisinin takla atmakta olduğunu gördüm ve daha sonra kazanın 
gerçekleştiği yere gittim. Motosikletli adam, yolun sağında yüzü kanlar içinde yatıyordu, yolun 
hemen ilerisinde de bisikletli çocuğun baygın bir halde yattığını fark ettim. Sonrasında yoldan 
geçmekte olan Askeri bir kamyona, Lawrence ve bisikletli çocuğu sedyeyle taşıdık. Hemen 
hastaneye götürüldü. Fakat tam olarak kaza anını görmedim.”  

 
İncelemeyi yapan Dorset müfettişi Drake’nin, Albay Ernest Catchpole, arabaya ilişkin siyah ve 
özel olması dışında verebileceğiniz bir bilgi var mı? şeklinde ki sorusuna “hayır araba 
geçtikten 15-20 metre sonra kaza gerçekleşmiştir.” yanıtını vermiştir. Peki, kazadan önce 
bisikletli çocukları gördün mü sorusuna da “hayır” cevabını vermiştir. Kazayı yaşayan 
bisikletli çocuklardan biri olan 14 yaşında ki Frank Fletcher ise; 

“Albert Hargreaves ile birlikte bisiklete bindiklerini ve Hargreaves’in kendisinin arkasında olduğunu 
ve yolun solunda olduklarını sonra bir motosikletin arkadan geldiğini duyduğunu, sonrasında ise 
arkadaşının bisikletinin arkadan kendi üzerine düştüğünü, bu çarpmayla birlikte bisikletin 
hâkimiyetini kaybederek düştüğünü” ifade etmiştir.  

 
Ayrıca Dorset müfettişi (Drake), Frank Fletcher’e, siyah bir araba sizi geçti mi sorusuna da 
“hayır” görmedim cevabını vermiştir (The Scotsman, 1935: 17; The Times, 1935: 9). 
Görüldüğü üzere kazanın tek soru işareti, bisikletli çocuk ile kazadan hemen sonra kaza 
mahalline gelen Albay Ernest Catchpole’in vermiş olduğu ifadelerdeki siyah arabaya dair farklı 
cevaplardı. Görgü tanıklarının vermiş olduğu ifadeler bu noktada birbirini tutmamaktaydı (The 
Times, 1935: 9). Bu farklılık akıllarda bir soru işareti olarak kalacaktı.17 Sonuçta Lawrence 
resmi tarihe 19 Mayıs 1935 yılında öldü olarak geçmişti. 
 
Lawrence’in ölümünden sonra İngilizler onu bir bakıma yaşatmak adına, anıtının dikilmesi 
veya Londra Üniversitesinde Arap Bilimi kürsüsü kurulması gibi önerilerde bulunmuştu (New-
York Times, 1935: 25). Nitekim İngilizler, Arap coğrafyasında büyük işler başaran bu 
kahramanı için ölümünden 8 ay sonra Londra’da Saint Paul Katedrali’nde kendisi için yapılan 

                                                           
16 Türk basını da Lawrence’in cenaze merasimine yer vermişti. “Arabistan’ın taçsız kralı” diye anılan casus 
Lawrence’in Morengton’daki küçük mezarlığa gömüldüğünü, Cenaze merasiminde generaller, amiraller, lortlar 
ve avam kamaraları mümessillerin olduğunu, Lawrence’ın vasiyeti mucibince ne çiçek, ne de çelenk 
konulmadığını ve Lawrence’in birkaç yıldan beri taşıdığı Shaw adı ile gömüldüğü ifade etmişti. Haber Gazetesi, 
22 Mayıs 1935, s.2. 
17 Enteresan olan bir diğer noktada Lawrence’in annesinin de kısa bir süre sonra Marsilya’dan Londra’ya dönerken 
esrarengiz bir şekilde yaşamını yitirmesiydi. Le Matin 6 Temmuz 1935, s.3. 
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anıtın açılışında yeniden bir araya geldi. 29 Ocak 1936’da Lord Halifax,18 tarafından açılışı 
yapılan bu merasime katılanlar arasında; İngiliz Başkanı Mr. Churchill ve eşi Mrs. Churchill, 
Oxford Üniversitesinin öğretim üyeleri, Onunla Arap yarımadasında birlikte savaşan silah 
arkadaşları19 ve Lawrence’in erkek kardeşleri Dr. Montague Lawrence ve Mr. A.W. Lawrence 
de vardı (The Times, 1936: 16). Lawrence için yapılan heykelin açılışında, kilisenin azizleri 
İncil’den bir bölüm okuyarak, ruhu için iyi dileklerde bulunmuş, Lord Halifax da bir konuşma 
yaparak; “Oxford’un çocukları içerisinde en tanınaydı, birçok seveni vardı. Lawrence’in hayatı 
İngiliz gençlerine övgüyle bahsedilmelidir. Kendisi örnek alınacak bir şahsiyet, ünü bütün 
dünyaya yayılmış durumda, gençlik yıllarında Filistin ve Arabistan halkının bağımsız olmasını 
hayal etmiş ve Büyük Harpte bu hayallerinin peşinden giderek Ortadoğu’da bunu 
gerçekleştirmiştir” demişti. Ayrıca 1914’te Lawrence’in 26 yaşında ve sadece Oxford’da küçük 
bir arkadaş grubu tarafından tanındığını, ancak savaşın sonunda ise isminin bütün dünyanın 
dilinde olduğunu ifade etmişti (The Times, 1936: 16). 
 
Lawrence’in ölümünden sonrada basında ölümüne dair spekülasyonlar devam ediyordu. 16 
Haziran 1935 Tarihli Ulus Gazetesi, (Roma) Ottobre ismindeki bir gazeteden aldığı haberi 
manşetlerine “Lawrence Dirildi mi?” şeklinde taşımıştı. Haberin ayrıntılarında özetle, 
İtalyanlara göre bu İngiliz Ajanı şimdi Adisaba ba yolundadır. İngiliz İstihbaratının isteği ile 
Lawrence’in ailesi onu öldü gibi göstermiştir. Bir İngiliz Petrol gemisi Portsaid’e uğradığı 
sırada geminin kaptanı yanında bir deniz eri ve dalgıç elbiseleri giymiş bir adam gördüğünü ve 
dalgıç elbiseli kişinin Lawrence olduğunu onu selamlamaktan kendini alamadığını ifade etmişti 
(Ulus Gazetesi, 1935: 1-5). Bu iddialar doğru muydu bilinmez ama yıllar sonra The Times 
gazetesinde çok daha enteresan bir haber yayınlanmıştı. 15 Ekim 1942 tarihli The Times 
gazetesinin haberinde “Arabistan’ın Çakma Lawrence’i” başlığıyla bir haber sütunlara 
taşınmıştı. Haberin devamında ilginç bilgiler yer almaktaydı. 54 yaşında gerçek adının Ernest 
Harper olduğu söylenen bu adam, kendisinin Thomas Edward Lawrence olduğunu iddia 
etmekteydi. Mahkemede çift eşlilikten yargılanan ve 3 yıl ceza alan bu kişi mahkeme esnasında 
ısrarla kendisinin Lawrence olduğunu iddia etmişti. Kişinin Lawrence olup olmadığını anlamak 
adına Sir Ronald Storrse20 isminde Lawrence’i tanıyan bir tanık mahkemeye gelmiş ve 
ifadesinde: Lawrence’i gömülmeden önce 2 defa gördüğünü, ölü cesedinin başında 1 saat kadar 
kaldığını, dolayısıyla bu adamın Lawrence olmadığını ifade etmişti. Hakim, Sir Ronald Storrse 
ismindeki bu tanığa: “T.E. Lawrence’in ölmediğine dair bir şüpheniz var mı?” şeklinde bir soru 
yöneltmiş, Storrse ise hiçbir şüphesinin olmadığını söylemişti. Lily Harper isimli bir bayanda 
mahkûmun kendisinin eşi olduğunu ve 1914 yılında İngiltere’nin Wolverhamton şehrinde 
evlendiklerini, eşinin özel şoför, olarak savaşa katılmış olduğunu ateşkesten sonra 2-3 yıl 
birlikte yaşadıklarını sonra ayrıldıklarını iddia etmişti. Ruth Cochrane Barker isimli kadın da 
mahkûm ile ilgili: kendisini Harper olarak tanıdığını, bana bekâr olduğunu ifade etmişti. 
“Geçen Temmuz ayında da onunla evlendik. Daha sonra mahkûm, bana isminin Lawrence 
Arabia olduğunu söyledi” demekteydi. Ernest Harper isimli mahkûm ise Lily Harper isimli 
kadını daha önce hiç görmediğini iddia ederek evli olduklarını kabul etmemiş ve “Ben Albay 
                                                           
18 İngiliz Politikacı, The Times, London England, 30 Ocak, Perşembe, 1936, s.16. 
19 Arap Yarımadasında Lawrence’in yanında bulunan arkadaşlarının isimleri de gazete sütununda verilmişti. 
Bunlar: Lord Lloyd, Colonel Robin Buxton, Lord Winterton, Sir Henry McMahon, The Times, London England, 
Thursday, January 30, 1936, s.16. 
20 Ronald ile Lawrence pek eski dost idiler. Mektep arkadaşı idiler. Kahirede gece gündüz beraberdiler.  Zaman 
Gazetesi, 26 Mayıs 1935, s.5. 
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Lawrence’im ve ölene dek Lawrence olarak kalacağım” diyerek iddialarını sürdürmüştü. 
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Barret ismindeki müfettiş mahkûmun daha önce 8 kez hüküm 
giydiğini ve bu yargılamalar esnasında başka kişilerin yerine geçerek dolandırıcılık yaptığını 
bu suçlarla yargılandığını ifade etmişti (The Times, 1942: 2). 
 
