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Osmanlı Yönetimi ve Yemen İsmailileri
İlker KİREMİT1
Giriş
İsmaililerin Yemen bölgesindeki varlığı, bu mezhebi hareketin yayılmaya başladığı ilk
dönemlere kadar uzanmaktadır2. Bu, elbette Osmanlı`nın Yemen kıtasına gelişinin çok öncesindedir.
Bununla beraber Osmanlı`nın Yemen bölgesinde temas ettiği bu mezhep mensupları esasında
İsmaililiğin “Musta`li-Tayyibi 3 ” kolundandı. Bu çalışmada mekânsal açıdan Yemen, inanç aidiyeti
olarak Mustali-Tayyibilik ve daha özelde dini mensubiyetin alt düzeyde temsil edildiği Süleymanilerin
siyasi ilişkileri üzerine yoğunlaşılacak; lakin öncesinde mevzunun odağındaki İsmaililiğin, mezhebi
karakteri ana hatlarıyla ele alınacaktır.
İsmailili hareketi altıncı Şia imamı Cafer Es-Sadık`ın 765 tarihindeki ölümüne müteakip Şiiler
arasında yaşanan ihtilafın bir ürünüdür. İmam Cafer`in oğullarından Musa el-Kazım`ın imamlık
iddiasına karşı, bu hareketin öncüleri büyük oğul İsmail`in imametini savunmuş ve neticede İmamiye
Şiası`ndan ayrı bir yol takip etmeye başlamıştı (Lewis, 2012: 59; Lewis, ?: 1120). Bununla beraber,
İsmail`in ölmünden sonra, imamlığın oğlu Muhammed el-Mehdi geçtiğini savunan “Mübarekiye”
kesimi4 İsmaili hareketinin esas taşıyıcısı olacaktı.
Batınî esaslarda şekil bulan İsmaililiğin ilk dönemleri, İsmail`in oğlu Muhammed el-Mehdi ile
neticelenen yedi döngüsel evreden oluşan bir inanç sistemine tekabül ediyordu. Bunun yanı sıra Neoplatoncu felsefenin de inanç sistemine dahîl olması, İsmaili ruhani anlayışının özgün karaktere
ulaşmasında önemli bir etkide bulunmuştur. Zamansal bir niteliğe de sahip bahsi geçen evreler
dizgesinin her biri, ilahi mesajların elçisi “Natık” tarafından başlatılmıştır. İlk aşamadaki Natık, Adem
olmakla beraber, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed daha sonraki her bir evrenin temsilcisi
olmuşlardır. Bunun yanı sıra her bir aşamada “Vasi” ve onun ardından gelen yedi imam yer alır. Bahsi
geçen yedi İmam`ın sonuncusunun, farklı evreler arasındaki bağlantının ve döngüsel süreçteki
dinamiğin esas unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu son imamın, İsmaili batini sisteminde, yeni bir
evrenin başlatıcısı olduğu kabul edilmiştir. Fakat ilk dönem İsmaililikte yedi aşamadan ibaret bulunan
bu sürecin son imamı Muhammed b. İsmail`in ilahi mesajlara dayalı yeni bir şeriat getirmeyeceğine
inanılmaktaydı. Tekamulü ifade eden bu safhada Muhammed b. İsmail`in mehdi/kaim olarak yeniden
döneceği ve tüm batıni hakikatleri ilan edeceği savunulmaktaydı (Genel olarak bkz. Daftary, 2005: 213215; Daftary, 2016: 146-47; Madelung, 1997: 203).
Yedi aşamalı döngüsel ruhani inanç sistemi açısından “ilk dönem veya Fatimiler öncesi
İsmaililik” vurgusu yapılmasının sebebi, Fatimilerin kurucusu Ubeydullah el-Mehdi getirdiği yeni
1
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9. Yüzyılın sonlarında yani 880`lerin başında İsmaili dailerin bölgeye gitmesiyle başlayan bir süreç olarak bkz. Daftary, 2005: 182-183.