Sonuç olarak Thomas Edward Lawrence için söylenecek bir şeyler varsa o da yaşantısı gibi, 
ölümü de gizem ve sırlarla dolu olarak tarihteki yerini almış olmasıdır. 
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)’IN ADLİ YARGI TEŞKİLATININ 
İŞLEYİŞİNE GETİRDİĞİ YENİLİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “KONYA 

İLİ ÖRNEĞİ”* 
 

Nesrin Canpolat1     Levent Songur2 
 
 
 

Öz 
Bu çalışma ile veri tabanı sistemi ile kaydedilen bilgilere, hızlı ve kolayca ulaşılabilmesini sağlayan 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adalet Bakanlığı işleyişine eski sisteme göre uygulamada daha pratik ve 
faydalı getirilerinin olup olmadığını belirlemek ve bu getirilerin Adalet Bakanlığı çalışanları üzerindeki etkilerini 
ortaya koymak amaçlanmıştır.  Araştırma verileri Konya Adliyesi’nde bulunan Adalet Bakanlığı çalışanlarına 
uygulanan anketle elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuca göre,  UYAP Sistemi sayesinde yargı işleri 
daha hızlı yürütülmeye başlanmış, hizmet verilen kişiler ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşmış, iş 
yerindeki motivasyon artmış, iş süreçlerinde verimlilik ve etkinlik sağlanmıştır. Özetle UYAP, yargı sistemine 
getirdiği hız, şeffaflık, etkinlik ve verimlilikle  maliyetten, emekten ve zamandan tasarruf sağlamıştır. Ancak 
Sistemin geliştirilmesi gereken yönleri de saptanmıştır. Bunlara örnek çalışanların UYAP Sistemi’nde yaşanan 
değişikliklerle ilgili eğitim almaması ve UYAP Sistemi’nin donanımsal altyapısındaki eksiklikler hakkında ipucu 
veren UYAP Sistemi’nin kullanımında yaşanan yavaşlamalar verilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yeni teknoloji, e-devlet, Adalet Bakanlığı, UYAP, Konya Adliyesi 

 
 
 

A RESEARCH ON INNOVATIONS THAT NATIONAL JUDICIARY INFORMATICS SYSTEM 
(UYAP) BRINGS WITH THE OPERATIONS OF JUDICIAL JUSTICE ORGANISATIONS: “AN EXAMPLE 

OF KONYA” 
 
 
 
Abstract 
With this work, it has been aimed to determine whether there are beneficial and practical returns in the 

application according to the old system of the Ministry of Justice National Jurisdiction Network (UYAP) providing 
rapid and easy Access to the registered information via data base system and to present the effects of these incomes 
on the Ministry of Justice staff. The research data have been acquired via survey applied to the Ministry of Justice 
staff in the Konya Court House. According to the results acquired, thanks to the UYAP system the jurisdiction 
works are more rapid, people given service could easily acces information they need, motivation at the work place 
increased, savings in terms of cost, labour and time have been provided. In brief, UYAP provided saving in terms 
of cost, labour and time with its rapidity, transparency, efficiency and productivity. But there are also parts of the 
system which have to be developed. For example; staff are not getting training about the changes in the UYAP 
system, deficiency in the UYAP system infrastructure and slowdowns in the UYAP system usage. 

 
Keywords: New technology, electronic state, Ministry Of Justice, Natıonal Judıcıary Informatıcs System, 
Konya Courthouse 
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1. GİRİŞ 

21. Yüzyıl bilgi çağıdır, bilgi sayesinde kurum ve kuruluşlar çevresinde meydana gelen 
değişime kısa bir sürede uyum göstermektedirler. Son yıllardaki gelişmelerle bilginin paylaşımı 
daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüz insanı bilgi paylaşımı ve 
problemlerine evde, arabada herhangi bir yerde bilgisayar, internet ve mobil telefonlar 
aracılığıyla çözüm bulabilmektedir. Örneğin bankalara gitmeden kredi borçlarını 
ödeyebilmekte, hastanelerde kuyruğa girmeden muayene randevuları alabilmektedir. 

Bilgi teknolojileri bireyin günlük alışkanlıklarını yanında kurumlarının yapısını ve 
işleyişini de değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Klasik devlet anlayışında vatandaşlar birçok 
bürokrasi işlemine maruz kalırken günümüzde bireyler fatura ödemelerini, tapu kayıtlarını, 
nüfus bilgilerini, adli ve idari birçok işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmektedir. İşte bu 
durum e-devlet olarak tanımlanmaktadır. E-Devlet, devletin işleyişinde ve vatandaşa sunduğu 
hizmetlerde bilişim teknolojilerini kullandığı bir süreci ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de e-devlet uygulamaları Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi Projesi (MERNİS), 
Kimlik Paylaşım Sistemi Projesi (KPS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Dijital Arşiv Projesi 
(DAP), Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi (Say2000i), Emniyet Bilgi Sistemi Projesi 
(POL-NET), Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 
Projesi (TAKBİS) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) olarak sıralanmaktadır.  

E-Devlet uygulamaların e-adalet kısmını, Adalet Bakanlığı personelleri tarafından 
kullanılmakta olan UYAP projesi oluşturmaktadır.  UYAP, yargının iş süreçlerini hızlandıran, 
çalışanların vakitlerini işlerine vermelerini sağlayan, adaletin hızlı bir şekilde gerçekleşmesine 
yol açan, dava masrafları ile yargı giderlerini azaltan, personelin verimliliğini ve moralini 
artıran, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir proje olarak 
görülmektedir.(www.uyap.gov.tr) Bu projenin literatürde yazan bu özellikleri uygulamada 
nasıldır? Bu uygulamanın içinde olan çalışanlar bu faydaları ne kadar yaşamakta ve 
hissetmektedir? Literatür tarandığında Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile  ilgili yeterince 
kaynak olmadığı görülmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında  Özker (2010) “Adalet 
Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adalet Bakanlığı Çalışanları Üzerindeki Etkisi 
Üzerine Bir Alan Araştırması” çalışmasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alan Adliye 
çalışanları üzerinden UYAP Sistemi’nin eksikliklerini inceleyerek sistemde bazı 
iyileştirilmelerin yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Kuzu (2011) ise “Türk Yargı 
Sistemine Ulusal Yargı Ağı Projesi Çalışmalarının Etkileri Üzerine Bir Araştırma” çalışmasında 
Türk Yargı Sistemi’nin işleyişine bir bütün halinde değinmiş ve Yargının UYAP Sistemi 
sayesinde daha da hızlandığını ancak UYAP Sistemi’nin iyileştirilmesi gerektiğini aksi halde 
yargının iş yükü sorununa çözüm sunmayı ve yargının işleyişine hız getirmeyi amaçlayan bu 
sistemin, yargıyı yavaşlatan bir engel olarak en büyük sorun haline geleceğini belirtmiştir. Diğer 
bir çalışmada Güneş (2012)’in “UYAP Bilgi Sistemi’nin Bilgiyi Yaratma, Koruma ve Transfer 
Etme Açısından Adalet Bakanlığı Çalışanlarının Örgütsel Öğrenme Sürecine Etkisinin 
İncelenmesi: Uzman Kullanıcılar Üzerine Bir Uygulama” çalışmasıdır. Bu çalışmada Güneş, 
UYAP Bilgi Sistemi’nin, bilgiyi yaratma, saklama ve transfer etme açısından örgütsel öğrenme 
sürecine etkisini uzman kullanıcılar üzerinden incelemiş ve sistemin çalışanların öğrenme 
sürecine olumlu katkı sağladığını ortaya koymuştur. Ancak Güneş, daha geniş kapsamlı  tüm 
çalışanlarla yüz yüze  görüşmenin yapılacağı yeni bir alan çalışmasının yapılması gereğini 
vurgulamıştır.  Batur (2013)’un yaptığı “E-Devlet Uygulamalarından Adalet Bakanlığı Ulusal 
Yargı Ağı Bilişim Sistemi Portalı (UYAP)’ın Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Ankara Barosu 
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Avukatları Üzerine Bir Alan Araştırması” çalışmasında bürolarında çalışmakta olan avukatların 
UYAP Sistemi’ne dair algılarını ve uygulamada yaşadıkları sıkıntılarını araştırmış ve 
avukatların sistemi daha etkin kullanmaları için neler yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. 
Bu çalışma da Konya Adliyesi çalışanları üzerinden Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin sisteme 
getirmiş olduğu yeniliklerin neler olduğunu ve bu yeniliğe çalışanların bakışını ortaya koyması 
bakımından önemlidir. 

  
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bölümde araştırmanın amacı, evreni, örneklemi, sınırlılıkları ve yöntemi konusunda 
bilgilere yer verilmiştir.  
2.1. Araştırmanın Amacı 

Devlet ve vatandaş arasındaki hizmet köprüsünü oluşturan ve adli yargı teşkilatı 
çalışanları tarafından kullanılmakta olan e-devlet projesi Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) 
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle çalışanların UYAP Sistemi 
olmadan Adli Yargı sisteminde karşılaşmış oldukları durumlar tespit edilmiş, UYAP 
Sistemi’nin çalışanlara getirmiş olduğu yeniliklerin neler olduğu incelenmiş ve bu çalışma 
hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adalet Bakanlığı işleyişine 
eski sisteme göre uygulamada daha pratik ve faydalı getirileri olup olmadığı,bu sistemin 
getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin Adalet Bakanlığı çalışanları üzerindeki etkileri ortaya 
koyulacaktır.  
2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ulusal Yargı Ağı Projesi’ni kullanan Türkiye’deki tüm adliye 
çalışanları oluşturmaktadır.  Bu çalışanlar hâkim, savcı, yazı işleri müdürü, icra müdürü ve 
memur kadrosunda yer alan çalışanlardan oluşmaktadır. Bu kapsam içine giren çalışan sayısı 
tam net olarak bilinmemekte, binlerle ifade edilmektedir.  Ancak bu kadar çalışana ulaşabilmek 
için yeterli zamanın bulunmaması ve maddi imkânların kısıtlı olması sebebi ile araştırma 
yalnızca Konya Adliyesi çalışanları ile sınırlandırılmıştır.  Çalışma yapıldığı dönem  Konya 
Adliyesi’nde 340 kâtip, 64 hâkim, 50 savcı, 54 yazı işleri müdürü, 42 icra müdürü toplam 550 
adet çalışan bulunmaktaydı. Ancak anketi yalnızca 200 kişi yanıtlamıştır. 
2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın sadece Konya Adliyesi çalışanlarına yönelik yapılması çalışmanın 
sınırlılıklarından biridir. Ayrıca araştırma, UYAP’ın adli teşkilatın işleyişine getirdikleri, 
çalışanlara etkisi ve çalışanların bunlara bakışını belirlemek amacıyla hazırlanmış anket 
soruları ile sınırlıdır. 
2.4. Yöntem 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır.  Anket soruları  
hazırlanmadan önce konu ile ilgili yapılmış çalışmalar, bu alanda yapılmış araştırmaların anket 
soruları da incelenmiştir. Sorular tüm bunlardan yola çıkılarak araştırmanın amacı, konunun 
içeriği ve anketin uygulanacağı ana kütlenin özellikleri göz önüne alınarak geliştirilmiştir. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 
özelliklerini ortaya koyan sorular yer almaktadır. İkinci bölüm ise, çalışanların UYAP Sistemi 
konusundaki değerlendirmelerine ilişkin 36 önermeden oluşmaktadır.  Bu önermelerin 
seçenekleri (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum, (5) 
Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatistik programı 
vasıtası ile yüzde ve frekans analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın 
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güvenilirliğini belirlemek için Cronbach Alpha değeri 0,920 olarak hesaplanmıştır Bu deger 
0,80 – 1,00 aralığında olduğu için anket testi yüksek derecede güvenilir olarak kabul edilebilir. 

Alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan degerlendirme kriteri şu sekildedir 
(Özdamar, 1999; Akgül ve Çevik, 2005); 
0,00 < α ≤ 0,40 ise ölçek güvenilir değildir. 0,40 < α ≤0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.   
0,60 < α ≤ 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 0,80 < α ≤1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir 
bir ölçektir. 
3. BULGULAR 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adalet Bakanlığı işleyişine eski sisteme göre 
uygulamada daha pratik ve faydalı getirileri olup olmadığını,bu sistemin getirdiği yenilikleri ve 
bu yeniliklerin Adalet Bakanlığı çalışanları üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu 
çalışmada şu veriler elde edilmiştir.  

Anket formunun birinci bölümünü oluşturan katılımcılara ait demografik özelliklere ait 
veriler şöyledir: Katılımcıların 123’ü (%61,5) erkek, 77’si (%38,5) kadın çalışandan 
oluşmaktadır. Katılımcıların 106’sı (%53) 26-35 yaş aralığında, 36’sı (%18) 36-45 yaş 
aralığında, 32’si (%16) 18-25 yaş aralığında, 19’u (%9,5) 46-55 yaş aralığında ve 7’si (%3,5) 
55 yaş üstü aralığındadır. Katılımcıların 125’i evli, 75’i ise bekârdır. Katılımcıların 97’si 
(%48,5) lisans, 69’u (%34,5) ön lisans, 19’u (%9,5) ortaöğretim, 13’ü (%6,5) yüksek lisans ve 
2’si (%1) doktora düzeyinde eğitim görmüş olup katılımcıların 106’sı (%53) memur, 32’si 
(%16) yazı işleri müdürü, 24’ü (%12) hâkim, 22’si (%11) icra müdürü ve 16’sı (%8) 
cumhuriyet savcısı unvanına sahip çalışanlardan oluşmaktadır. 

 
 Tablo 1. Katılımcıların Çalışma Süresi ve Bilgisayar Kullanımına İlişkin Bulgular 

 
 

Adalet Bakanlığı’nda 
Çalışma Yılı 

 

 n % 

1 – 3 yıl 57 28,5 
4 – 9 yıl 93 46,5 

10 yıl ve üstü 35 17,5 
1 yıldan az 15 7,5 

 
İşleri Bilgisayar 

Ortamında Yapma 
Yılı 

 

1 yıldan az 16 8 
1 – 3 yıl 54 27 
4 – 9 yıl 109 54,5 

10 yıl ve üstü 21 10,5 
1 yıldan az 16 8 

 
 

Çalıştığı Birim 
 

Cumhuriyet Başsavcılığı 69 34,5 

Ceza Mahkemeleri 51 25,5 

Hukuk Mahkemeleri 44 22 

İcra Müdürlüğü 36 18 
 
 

Bu Birimde Çalışma Yılı 
 

1 yıldan az 30 15 
1 – 3 yıl 79 39,5 
4 – 9 yıl 66 33 

10 yıl ve üstü 25 12,5 
Okul Eğitimi 69 34,5 
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İşleri Bilgisayar 
Ortamında Yapmak İçin 

Alınan Eğitim 
 

Kurum İçi Eğitim 83 41,5 
Özel Kurs Eğitimi 48 24 

Toplam 200 100 

 
Katılımcıların çalışma süresi ve bilgisayar kullanımına ilişkin bulgular 

değerlendirildiğinde katılımcıların 93’ü (%46,5) 4-9 yıl aralığında, 57’si (%28,5) 1-3 yıl 
aralığında, 35’i (%17,5) 10 yıl üstü, 15’i (%7,5) 1 yıldan az bir süredir Bakanlık bünyesinde 
çalışmaktadır. Katılımcılardan 109 kişinin (%54,5) 4-9 yıl süre ile 21 kişinin (%10,5) ise 10 yıl 
ve üstü bir süredir işlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu oranlar 
katılımcıların çoğunluğunun bilgi teknolojileri kullanımına yabancı olmadığını ortaya 
koymaktadır. Katılımcıların 69’u Cumhuriyet Başsavcılığı, 51’i Ceza Mahkemeleri, 44’ü 
Hukuk Mahkemeleri ve 36’sı İcra Müdürlüğü Birimlerinde görev almaktadır. Katılımcıların 
çalıştıkları birimlerdeki çalışma yılına ilişkin veriler irdelendiğinde 79’u (%39,5) 1-3 yıl 
aralığında, 66’sı (%33) 4-9 yıl aralığında, 30’u (%15) 1 yıldan az ve 25’i (%12,5) 10 yıl ve 10 
yılı aşkın süredir bulundukları birimlerde görev yapmaktadır.  İşlerini bilgisayar ortamında 
yapmak için aldıkları eğitim incelendiğinde katılımcıların 83’ünün kurum içi eğitim, 69’unun 
okul eğitimi, 48’inin ise özel kurs eğitimi aldığı görülmektedir. 83 (%41,5) katılımcının işlerini 
bilgisayar ortamında yapmak için kurum içi eğitim alması yeterli olmasa da Adliye kurumunun 
çalışanlarını eğittiğini ortaya koymaktadır.  

 
Tablo 2. Katılımcıların UYAP Hizmetlerine İlişkin Görüşleri 
 

 
 
Katılımcıların UYAP hizmetlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; UYAP Sistemi 

sayesinde hizmet verdiğimiz kişiler, ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla ulaşırlar önermesine 
katılımcıların 95’inin (%47,5) katıldığı, 64’ünün (%32) kesinlikle katıldığı, 21’inin (%10,5) 
kararsız kaldığı, 11’inin (%5,5) katılmadığı, 9’unun (%4,5) kesinlikle katılmadığı 
görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,97 olup katılıyorumu temsil etmektedir.  
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Katı l ımcı lar ın UYAP Hizmetl erine İ l i şkin Görüşleri

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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UYAP Sistemi ile bireyler ve kurumlar taraf oldukları davaların süreçlerini takip 
edebilir önermesine katılımcıların 107’sinin (%53,5) katıldığı, 62’sinin (%31,0) kesinlikle 
katıldığı, 14’ünün (%7,0) kararsız kaldığı, 12’sinin (%6,0) katılmadığı, 5’inin (%2,5) kesinlikle 
katılmadığı görülmektir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,04 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir. Her iki benzer önermeden anlaşılacağı üzere UYAP Sistemi sayesinde hizmet alan 
kişiler ve kurumlar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla ulaşıp dava süreçlerini takip edebilirler 
görüşleri desteklenmektedir. 

UYAP Sistemi ile birlikte dosyadaki belgeler elektronik ortama taşınmaya başlamıştır 
önermesine katılımcıların 97’sinin (%48,5) kesinlikle katıldığı, 81’inin (%40,5) katıldığı, 
14’ünün (%7,5) kararsız kaldığı, 5’inin (%2,5) katılmadığı, 3’ünün (%1,5) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,32 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir.  

UYAP Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte fiziki defter kayıtları yapılmasına gerek 
kalmamıştır önermesine katılımcıların 57’sinin (%28,5) katıldığı, 52’sinin (%26,0) katılmadığı, 
49’unun (%24,5) kesinlikle katıldığı, 32’sinin (%16,0) kararsız kaldığı, 10’unun (%5,0) 
kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,41 olup kararsızımı 
temsil etmektedir. Bu 2 önerme incelendiğinde katılımcılar UYAP Sistemi ile birlikte 
dosyadaki belgelerin elektronik ortama taşındığına katılmaktadır. Katılımcılar UYAP 
Sistemi’ne geçilmesiyle fiziki defter kayıtları yapılmasına gerek kalmamıştır önermesinde ise 
kararsız kalmışlardır. Bu sonuç katılımcıların fiziki defter kayıtlarının tutulmamasının sistemde 
yaşanacak herhangi bir sıkıntıda önemli olduğunu düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. 

UYAP Sistemi ile birlikte hem aylık hem de ve yıllık dosya sayımı kolaylaşmıştır 
önermesine katılımcıların 99’unun (%49,5) katıldığı, 76’sının (%38,0) kesinlikle katıldığı, 
14’ünün (%7,5) kararsız kaldığı, 7’sinin (%3,5) katılmadığı, 4’ünün ise (%2,0) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,18 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir. 

UYAP Sistemi ile birlikte hâkim ve savcı terfilerinin hesaplanması kolaylaşmıştır 
önermesine katılımcıların 75’inin (%37,5) kesinlikle katıldığı, 69’unun (%34,5) katıldığı, 
45’inin (%22,5) kararsız kaldığı, 7’sinin (%3,5) katılmadığı, 4’ünün (%2,0) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,02 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir. Bu 2 önerme incelendiğinde UYAP Sistemi ile birlikte dosya sayımının ve terfi 
hesaplama işlemlerinin kolaylaştığı görüşleri desteklenmektedir. 

 
Tablo 3. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Karar Almaya Etkisine İlişkin Görüşleri 
 

 
 

0

100

UYAP Sistemi olmasaydı kararların alınması, işlerin
işleyişi uzun sürecekti.

5 16 25

84 70

Katı l ımcı lar ın UYAP Sistemi’nin Karar Almaya Etkis ine İ l i şkin
Görüşleri

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Katılımcıların UYAP Sistemi’nin karar almaya etkisine ilişkin görüşleri incelendiğinde; 
UYAP Sistemi olmasaydı kararların alınması, işlerin işleyişi uzun sürecekti önermesine 
katılımcıların 84’ünün (%42,0) katıldığı, 70’inin (%35,0) kesinlikle katıldığı, 25’inin (%12,5) 
kararsız kaldığı, 15’inin (%8,0) katılmadığı, 5’inin ise (%2,5) kesinlikle katılmadığı 
görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,99 olup katılıyorumu temsil etmektedir. 
Buradaki önermeden anlaşılacağı üzere UYAP Sistemi sayesinde karar alınması ve işlerin 
işleyiş sürecinin kısaldığı görüşü desteklenmektedir. 