3 Tayyibilik, Mustailik dahilindeki alt koldur. Konuyla ilgili malumat için bkz. Daftary, 2016: 160-162; Öz, 2016: 116. 19. yüzyılda ele aldığımız
odak kitlemiz ise, Tayyibiliğin daha alt kolu olan Süleymanilikle ilişkili İsmaililerdir. Tayyibilik içerisinde 16. yüzyılın sonlarında oluşan yeni
bölünme neticesinde ortaya çıkan Süleymanilik için bkz. Daftary, 2016: 162, 165-166; Tan, 2017: 47.
4 Bkz. Daftary, 2016: 140; Tan, 2017: 26-27; Hollister, 1953: 202.
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yaklaşımla ilişkilidir. Burada, yeniden dönececeği ve yedinci aşamayı başlatacağına inanılan Muhammed
b. İsmail`e tekabül eden “son imam” anlayışını reforme ederek imamlığın devam ettiğine dayalı
yaklaşım kabul edilmişti. Ancak bu durum mezhep içerisinde ihtilafın doğmasına ve böylece eski
İsmaili esasları muhafaza etme yolunda giden Karmatilerin 899 tarihindeki kopuşuna sebep olmuştu
(Daftary, 2005: 161; Tan, 2017: 40-41; Madelung, 1997: 198, 204).
Fatimilerle başlayan yeni süreç, aynı zamanda mezhep içerisinde yaşanacak yol ayrımlarının da
taşıyıcısı olacaktır. Mezhep içerisinde yeni mecralar yaratan bu ayrımlar Fatimi tahtında oturacak halef
imamın belirlenmesi hususundaki ihtilaflarla ortaya çıkıyordu. 6. Fatimi halifesi Muntasır`ın 1094`te
ölümüne müteakip bu yönde ortaya çıkan kriz İsmailik içerisinde en mühim bölünmenin oluşmasına
neden olmuştu. Muntasır`ın büyük oğlu Nizar`ın halifeliği iddiasında bulunanlara karşı tahta onun
kardeşi Müsta`li`nin geçmesi iki kutuplu bir mezhebi örgütlenmenin oluşumuna zemin hazırlamıştı
(Bkz. Daftary, 2016: 160; Hollister, 1953: 243; Öz, 2016: 116; Lewis, 2012: 72, 96-7; Aziz, 2011: 1516). Nizari İsmaililiği, Mısır`dan bağımsız bir mecrada siyasi ve mezhebi yönünü belirlemeye başlamıştı.
Müstaililik içerisinde yaşanan diğer önemli ihtilaf yine benzer bir mevzuda ortaya çıkan
taraftarlığın bir eseri olarak şekillenmişti. Muntasır`ın oğlu Halife Amir`in 1130 `da ki ölümü üzerine
yerine Hafız`ın geçmesi yeni yol ayrımına kapı açmıştı. Zira Halife Amir`in ölümünden kısa bir süre
sonra doğan oğlu Tayyib`in savunucuları bu kararı kabul etmeyip kendi iddialarını kurumsal bir
mahiyete büründürmüşlerdi. Kanaatimizce İsmailik açısından Yemen bölgesi bu gelişmeden sonra
daha mühim bir konuma gelmişti. Öyle ki Tayyibi İsmailiği Yemen`deki Suleyhiler tarafından
desteklenmesiyle birlikte hareketin merkezi burada tecelli etmiş ve Hafiziliği resmi olarak kabul etmiş
Fatimilerden bağımsızlaşmıştı (Daftary, 2005: 379-380). Suleyhi melikesi Es-Seyyida`nın inisiyatif
olduğu bu gelişmeyle Duhayb b. Musa Dai-i Mutlak olarak hareketin önderi olmuştu. Suriye Mısır`daki
kısmi İsmaililerin yanı sıra Yemen bölgesindeki Mustalilerin azamisi Tayyibilik hareketi yanında yer
almaya başlamışlardı5 (Bkz., Madelung, 1997: 200; Öz, 2016: 116; ayrıca. bkz. Stern, 1951: 212; Aziz,
2011: 15-16; Lewis, ?: 1122; Hollister, 1953: 266).