 
Tablo 4. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Zaman Tasarrufu Sağladığına İlişkin 
Görüşleri 

 
 
UYAP Sistemi zaman kaybını önlemiş, işlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamıştır önermesine katılımcıların 84’ünün (%42,0) kesinlikle katıldığı, 82’sinin (%41,0) 
katıldığı, 21’inin (%10,5) kararsız kaldığı, 7’sinin (%3,5) katılmadığı, 6’sının (%3,0) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,15 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir. 
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UYAP Sistemi zaman kaybını önlemiş, işlerin hızlı bir şekilde
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Katı l ımcı lar ın UYAP Sistemi’nin Zaman Tasarrufu Sağladığ ına İl i şkin 
Görüşleri

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
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Tablo 5. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Arşivleme Konusunda Getirdikleri 
Kolaylıklara İlişkin Görüşleri 
 

 
 
Katılımcıların UYAP Sistemi’nin arşivleme konusunda getirdikleri kolaylıklara ilişkin 

görüşleri incelendiğinde; UYAP Sistemi araştırma, verileri girme ve raporlama yapma 
konusunda kolaylık getirmiştir önermesine katılımcıların 97’sinin (%48,5) katıldığı, 80’inin 
(%40,0) kesinlikle katıldığı, 11’inin (%5,5) kararsız kaldığı, 7’sinin (%3,5) katılmadığı, 5’inin 
(%2,5) kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,20 olup 
katılıyorumu temsil etmektedir.  

UYAP Sistemi arşivleme konusunda kolaylık sağlamıştır önermesine katılımcıların 
93’ünün (%46,5) kesinlikle katıldığı, 79’unun (%39,5) katıldığı, 16’sının (%8,0) kararsız 
kaldığı, 8’inin (%4,0) kesinlikle katılmadığı, 4’ünün ise (%2,0) katılmadığı görülmektedir. Bu 
önermeye ilişkin ortalama 4,22 olup katılıyorumu temsil etmektedir.  

UYAP Sistemi belgelerin tüm yaşam döngülerinin güvenli ve etkili yönetilmesine 
ayrıca her kademe tarafından yapılan işlemlerin izlenilebilir hale getirilmesini sağlamıştır 
önermesine katılımcıların 91’inin (%45,5) kesinlikle katıldığı, 67’sinin (%33,5) katıldığı, 
29’unun (%14,5) kararsız kaldığı, 8’inin (%4,0) katılmadığı, 5’inin (%2,5) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,15 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir. Buradaki benzer 3 önermeden anlaşılacağı gibi UYAP Sistemi’nin arşivleme 
konusunda önemli bir getirisi olmuştur.  
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Tablo 6. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Teknik Altyapısına İlişkin Görüşleri 

 
Katılımcıların UYAP Sistemi’nin teknik altyapısına ilişkin görüşleri incelendiğinde; 

UYAP Sistemi için gerekli teknik altyapı yeterli seviyededir önermesine katılımcıların 59’unun 
(%29,5) katıldığı,  27’sinin (%13,5) kesinlikle katıldığı, 54’ünün (%27,0) kararsız kaldığı, 
39’unun (%19,5) katılmadığı, 21’inin (%10,5) ise kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu 
önermeye ilişkin ortalama 3,16 olup kararsızımı temsil etmektedir. UYAP Sistemi için gerekli 
teknik altyapının sağlandığı konusunda çalışanların kararsız olduğu görülmüştür. Bu sonuç 
çalışanların teknik altyapı konusunda sıkıntılarının olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 7. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Ekonomik Tasarruf Sağladığına İlişkin 
Görüşleri 
 

 
 
Katılımcıların UYAP Sistemi’nin ekonomik tasarruf sağladığına yönelik görüşleri 

incelendiğinde; UYAP Sistemi üzerinden yapılan işlemlerde ekonomik tasarruf sağlanmıştır 
önermesine katılımcıların 93’ünün (%46,5) katıldığı, 51’inin (%25,5) kesinlikle katıldığı, 
35’inin (%17,5) kararsız kaldığı, 12’sinin (%6,0) katılmadığı, 9’unun ise (%4,5) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,82 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir.  UYAP, yargı sistemine getirdiği hız, şeffaflık, etkinlik ve verimlilikle  maliyetten, 
emekten ve zamandan tasarruf sağlamıştır.  

Örneğin kâğıt kullanımının azalması ile kâğıt üretiminin hammaddesi olan ağaç ihtiyacı 
da azalmış, ağacın kağıda dönüştürülmesi sırasında harcanacak olan enerji tasarrufu, su 
tasarrufu, hava kirliliği ve su kirliliğinin engellenmesi gibi önemli kazançlar sağlanmıştır (Kaya 
ve Güneş, 2011:8). 

 
 

0

100

UYAP Sistemi için gerekli teknik altyapı  yeterli
seviyededir.

21 39 54 59
27

Katı l ımcı lar ın UYAP Sistemi’nin Teknik Altyapıs ına İ l i şkin Görüşler i

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

0

50

100

UYAP Sistemi üzerinden yapılan işlemlerde ekonomik
tasarruf sağlanmıştır.

9 12
35

93

51

Katı l ımcı lar ın UYAP Sistemi’nin Ekonomik Tasarruf Sağladığ ına İ l i şkin 
Görüşleri

Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

http://www.akademikbakis.org/


 

           AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
                    Sayı: 52  Kasım – Aralık 2015 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN    
                              http://www.akademikbakis.org 

 
 

 491 

Tablo 8. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Verilen Hizmetlerde Bürokrasiyi Azalttığına 
İlişkin Görüşleri 
 

 
 
Katılımcıların UYAP Sistemi’nin verilen hizmetlerde bürokrasiyi azalttığına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde; katılımcıların 83’ünün (%41,5) katıldığı, 28’inin (%14,0) kesinlikle 
katıldığı, 57’sinin (%28,5) kararsız kaldığı, 18’inin (%9,0) katılmadığı, 14’ünün (%7,0) 
kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,46 olup kararsızımı 
temsil etmektedir. Bu sonuçlar ise UYAP Sistemi ile verilen hizmetlerde bürokrasinin ortadan 
kalkmadığını düşündürmektedir. 

 
Tablo 9. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Etkinlik, Verimlilik ve Motivasyon 
Getirmesine İlişkin Görüşleri 
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UYAP Sistemi sayesinde yapılan işlerde etkinlik sağlanmıştır önermesine katılımcıların 
128’inin (%64,0) katıldığı, 35’inin (%17,5) kesinlikle katıldığı, 23’ünün (%11,5) kararsız 
kaldığı, 10’unun (%5,0) katılmadığı, 4’ünün (%2,0) kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu 
önermeye ilişkin ortalama 3,90 olup katılıyorumu temsil etmektedir. 

UYAP Sistemi sayesinde iş süreçlerinde verimlilik elde edilmiştir önermesine 
katılımcıların 122’sinin (%61,0) katıldığı, 42’sinin (%21,0) kesinlikle katıldığı, 21’inin 
(%10,5) kararsız kaldığı, 9’unun (%4,5) katılmadığı, 6’sının (%3,0) kesinlikle katılmadığı 
görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama da 3,92 olup katılıyorumu temsil etmektedir. 

UYAP Sistemi iş yerindeki motivasyonu artırıp, işin daha kolay benimsenmesini 
sağlamıştır önermesine katılımcıların 79’unun (%39,5) katıldığı, 33’ünün (%16,5) kesinlikle 
katıldığı, 49’unun (%24,5) kararsız kaldığı, 32’sinin (%16,0) katılmadığı, 7’sinin (%3,5) 
kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,49 olup katılıyorumu 
temsil etmektedir. 

UYAP Sistemi çalışanların iş saatlerini daha iyi kullanmasını sağlamıştır önermesine 
katılımcıların 96’sının (%48,0) katıldığı, 33’ünün (%16,5) kesinlikle katıldığı,35’inin (%17,5) 
kararsız kaldığı, 26’sının (%13,0) katılmadığı, 10’unun (%5,0) kesinlikle katılmadığı 
görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,58 olup katılıyorumu temsil etmektedir. Bu 4 
önermeye verilen yanıtlar ile UYAP Sistemi’nin yapılan işlerde ve iş süreçlerinde etkinlik ve 
verimlilik sağladığı, iş yerindeki motivasyonu arttırdığı, yapılan işi daha kolay benimsettiği ve 
çalışanların iş saatlerini verimli hale getirdiği görülmüştür.  

UYAP Sistemi ile birlikte çalışanların iş yükü hafiflemiştir önermesine katılımcıların 
60’ının (%30,0) katılmadığı, 18’inin (%9,0) kesinlikle katılmadığı, 55’inin (%27,5) katıldığı, 
36’sının (%16,0) kesinlikle katıldığı, 31’inin (%15,5) ise kararsız kaldığı, görülmektedir. Bu 
önermeye ilişkin ortalama 3,15 olup kararsızımı temsil etmektedir. Bu sonuç UYAP Sistemi 
adli yargı teşkilatında yargının işleyişini hızlandırması ve adli yargıya bir düzen getirmesi 
nedeniyle iş yükünü eski sisteme oranla azaltmış olsa da bunun istenilen düzeyde sağlanamadığı 
konusunda ipuçları vermektedir.  

UYAP Sistemi getirdiği kolaylıklarla çalışanların zihinsel ve bedensel yorgunluğunu 
azaltmıştır önermesine katılımcıların 59’unun (%29,5) katılmadığı, 23’ünün (%11,5) kesinlikle 
katılmadığı, 52’sinin (%26,0) katıldığı, 22’sinin (%11,0) kesinlikle katıldığı,  44’ünün (%22,0) 
kararsız kaldığı, görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 2,95 olup kararsızımı temsil 
etmektedir. Bu sonuçta UYAP Sistemi’nin yukarıda olduğu gibi geliştirilmesi gereken 
alanlarından biri olarak görülmektedir. 
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Tablo 10. Katılımcıların UYAP Sistemi ile İlgili Bilgi Düzeylerine İlişkin Görüşleri 
 

 
UYAP’ın hedefleri konusunda çalışanlar bilgilendirilmiştir önermesine katılımcıların 

66’sının (%33,0) katılmadığı, 25’inin (%12,5) kesinlikle katılmadığı, 47’sinin (%23,5) kararsız 
kaldığı, 45’inin (%22,5) katıldığı, 17’sinin (%8,5) kesinlikle katıldığı görülmektedir. Bu 
önermeye ilişkin ortalama 2,81 olup kararsızımı temsil etmektedir. UYAP Sistemi ile yapılan 
işin süreçleri ve aşamaları çalışanlar tarafından bilinmektedir önermesine katılımcıların 78’inin 
(%39,0) katıldığı, 28’inin (%14,0) kesinlikle katıldığı, 43’ünün (%21,5) katılmadığı, 12’sinin 
(%6,0) kesinlikle katılmadığı, 39’unun (%19,5) kararsız kaldığı, görülmektedir. Bu önermeye 
ilişkin ortalama 3,33 olup kararsızımı temsil etmektedir. Her iki benzer önermeden ortaya çıkan 
sonuç çalışanların UYAP’ın hedefleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve UYAP 
Sistemi ile yapılan işin süreçleri ve aşamalarını tam olarak bilmediklerini ortaya koymaktadır. 
 
Tablo 11. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Kullanımının Uzmanlık Gerektirdiğine 
İlişkin Görüşleri 
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etmektedir. Bu sonuç küçük bir farkla da olsa UYAP Sistemi’nin yapısının zor olduğu 
konusunda fikir vermektedir. 

 
Tablo 12. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin İş Akışına Etkisine İlişkin Görüşleri 
 

 
 
UYAP Sistemi evrak akışlarını hızlandırmış önermesine katılımcıların 135’inin (%67,5) 

katıldığı, 33’ünün (%16,5) kesinlikle katıldığı, 20’sinin (%10,0) kararsız kaldığı, 7’sinin (%3,5) 
katılmadığı, 5’inin (%2,5) kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 
3,92 olup katılıyorumu temsil etmektedir. 

UYAP Sistemi çalışanların üzerindeki işlerin takip edilmesini olanaklı kılmıştır 
önermesine katılımcıların 114’ünün (%57,0) katıldığı, 51’inin (25,5) kesinlikle katıldığı, 
23’ünün (%11,5) kararsız kaldığı, 6’sının (%3,0) kesinlikle katılmadığı, 6’sının (%3,0) 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,99 olup katılıyorumu temsil 
etmektedir. Her iki benzer önerme dikkate alındığında UYAP Sistemi’nin iş akışını 
hızlandırdığı ve sistem üzerinden işlerin takip edilmesini olanaklı kıldığı görülmüştür. 

 
Tablo 13. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Dosya Kayıtlarında Yaşanan Sıkıntının 
Önüne Geçtiğine İlişkin Görüşleri 
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UYAP Sistemi ile birlikte dosya taraf kayıtlarında yaşanan birçok sıkıntının önüne 
geçilmiştir önermesine katılımcıların 81’inin (%40,5) kesinlikle katıldığı, 77’sinin (%38,5) 
katıldığı, 33’ünün (%16,5) kararsız kaldığı, 7’sinin (%3,5) katılmadığı, 2’sinin (%1,0) 
kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 4,14 olup katılıyorumu 
temsil etmektedir. Bu sonuç UYAP Sistemi sayesinde elektronik ortama geçildiği, dosya taraf 
kaydı yapılırken elektronik ortamdan kimlik bilgilerinin alındığı böylece dosya taraf 
kayıtlarında yaşanan karışıklıkların önlendiğini ortaya çıkarmıştır. 

 
Tablo 14. Katılımcıların UYAP Sistemi’nde Gerekli Güvenlik Tedbirlerinin Alındığına 
İlişkin Görüşleri 
 

 
 
UYAP Sistemi’nde yer alan bilgilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirleri 

alınmıştır önermesinde katılımcıların 98’inin (%49,0) kararsız kaldığı, 53’ünün (%26,5) 
katıldığı, 26’sının (%13,0) kesinlikle katıldığı, 19’unun (%9,5) katılmadığı, 4’ünün ise (%2,0) 
kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,39 olup kararsızımı 
temsil etmektedir. Bu önerme incelendiğinde çalışanların UYAP Sistemi’nde yer alan bilgilerin 
korunması için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı konusunda kararsız kaldıkları 
görülmüştür. Son zamanlarda uzaktan UYAP erişimi ile bazı bilgilere kullanıcı şifresi ile 
girildiği ve değişiklik yapılarak yargılamaya etki edildiği konusundaki haberler 
düşünüldüğünde çalışanların bu konuda kararsız kalmaları son derece normal gözükmektedir. 
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Tablo 15. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Hatalı Bilgi Girişlerini Engellediğine İlişkin 
Görüşleri 
 

 
 
UYAP Sistemi ile birlikte hatalı bilgi girişleri sistemce engellenmiştir önermesine 

katılımcıların 76’sının (%38,0) katıldığı, 22’sinin (%11,0) kesinlikle katıldığı, 71’inin (%35,5) 
kararsız kaldığı, 23’ünün (%11,5) katılmadığı, 8’inin (%4,0) kesinlikle katılmadığı 
görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,40 olup kararsızımı temsil etmektedir. UYAP 
Sistemi hatalı bilgi girişlerinde çeşitli uyarılar verse de hatalara karşı sistem tarafından tamamen 
bir engelleme olmamasının çalışanları tereddüt içinde bıraktığı düşünülmektedir.  

 
Tablo 16. Katılımcıların UYAP Hizmetlerinin Verimli Bir Şekilde Kategorilendirildiğine 
İlişkin Görüşleri 
 

 
 
UYAP Hizmetleri verimli bir şekilde kategorilendirilmiştir önermesine katılımcıların 

80’inin (%40,0) katıldığı, 21’inin (%10,5) kesinlikle katıldığı, 73’ünün (%36,5) kararsız 
kaldığı, 22’sinin (%11,0) katılmadığı, 4’ünün (%2,0) kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu 
önermeye ilişkin ortalama 3,46 olup kararsızımı temsil etmektedir. Bu sonuç çalışanların 
sistemde yer alan hizmetlerin kategorilendirilmesinden memnun olmadığını ve Sistemin bu 
konuda revize edilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 
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Tablo 17. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Performans Sorgusu Yapmaya Olanak 
Sağladığına İlişkin Görüşleri 
 

 
 
UYAP Sistemi çalışanların performans sorgusunu yapmaya olanak sağlamıştır 

önermesine katılımcıların 68’inin (%34,0) katıldığı, 23’ünün (%11,5) kesinlikle katıldığı,  
55’inin (%27,5) kararsız kaldığı, 43’ünün (%21,5) katılmadığı, 11’inin (%5,5) kesinlikle 
katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,24 olup kararsızımı temsil 
etmektedir. Bu sonuç katılımcıların çalıştıkları birimdeki iş yükü konusunda farklılıklar 
olabileceğini, çalışanların performansının ölçümünün sistemce belirlenmesinin zor 
olabileceğini, katılımcıların çalıştıkları birimdeki iş yüklerinin farklı olması nedeni ile 
performanslarının sistemce belirlenmesinin çalışanlar tarafından tereddütle karşılandığını 
göstermektedir.  
 
Tablo 18. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Standartlaşma Sağladığına İlişkin Görüşleri 
 

 
 
UYAP Sistemi’nin yargı sisteminde, iş süreçlerinde ve belgelerde standartlaşma 

getirdiğine ilişkin katılımcı görüşleri irdelendiğinde, katılımcıların 98’inin (%49,0) katıldığı, 
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40’ının (%20,0) kesinlikle katıldığı, 45’inin (%22,5) kararsız kaldığı, 10’unun (%5,0) 
katılmadığı, 7’sinin (%3,5) kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 
3,77 olup katılıyorumu temsil etmektedir. Bu sonuçlar UYAP Hizmetleri ile yargı sisteminde 
iş süreçlerinde ve belgelerde standart sağlandığını ortaya koymaktadır.  
Tablo 19.  Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Tartışma ve Paylaşma Ortamı Yarattığına 
İlişkin Görüşleri 
 

 
 
Yukarıdaki tabloda yer alan sonuçlara göre katılımcılar UYAP Sistemi’nde yer alan  

Serbest Kürsü gibi hizmetlerle konuları tartışmakta ve paylaşmaktadırlar  bu da  basit sorunlar 
için yazışma, faks ve telefon görüşmesi yapılmasını ortadan kaldırmıştır. Ancak kararsız 
kitlenin yüksek oranı bu konuda daha kat edilmesi gereken yol olduğunu göstermektedir.  

 
Tablo 20. Katılımcıların UYAP Sistemi’nin Çalışanların Sistemle İlgili Yaşadığı 
Sorunlara Sunduğu Bilgi ve Çözümlere İlişkin Görüşleri 
 

 

Katılımcıların UYAP Sistemi’nin çalışanların sistemle ilgili yaşadığı sorunlara sunduğu 
bilgi ve çözümlere ilişkin görüşleri irdelendiğinde, katılımcıların 83’ünün (%41,5) katıldığı, 
24’ünün (%12,0) kesinlikle katıldığı, 64’ünün (%32,0) kararsız kaldığı,  21’ininin (%10,5) 
katılmadığı, 8’inin (%4,0) kesinlikle katılmadığı görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 
3,47 olup katılıyorumu temsil etmektedir. Katılımcılar UYAP Sistemi’nin iş süreçlerinde 
karşılaştıkları sorunlara çözüm sunduğu konusunda şu oranlarda yanıtlar vermişlerdir: 
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katılımcıların 74’ünün (%37,0) katıldığı, 20’sinin (%10,0) kesinlikle katıldığı 74’ünün (%37,0) 
kararsız kaldığı, 22’sinin (%11,0) katılmadığı, 10’unun (%5,0) kesinlikle katılmadığı 
görülmektedir. Bu önermeye ilişkin ortalama 3,36 olup kararsızımı temsil etmektedir. Birbirine 
yakın her iki önerme sonuçları UYAP Sistemi’nin çalışanlara ihtiyaç duydukları bilgi ve 
karşılaştıkları sorunlara çözüm konusunda yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. 

 
 
 

Tablo 21. Katılımcıların UYAP Sisteminin Hukuki Terim ve Süreçlerde Barındırdığı 
Bilgiye İlişkin Görüşleri 
 

 
 
Katılımcıların UYAP Sistemi’nin hukuki konularda vatandaşa ihtiyaç duydukları adli 

terim ve süreçlerde yardımcı olup olmadığı konusunda ise şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 
katılımcıların 82’si (%41,0) katılmış, 75’i (%37,5) kararsız kalmış, 21’i (%10,5) kesinlikle 
katılmış,14’ü(%7,0) katılmamış,8’i (%4,0) kesinlikle katılmamıştır.  Bu önermeye ilişkin 
ortalama 3,47 olup katılıyorumu temsil etmektedir. Bu sonuçtan katılımcıların UYAP 
Sistemi’nin vatandaşa ihtiyaç duyduğu adli terimler ve süreçler konusunda yardımcı olduğunu 
düşündükleri görülmektedir.  
 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’ın Adalet Bakanlığı işleyişine eski 
sisteme göre uygulamada daha pratik ve faydalı getirilerinin olup olmadığı, Ulusal Yargı Ağı 
Projesi’nin Adli Yargı Teşkilatının işleyişine getirdiği yenilikler ve bu yeniliklerin çalışanlar 
üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda şu 
sonuçlara ulaşılmış ve öneriler geliştirilmiştir: 

Katılımcıların 128’i (%64) 4 yıldan daha fazla süredir Adalet Bakanlığı bünyesinde 
çalışmaktadır. Bu durum anket katılımcılarının büyük bir çoğunluğunun işlerinde tecrübeli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca katılımcıların %54,5’inin işlerini 4 – 9 yıldır bilgisayar 
ortamında yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Adalet Bakanlığı bünyesindeki 
çalışanların uzun zamandır işlerinde bilgi teknolojilerinden faydalandıklarını göstermiştir. 
Katılımcıların mesai saatleri içinde ne sıklıkta UYAP Bilgi Sistemi’ni kullandıkları 
incelendiğinde katılımcıların 147’si yani %73,5’inin gün içinde 6 – 8 saat arası kullandıkları 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum Adalet Bakanlığı bünyesindeki çalışanların UYAP Bilgi 
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Sistemi’ni gün içinde sürekli olarak kullandıklarını ortaya koymaktadır. Bu durum da UYAP 
ile işlerin çoğunluğunun elektronik ortamda yapıldığı sonucuna götürmektedir. 