Akaidi açıdan Tayyibi İsmailiğinin, Fatimilerle benzerliği olmasının yanı sıra mehdilik ve
yaşanan sürecin niteliği açısından farklılaşma yaşamıştı. Yukarıda izah edildiği üzere, Muhammed b.
İsmail`in gizlenmesiyle erken İsmailikte başladığı kabul edilen setr aşaması Ubeydullah el-Mehdi ve
Fatimilerle beraber sona ermişti. Lakin Tayyibilik ikinci bir gizlenme (setr) dönemini ortaya çıkarmıştı.
Bu yaklaşıma göre, Amir`in oğlu Tayyib`in gayba girmesiyle başlayan ve halen devam bir bekleyişi
temsil eden sürece girilmiştir. Tayyib`in soyundan gelecek bir imamın zuhuruyla bu setr döneminin
sonunu geleceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu yeni safhada imamların yokluğu, Tayyibi İsmaililiği
temsiliyetinin Dai-i Mutlaklar tarafından yürütülmesine vesile olmuştur (Daftary, 2005: 380; 2016: 161162).
Yemen Müstali-Tayyibi İsmaililiği bir zaman sonra kendi içinde yeni bir mezhebi bölünmeye
uğrayacaktı. 16. yüzyılın son zamanlarında 26. Dai-i Mutlak Davud b. Acebşah`ın ölümü üzerine,
geleneksel bir dava olarak tarif edebileceğimiz haleflik üzerinde çıkan anlaşmazlık Tayyibilerin Davudiler
ve Süleymaniler olmak üzere iki kola ayrılmasına neden olmuştu. O esnada Tayyibi İsmailiğin mevcut
5

Hafızilik aynı zamanda Mecidiyye, Tayyibilik ise Mısır ve Suriye bölgesinde Amiriyye olarak da anılmıştı. Madelung, 1997: 200.
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bulunduğu Hindistan`da açısından da düşünüldüğünde, bu yeni bölünmeden sonra hem Yemen`de
hem de burada mekânsal belirginleşme yaşandığı düşünülebilir. Her iki coğrafyada, bahsi geçen Tayyibi
mecralarına mensup olan kitleler olmakla beraber, Yemen`de Süleymanilik, Müstali Tayyibilerin Bohra
olarak da (Öz, 1992: 273-74) anıldığı Hindistan`da ise Davudilik ön plana çıkıyordu (Daftary, 2005:
444; Daftary, 2016: 164-165; Tan, 2017: 47). Dolayısıyla nicelik açısından düşünüldüğünde,
Hindistan`daki Davudilerin Süleymanilere nazaran daha geniş bir kitleye sahiptir. Bunun yanı sıra (Batı)
Hindistan, Davudilerin merkezi olmakla beraber, Yemen, Süleymani Dai-i Mutlak`ın oturduğu merkez
haline gelmiştir (Daftary, 2016: 164-65; Öz, 1992: 274; Holister, 1953: 271-74; Lewis, ?: 1122; Fyzee,
1986: 1254-55).

Osmanlı`nın Yemen`de İdaresi
XVI. yüzyılın başlarında Osmanlı`nın Memluk yönetimine son vermesiyle birlikte Arabistan`a
kadar uzanan bir coğrafyanın da idaresini üstlenmişti. Bu esnada Memluklere bağlı Yemen bölgesindeki
Emir İskender, Osmanlı iktidarını tanıdığını ilan etmişti. Böylece Hayri Bey aracılığıyla Emir İskender
Yemen bölgesi idarecisi olarak atanmıştı (Bostan, 2013: 407; Sırma, 2015: 48-49; Yavuz, 1984: 41). Bu
gelişme aynı zamanda Osmanlı`nın Yemen bölgesindeki nüfuz ve otoritesinin başlangıcı olmuştu.
Diğer taraftan Yemen, coğrafi öneminin yanı sıra Hindistan yolu açısından da sahip olduğu
konum itibariyle önemliydi. Bu bağlamda olmak üzere, Portekizlerin bölgedeki fiil ve tasavvurları ise
Osmanlı`nın Yemen`de doğrudan bir idare mekanizmasının sağlanmasını gerektirmişti. Bu maksatla,
Hadım Süleyman Paşa`nın giriştiği harekâtla Yemen`de bir Osmanlı idaresi kurulmuştu (1539) (Bkz.