Katılımcılar, UYAP olmadan önceki adli yargı sisteminin işleyişini düşündüğünüzde 
UYAP Sistemi sizi nasıl etkiledi sorusuna %97,5 oranında olumlu etkilediği yönünde görüş 
bildirmiştir. Katılımcılara göre UYAP Sistemi motivasyonu artırarak işlerin daha kolay 
benimsemesini sağlamıştır. Katılımcılar ayrıca UYAP Sistemi’nin işlerine getirdiği hızın iş 
süreçlerinde verimlilik ve etkinliği arttırdığını bildirmişlerdir. Özetle UYAP Sistemi sayesinde 
yargı işleri daha hızlı yürütülmeye başlanmış, hizmet verilen kişiler ihtiyaç duydukları bilgilere 
kolaylıkla ulaşmış, iş yerindeki motivasyon artmış, iş süreçlerinde verimlilik ve etkinlik 
sağlanmıştır.  

Ancak UYAP Sistemi ve çalışanlar açısından geliştirilmesi gereken noktaların olduğu 
görülmüştür: katılımcıların yarıya yakın bir kısmı (% 42,5)’i UYAP kullanımı için bir eğitim 
almadıklarını belirtmişlerdir. UYAP’ın amacı adalet işleriyle ilgili işlemlerin hızlı, kolay, 
ekonomik, güncel ve güvenilir bir şekilde yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Adli Sistemi’nin 
işleyişine hız kazandırmaktır. Tespit edilen bu durum UYAP’ın amaçlarının gerçekleştirilmesi 
açısından önem arz etmektedir. Bu yüzden çalışanların UYAP Sistemi’ni daha etkin bir şekilde 
kullanmaları alacakları eğitimle mümkün olacaktır. Katılımcıların %93’ünün UYAP 
Sistemi’nde yaşanan değişikliklerle ilgili eğitim almadıklarını ifade etmeleri diğer geliştirilmesi 
gereken duruma işaret etmektedir. Teknolojik faaliyetler hızla gelişmekte ve değişmektedir, 
çalışanlar sürekli güncellenen eğitim ile bu gelişme ve değişmelere adapte olabilecektir. E-
devlet uygulamaların temel unsurları arasında yer alan kamu çalışanlarının devletin hizmet 
sunan kesimini oluşturması, bu kesimin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini 
gerektirmektedir.  

Katılımcıların % 73,5’inin mesai saatleri içinde 6-8 saat arası UYAP Sistemi’ni 
kullandıkları saptanmıştır, bu sonuç katılımcıların işlerini gün boyu bilgisayar başında 
gerçekleştirdiklerini ortaya koymaktadır.  Bu da katılımcılarda zihinsel ve fiziksel 
yorgunluklara neden olmaktadır. Katılımcıların %86,5’i UYAP Sistemi’ni 0-2 saat arası mesai 
saatleri dışında da kullandıklarını ifade etmişlerdir.  Gün boyu bilgisayar başında işlerini 
gerçekleştirip zihinsel ve fiziksel yorgunluk yaşayan katılımcılara bu konuda çözümler 
üretilmelidir.  Bu konuda benzer bir veri de UYAP Sistemi adli yargının işleyişini 
hızlandırmakta ve çalışanların zihinsel ve bedensel yorgunluğunu azaltmaktadır önermesinde 
çalışanların 74’ü (%37)nün katılmasına karşın 82’sinin (%41) katılmaması sonucudur. Bu tespit 
mevcut çalışanların zihinsel ve fiziksel yorgunluklarının azaltılabilmesi için UYAP 
kapsamındaki uygulamalar ve menülerde sadeleşmelere gidilmesi veya adli yargı teşkilatına 
yeni çalışan istihdamı yapılmasını gerektirmektedir. Katılımcıların % 89,5’i sistemde yaşanan 
yavaşlamalardan söz etmiştir, bu veriler UYAP Sistemi’nin donanımsal altyapısındaki 
eksikliklerin giderilmesi, sistemin güçlendirilmesi ve sürekli olarak denetlenmesi konusunda 
ipuçları vermektedir. 
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YÖRÜK YAŞAM BİÇİMİ İÇERİSİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ 

Ayşegül KOYUNCU OKCA 
Öz 

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, coğrafi olarak geniş bölgelere yayılan ve 
kültür taşıyıcıları olarak adlandırılan Yörükler günümüz Anadolu’sunun kültürel dokusunun 
vazgeçilmez öğelerinden birisidir. Yazın yaylalarda ve serin otlaklarda, kışın kışlıklarda ve 
sıcak ovalarda hayvancılık ile uğraşan, küçüklü-büyüklü gruplar halinde yaşayan Yörüklerde 
kadının yeri ve önemi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.     

Doğa ile mücadele içinde olan Yörüklerde erkek, kadın ile birlikte iş birliği içerisinde 
yaşam mücadelesi vermektedir. Bu yaşam biçiminde erkeğin belli başlı görev ve 
sorumlulukları bulunmakta iken kadının görev ve sorumlulukları erkeğe göre daha fazla ve 
önemlidir. Evin ve obanın yaşantısına çeki düzen veren kadın yeri geldiğinde aşçı, oduncu, 
hayvan yetiştiricisi, günlük kullanım eşyalarının dokuyucusu yeri geldiğinde erkeğin hayat 
arkadaşı, soyun devamını sağlayan anne ve bebek bakıcısıdır. Yörük yaşam biçiminin 
hayvancılığa bağlı olarak şekillenmiş olması ve kendi kendine yetmek zorunda kalması 
sonucunda kadının üretimleri de hayvansal kaynaklı olarak gelişmiştir.  

  Bu çalışmada kadının Yörük yaşam biçimi içerisindeki yerine ve önemine dikkat 
çekilmiştir. Yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada gerekli olan verileri elde etmek için 
literatür taraması, alan araştırması ve kaynak kişi görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca kadının 
geleneksel üretimlerinin başında yer alan geleneksel dokumalar üzerinde ayrıntılı olarak 
durulmuş ve fotoğraflar ile belgelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yörük, Kadın, Geleneksel Üretim, Dokumacılık, Halı-Kilim  

Women's Role and Importance in The Yoruk Lıfestyle 
Abstract 

Yörüks who have an important place in Turkish culture, spread geographically wide 
region and also called as culture bearers, is one of the indispensable elements of the cultural 
fabric of contemporary Anatolia. The subject of this study is Yuruks who live cool highland 
pastures in summer and hot plains  in winter, dealing with livestock farming and living in 
small and large groups. 

In Yörüks man in the struggle with nature, fight for survival in cooperation with women. This 
way of life has certain duties and responsibilities of men but and women's roles and 
responsibilities are more important than the male. The woman who gives life to home is a 
cook, a woodcutter, a breeder, weaver of articles of daily use, at the same time male’s life 
partner, mother allowing the generation continues and also a babysitter. The production of 
female was developed animal origin because  Yörük way of life has been shaped depending 
on the livestock farming. 

In this study, attention was drawn to the place and importance of  woman  in the Yörük way 
of life. Literature review, field research have been done and source persons were interviewed 
                                                 
 Yrd. Doç. Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim 
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to obtain the data required to reach the objectives in light of our management approach. 
Additionally, traditional weaving at the front of the woman's traditional production was 
emphasized and documented in detail with photographs. 

Keywords: Yörük, Woman, Traditional Production, Weaving, Carpet-Rug. 

 
Giriş 

Yörüklerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarını anlayabilmek ve bir değerlendirmeye 
tabi tutabilmek için onların yüzyıllarca yaylalarda sürdürdükleri yaşam biçimleri doğru bir 
şekilde anlaşılmalı ve irdelenmelidir. Bunun için öncelikle Yörük kelimesinin anlamlarına 
bakmak gerekmektedir. Yörük kelimesinin anlamı üzerinde oldukça farklı görüşler ortaya 
atılmıştır ve ne zaman çıktığı kesin olarak belli değildir. Yörükler adlı eserinde Prof. Dr. 
Mehmet Eröz Yörük kelimesinin “yürümek” fiilinden türediğini ve Anadolu’ya gelip yurt 
tutan göçebe Oğuz boylarına Yörük denildiğini savunmaktadır (Eröz, 1991, s. 20). Tarım ile 
uğraşmayan göçebe topluluklarına “Yörük” adı verildiğini savunan İbrahim Gökcen Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde konargöçer aşiretler ile bu aşiretlerin yaşayış tarzı hakkında "Cemaat" 
tabiri kullanıldığını belirtmektedir (Gökcen, 1946, s. 9). Prof. Dr. Faruk Sümer Türk, 
Türkmen, Yörük, Tahtacı, Kızılbaş (Alevi) topluluklarının hepsi Oğuzların (Türkmen 
Kavminin) torunlarıdır şeklinde açıklama yapmaktadır (Sümer, 1992, s. 13-14). Bilindiği gibi, 
Türkmen sözcüğü ilk olarak XI. Yüzyılda Müslümanlığı kabul eden Oğuzları, Şamanist 
göçebeleri Oğuzlardan ayırt edebilmek için Müslüman Türk anlamında kullanılmıştır. Ancak 
sözcük özellikle Anadolu Selçuklu döneminde aşıma uğrayarak anlam değiştirmiş ve bir çeşit 
küfür gibi, onur kırıcı, küçültücü, aşağılayıcı anlamda “Göçebe”, “Göçebe Türk” karşılığında 
kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlılar da aynı biçimde, küçümseyici göçebe Türk anlamında 
bir süre bu sözcüğü kullanmaya devam etmişler ve daha sonraları bu göçebelerden “Yörük” 
ya da “Yürük” olarak söz etmeye başlamışlardır. Yürümek fiilinden türetildiği belli olan bu 
kelimenin tarihte ilk defa ne zaman kullanıldığına dair bir bilgi bulunmamasına karşın hemen 
hemen tüm tarihi belgelerde Oğuz boyları için sık sık “Türkmen” kelimesi kullanılmış olduğu 
halde “Yörük” sözcüğüne hiç rastlanılmamıştır. Dolayısı ile Osmanlıların türetmiş olduğu 
büyük bir olasılık olarak görülmektedir. Nitekim sadece Anadolu’daki ve Rumeli’deki göçer 
aşiretlere “Yörük” veya “Yürük” denilmektedir. Selahattin Çetintürk’ün görüşüne göre ise 
bütün tetkiklere rağmen Yörük adı altındaki kitlelerin varlığı İbni Bibi ve Düsturname-i 
Enveri devirlerinden daha uzağa gitmemektedir (Çetintürk, 1943, s. 106-107). Yaygın olan 
görüşe göre Yörük adı Türklerin kitleler halinde Anadolu’ya gelişlerinden sonra gezici olan 
halka, yerleşik halk tarafından verilmiştir şeklindedir. Türklerin 12. ve 13. yüzyıllardan sonra 
hızla yerleşik hayata geçtikleri süreçte, yaylak-kışlak arasındaki yaşamlarını devam ettirenlere 
Yörük denildiği ve o zamanlardan beri bu adın kullanıldığı görüşü de oldukça yaygın olmakla 
birlikte 15. yüzyılda veya 17. yüzyılda ortaya çıktığını ileri sürenler de bulunmaktadır 
(Matsubara, 2012, s. 1). 

 Yukarıda kısa açıklanmaya çalışıldığı gibi literatürde Yörüklerin kim olduğu 
konusunda bir uzlaşıya varılamamış olmasına rağmen kısacası Yörükler; “yazın yaylalarda ve 
serin otlaklarda, güzün güzlüklerde, kışın kışlıklarda ve sıcak ovalarda hayvancılık ile 
uğraşan, büyüklü küçüklü gruplar halinde yaşayan konargöçer Türklerdir” şeklinde 
tanımlanabilir (Seyirci, 19996, s. 191-200). Günümüzde Anadolu’da yaylak-kışlak arasındaki 
yaşamlarını devam ettiren Yörükler gün geçtikçe azalmakta, yerleşik hayata geçmekte ve 
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kervanlarındaki çan sesleri her geçen gün biraz daha susmaktadır. Son Yörükler de yerleşik 
hayata geçmeden onların yaşantıları sosyal, ekonomik ve kültürel yönleri ile detaylı bir 
şekilde araştırılmalı, tespit edilmeli ve belgelenerek bu yaşam biçiminin gelecek nesillere 
aktarımı sağlanmalıdır.  

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, coğrafi olarak geniş bölgelere yayılan ve 
kültür taşıyıcıları olarak adlandırılan Yörükler günümüzde Anadolu’nun kültürel dokusunun 
vazgeçilmez öğelerinden birisidir. Yörüklerde kadının yeri ve önemi bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada kadının Yörük yaşam biçimi içerisindeki yerine ve önemine 
dikkat çekilmiştir. Yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada gerekli olan verileri elde 
etmek için literatür taraması, alan araştırması ve kaynak kişi görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca 
kadının geleneksel üretimlerinin başında yer alan geleneksel dokumalar üzerinde ayrıntılı 
olarak durulmuş ve fotoğraflar ile belgelenmiştir.  

Yörük Yaşam Biçimi İçerisinde Kadının Yeri ve Önemi 
Türk toplumunda yaylaya çıkmak çok özel bir olaydır. Bu durum özellikle sıcak 

bölgelerde oldukça yaygındır. Çağlar boyunca Türklerin yaşam biçimi içerisinde kadının 
saygın bir yeri olmuştur. Kadınlar için yaylaya çıkış demek üretim anlamına gelmektedir. 
Kadın ve erkek Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde eşit haklara sahipti. Bu durum 
Yörüklerde de aynen geçerlidir. Yörük yaşam biçimi içerisinde doğa ve geleneksel kültürün 
kadına kazandırdığı kişilik canlı ve hareketlidir.  

Doğa ile mücadele içinde olan Yörüklerde erkek, kadın ile birlikte iş birliği içerisinde 
yaşam mücadelesi vermek zorundadır. Aksi takdirde bu mücadelede tek başına başarılı 
olamaz. Bu yaşam biçiminde erkeğin belli başlı görev ve sorumlulukları bulunmakta iken 
kadının görev ve sorumlulukları erkeğe göre daha fazla ve önemlidir. Çadırın ve obanın 
yaşantısına çeki düzen veren kadın yeri geldiğinde aşçı, oduncu, hayvan yetiştiricisi, günlük 
kullanım eşyalarının dokuyucusu yeri geldiğinde erkeğin hayat arkadaşı, soyun devamını 
sağlayan anne ve bebek bakıcısıdır. Yörük yaşam biçiminin hayvancılığa bağlı olarak 
şekillenmiş olması ve kendi kendine yetmek zorunda kalması sonucunda kadının üretimleri de 
hayvansal kaynaklı olarak gelişmiştir.  

 Yörüklerde ekonomik hayat hayvan yetiştiriciliğine bağlı olarak gelişim gösterdiğinden 
hayvanlarına daha verimli otlaklar bulmak amacı ile sürekli yer değiştirmeleri gerekmiştir. 
Yörükler yaz olunca yaz göçünü, güz olunca güz göçünü gerçekleştirirler (Yılmaz ve 
Koyuncu, 2009, s. 381). İşlerin ve üretimlerin büyük bir çoğunluğu kadın tarafından 
yapılmaktadır. Göç kervanının hazırlanması, çadırın kurulması, kuzu ve oğlakların 
otlatılması, koyun ve keçilerden sütün sağılması, ağılın süpürülmesi, peynir, yoğurt ve 
tereyağının yapılması, yemeğin pişirilmesi, meyve ve sebzenin yetiştirilmesi, çeşitli kış 
hazırlıklarının yapılması, misafirlerin karşılanması-ağırlanması, çocukların bakımı-
yetiştirilmesi, çadıra yakacağın taşınması, çamaşır, bulaşık, temizlik vb. günlük işlerin 
halledilmesi gibi görevlerin hepsini kadın üstlenmiştir. Yörük kadını tüm bu işlerinden arta 
kalan boş zamanlarında da geleneksel olarak anadan-kıza öğretilerek aktarılan dokumacılık 
geleneğini de unutmayıp çadırını ve döşenmesinde kullanılacak olan her türlü eşyasını, ailenin 
günlük ve çeyizlik ihtiyaçlarını dokuyarak adeta maharetlerini belgelemektedir.   

Yörükler güne erken saatlerde başlarlar. Hem erkekler hem de kadınlar için gün 
yıldızların gökyüzünden kaybolmaya başlaması ile birlikte başlar. Aynı vakitlerde zaten 
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horozlar ötmeye, köpekler havlamaya, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklar melemeye başlarlar. Bu 
yüzden yaylada akşam karanlığı çöktükten sonra erkenden yatılır. Çadırın iç döşemesi her 
türlü kullanıma dönüştürülebilecek yapıdadır. Akşam olduğunda yere hemen yataklar serilir 
ve yatak odasına dönüştürülür. Aynı çadır da iki hatta üç aile birlikte bir uyum içerisinde 
yaşarlar. Yörük kadının çeyizinde bulunan keçeler, karaçullar, çuvallar, kızıl kilimler, 
heybeler, torbalar, postlar, koyunyününden yapılmış döşek, minder ve yorganlar hep kadının 
hayvansal kaynaklı üretimleridir. Yörüklerin bir yerden başka bir yere rahatça hareket 
edebilmeleri ve yanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları götürmelerinde etkili olan 
kadındır. Çünkü Yörük kadını göç kervanının nasıl yükleneceği konusunda günler öncesinden 
hazırlık yapar. Yaylaya çıkıldığında nelere ihtiyaç duyulduğunu, hangi deveye hangi eşyaların 
yükleneceğini, hangi çuvallarda nelerin olduğunu kadın bilir. Erkek sadece yüklerin develere 
sarılması aşamasından sorumludur. Kadın her türlü eksiği gidermek için çalışır. Yol boyunca 
yenilecek olan azıkları hazır edip, yırtık ya da sökük olan heybe ve çuvalları yamar, devenin 
havudunu, kolanını kontrol eder.   

 Yörüklerde toplumsal grupların en küçük birimi çadırdır (Matsubara, 2012, s. 259). 
Çadırların birbirine olan uzaklıkları ise en az 1 km. olacak şekilde ayarlanır. Bunun nedeni ise 
sürüdeki hayvanların kolayca hareket etmelerini ve aile mahremiyetinin sağlanmasıdır. Kadın 
ve erkek bir iş bölümü içerisinde çadırı kurar (Genç ve Koyuncu, 2011, s. 117). Genellikle iki 
hatta üç kuşağın bir arada yaşadığı çadırlar bulunmaktadır. Yazılı olmayan ancak kendi içinde 
bir takım kurallara bağlanmış olan çadır yönetiminde kadın söz sahibidir. Çadırın bir orta 
direği olduğu gibi kadın da çadırın temel direklerinden birisidir. Eğer çadırda birden fazla 
kadın yaşıyorsa söz sahibi en yaşlı olan kadındır. Soyun devamlılığının sağlanması için çok 
sayıda çocuk doğuran kadın bu çocukların tüm bakımlarını kendi başına üstlenmiştir (Bkz. 
Fotoğraf: 1). Çünkü erkek sürekli olarak çadırdan uzakta vakit geçirmektedir. Yaylalarda, 
hayvanları otlatmaktadır.  
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Fotoğraf 1: Çocukları ve Torunları İle Birlikte Bir Yörük Kadını 

Gece boyunca otlayan koyunlar-keçiler güneşin yukarılara doğru çıkması ile birlikte 
sıcak bastırdığında gölge bir yer bularak orada dinlenmeye çekilir. Bu süre içerisinde erkek 
dinlenmek ve uyumak için kendisine vakit ayırır. Bu ya bir ardıç gölgesi ya da bir kaya 
parçasının dibi olur. Yörük erkekleri dinlenmek için gün içerisinde kendilerine vakit 
ayırırken, kadın hiç durmadan çadırda çalışmaya devam eder. Yeri geldiğinde hayvanları 
otlatmaya erkek yerine kadın da gider (Bkz. Fotoğraf: 2-3-4-5-6-7) 
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Fotoğraf 2-3-4-5-6-7: Yaylada Hayvanların Otlatılması 
Tüm gün çadırın işlerini yürütmek kadının görevidir. Akşam vaktine doğru erkek 

hayvanları otlatmaktan getirir ve çadıra yine uyumaya gider. Bu yüzden Yörükler için 
(erkekleri için) “evini 1 deve götürür ama keyfini 40 deve götüremez” demişlerdir. Bunun 
nedeni Yörük erkeklerinin gündüz uykusuna ve rahatlıklarına düşkün olmasıdır. Yörüklerin 
erkekleri keyfine ne kadar düşkünse kadınları da bir o kadar cefakâr ve çalışkandır. 
Hayvanların süt sağım işlemini kadın gerçekleştirir (Bkz. Fotoğraf: 8-9). Sağım sırasında 
kadına çocuklar yardım eder. Koyun ve keçiyi tutup gelen çocuklar kadının süt sağmasını 
beklerken bu işi oyun haline getirirler. Yörüklerin hayvanlarının hepsinin bir ismi vardır. 
Kınalı, üzümlü, küpeli, cebiş, benekli, garagız, galaklı, hasan ali, veli vb. isimleri olan 
hayvanlardan kadın hangisinin sağılacağını çocuklara söyler ve çocuklar önce kim o koyun ya 
da keçiyi tutup gelecek diye birbirleri ile yarış yaparlar. Süt sağım işlemi bittikten sonra sütün 
peynire-yoğurda dönüşmesi için mayalama-pişirme işlemi de kadın tarafından gerçekleştirilir. 
Peynir ve yoğurdun satılması için haftada bir gün kurulan ilçedeki ya da köydeki pazara 
götüren kişi yine kadındır. Peynir ve yoğurt satarak elde ettiği kazanç ile çadırın diğer 
ihtiyaçlarını gören kadın çocukları için de alışveriş yaptıktan sonra çadıra geri döner. 
Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan Yörük kadının günlük işleri ve bu işlerdeki 
sorumlulukları aslında hiç de azımsanacak kadar değildir.  

  
Fotoğraf 8-9: Süt Sağan Yörük Kadını  
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Yörük kadını için kocası, çocukları, hayvanları ile ilgilenmek ve onların ihtiyaçlarını 
görmek zordur, birde tüm bu zor işlerinin arasında geleneksel üretimlerini de devam 
ettirmeleri aslında hiç mantığın aldığı bir durum değildir. Çadırın kendisini ve döşenmesinde 
kullanılan her türlü keçeyi, yaygıyı, heybeyi, torbayı, çuvalı vb. kadın günlük işlerinden arta 
kalan boş zamanlarında büyük bir zevk ile dokur. Keçesini kendisi yapar, tüm ailenin 
giysilerini diker, süsler ve yıkar. Tüm bunları yaparken de çarşı ve pazardan alınmış, 
kullanıma hazır olan hammaddeleri kullanmaz bizzat bu hammaddeleri kendisi hazırlar. 
Koyundan kırkılan yünü-keçiden kırkılan kılı kadın temizler, tarar, eğirir, boyar ve bunları bir 
renk cümbüşü içerisinde hiçbir kitaba bakmadan dokumalarında, keçelerinde, örgülerinde ve 
dikişlerinde kullanır (Bkz. Fotoğraf: 10-11-12-13). Yörük kadını aslında bu işleri yaparken 
Türk kültür ve sanatının yaylalardaki temsilciliğini yapar. Dokumalarında kullanmış olduğu 
renkler doğayı nasıl algıladığının birer simgesidir. Yüzyıllar boyunca ıstar tezgâhlarında ilme 
ilme alın teri ile dokunanlar sade bir halı ya da kilim değil aynı zamanda kadim bir uygarlığın 
da şifreleridir (Koyuncu Okca ve Genç, 2015, s. 243). Yörük kadını doğanın bütün çiçeklerini 
ve renklerini dokumalarına yansıtarak aslında ne kadar çok doğa dostu olduğunu da 
kanıtlamıştır. Türk kültüründe dokuma demek gören göz, duyan kulak, hissedilen aşk 
demektir. Anlayana her türlü mesajları ileten bir kaynaktır. Yaylalarda yüzyıllarca yanışlar ile 
konuşulmuş, renkler ile anlaşılmıştır.  

  

  
Fotoğraf 10-11-12-13: Koyun Yününün Temizlenmesi, Taranması, Eğrilmesi ve 

Dokunması 
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Yörük dokumalarının ve keçelerinin en belirgin özellikleri bol renkli olması ve 
kendine özgün motiflerin kullanılmasıdır. Yaylaların soğuğunda yaşam mücadelesi veren 
Yörükler için keçenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kadının üretimlerinden birisi olan keçe 
özellikle çadırların iç döşemelerinde ve binek hayvanlarının teçhizatında oldukça çok 
kullanılmaktadır Ayrıca çobanlar hayvan otlatmaya gittiklerinde soğuğa karşı korunmak için 
sırtlarında yine Yörük kadınlarının yapmış olduğu kepeneği kullanırlar (Bkz. Fotoğraf: 14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23). 
 

  
Fotoğraf 14-15: Yörük Kadınının Üretimi Keçeler 

   
Fotoğraf 16-17-18: Kendine Özgü Renk ve Motiflerde Yörük Dokumaları 
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Fotoğraf 19-20-21-22-23: Yörük Kadının Üretimi Olan Keçenin ve Dokumaların 

Çadırın İç Döşemesinde Kullanılması 
Çok fonksiyonlu olan Yörük çadırı her türlü amaç için kullanılır. Akşamları yatak odası 

haline dönüşen çadır gündüz hem mutfak hem de misafir ağırlama yeri olur. Çadıra davetli ya 
da davetsiz olarak gelen bir misafirin Yörük kadını tarafından en iyi şekilde ağırlanması o 
çadırın namusu gibidir. Bu yüzden Yörük kadınlarının ocaktan saçları ve çaydanlıkları hiç 
inmez. Misafir gelir gelmez hemen yufka, bazlama, bezdirme, şebit (şibit), bükme (gözleme, 
saç böreği) vb. Yörük yiyecekleri Yörük kadınları tarafından onca işinin arasında hazır edilir 
(Bkz. Fotoğraf: 24-25-26-27-28-29). Çadırda dumanı tüttüren ve aile birliğini sağlayan 
kadındır. Yörük kadınları üzeri isten kararmış olan çaydanlıkta çay içirmeden hiçbir 
misafirlerini bırakmazlar. Köz üzerinde demlenen çaydan içen misafirler ise çayın tadına 
doyamazlar.  
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Fotoğraf 24-25-26-27-28-29: Yörük Kadınları Tarafından Misafirler İçin Hazırlanan 

İkramlar 
Yaylada çadıra atlı bir misafir geldiği zaman hemen kadın tarafından karşılanır, atı 

bağlanır varsa silahı alınır, çadırdaki en kaba minder (domaltı) hemen misafirin altına serilir, 
rahat etmesi için sırtına yastıklar getirilir, közde pişirilen çay ya da yayıkta yapılan ayran 
sunulur.  

Yaylalarda kadınların en büyük sorunu aslında susuzluktur. Mümkün olduğunca suya 
yakın kurulmaya çalışılan çadıra su taşımak da kadının görevleri arasındadır. Eğer ki çadır 
akarsuya yakın bir yerde kurulmuşsa, Yörük kadınlarına suyun başına gidip bulaşıkları ve 
çamaşırları yıkamak aslında hiç de zor gelmez. Hatta bu durumu eğlence haline getirip suyun 
başında sohbetler ederek bulaşıklar ve çamaşırlar yıkanır (Bkz. Fotoğraf: 30-31-22). Yıkanan 
bulaşıklar ve çamaşırlar çalılılar üzerinde kurutulur.  
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Fotoğraf 30-31-32: Mutfak Eşyalarının Yıkanması ve Çalılarda Kurutulması 
Çadırın ısıtılması ve saçta ekmeklerin pişirilmesi için kullanılacak olan odun, çalı, 

çırpı vb. her türlü yakacak kadın tarafından kesilir, toplanır ve çadıra taşınır (Bkz. Fotoğraf: 
33-34-35).  

   
Fotoğraf 33-34-35: Yakacak İhtiyacının Kadın Tarafından Temin Edilmesi 

Sonuç 
Toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal uzlaşmayı da beraberinde 

getirir. Bu durum Yörüklerde yazılı kurallara bağlı olmadan çok güzel bir sistem içerisinde 
işlemektedir. Yörük kadınının beş parmağında beş marifeti vardır. Yörüklerde kadın 
üretkenliğin, çalışkanlığın ve vefanın bir simgesidir. Kadın olmadan bir Yörük yaşam biçimi 
tarif bile edilemezdi.  
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Kadın toplum ve aile arasında bir köprü vazifesi görür. Yerine getirdiği görev ve 
sorumlulukları ile sosyal sitemin işleyişini sağlayan en büyük etkendir. Bu yüzden kadınlar 
yaylalarda yaptıkları üretimler ile ekonomik, sosyal ve kültürel olarak hayatın içindeki yerini 
ve önemini kendisi belirlemiştir.   

Yürüklerin sanat anlayışı da yaşam biçimlerine bağlı olarak gelişmiştir. Bu yüzden 
ortaya çıkan ürünler ve sanat eserleri kolay taşınabilir nitelikte olmuştur. Yörük kadınlarının 
en çok işini gören ve bu işlerin kolaylığını sağlayan üretimlerinin başında keçeler ve 
dokumalar gelmektedir. Yörük kadını onca işinin arasında çadırın döşenmesinde ve günlük 
ihtiyaçların karşılanmasında gerekli olan her türlü eşyayı da kendisi dokuyarak, örerek 
üretmiştir. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda düz dokuma örneklerinin en güzellerini meydana 
getiren Yörük kadınlarının döşemesini yaptığı çadırlar adeta birer dokuma sergisini 
andırmaktadır. Yüzyıllarca yapılagelen andan-kıza geçen dokuma geleneği ve motifler Yörük 
dokumalarında hayat bularak çadır, yaygı, heybe, torba, çuval vb. olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Aslında Yörük kadınları dağ başlarında-yaylalarda hiç akla gelmeyecek-umulmadık 
yerlerde Türk kültürünün gönüllü birer temsilcileri olarak görev yapmaktadır. Türk 
kültürünün ve sanatının temelini oluşturan çadır ve çadıra bağlı olarak ortaya çıkan ürünler 
Türk kültürünün ve sanatının gelişmesinde, şekillenmesinde ilham kaynağı olmuştur. Yörük 
kadınlarının hareketli ve sürekli yenilenen yaşam biçimi Türk kültürünün ve sanatının ana 
karakteristiğini oluşturmuştur.   
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