Ahmet Raşid Paşa, 40-41; Yavuz, 1984: 45-47; Yeşilyurt, 2011: 60-63). Buna müteakip Yemen
bölgesinde beylerbeyliği (eyalet) idaresi de tesis edilmişti (Bostan, 2013: 407). Mevcut durum bir süre
daha muhafaza edildikten sonra 1598 tarihinde yerel güçlerin başlattığı isyanla değişecekti. Zeydi şeyhi
İmam Kasım`ın bu tarihte başlattığı hareket 1635 tarihinde lehte bir netice vermişti. Bunun sonucunda
ise Osmanlı`nın Yemen`deki idaresinin ilk aşaması sona ermişti (Sırma, 2015: 50-51).
Osmanlı`nın Yemen`deki mevcudiyetinin ikinci safhası 19. yüzyılın ortalarında başlayacaktı.
Bilhassa İngiltere`nin Yemen sahilindeki Aden`de bir kömür deposunu kurma teşebbüsü Osmanlı`nın
bölgeyle ilgili endişelerini arttırmıştı. Üstelik Mekke Şerif yardımcısı Tevfik Paşa`nın merkeze
gönderdiği rapor Osmanlı`nın Yemen sayfasının yeniden açılmasında etkili olmuştu. 1849 yılında bahsi
geçen Tevfik Paşa`nın başlattığı harekâtla Hudeyde teslim alınmış ve Osmanlı idaresi yeniden burada
tesis edilmişti. 1870`lere gelindiğinde ise gerek Yemen`in jeopolitik ehemmiyeti ve gerek Asir Emiri
Muhammed b. Ayz`ın isyanına müteakip Hudeyde`ye inmesiyle Osmanlı yeni bir askeri harekâta
girişmişti (Ahmet Raşid Paşa, 2015: 187-89; Yeşilyurt, 2011: 70-71). Esasen M. Redif Paşa`nın uhdesine
verilen Fırka-yı İhtiyatiye kuvvetiyle gerçekleştirilecek bu harekâtta onun yardımcısı sıfatındaki6 Ahmet
Muhtar Paşa kilit bir rol oynamıştı. Selimiye Kışlası`nda oluşturulan bu asker 12 Aralık 1870 tarihinde
Hudeyde`ye gönderildi (Ahmet Raşid Paşa, 2015: 188-189). Sana`ya doğru ilerleyecek bu kuvvet, netice
olarak buranın ele geçirilmesi ve 7. Ordu`nun ihdas edilmesinin yolunu açacaktı (Bkz. Akalın-Şimşek,
Redif Paşa`nın rahatsızlanması üzerine, Ahmet Muhtar Paşa`nın yürüttüğü Sana harekâtının yanı sıra Yemen valiliği ve kumandanlık
vazifesine atanmıştı. Bkz. Akalın-Şimşek, 2017: 10; Barlak, 2013: 37.
6
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2017: 10). Bu esnada Hudeyde merkezli bir mutasarrıflık idaresi olarak mevcut olan Yemen Osmanlı
idaresi, Sana`nın alınması ve güneyde Taiz`e kadar genişleyen kontrolle yeniden şekillenecekti. Buna
göre, merkez Sana olmak üzere Hudeyde, Asir ve Taiz sancaklarından oluşan Yemen vilayet teşkilatı
oluşturulacaktı (Bkz. Akalın-Şimşek, 2017: 31; Bostan, 2013: 411)7.
Bu aşamadan sonraki süreçte, Yemendeki Osmanlı idaresini meşgul edecek en mühim ve
sarsıcı gelişmelerin başında bilhassa Zeydi imamların yükselteceği isyanlar olacaktı. Bunlardan
1880`lerden başından itibaren başlayan bu isyanlar aralıklarla devam edecekti. 1889 isyanına müteakip
1896 tarihindeki olaylar ve ardından 1904 tarihinde babasının mevkiini üstlenen İmam Yahya
Hamidüddin`in yeniden yükselttiği isyan (Hasan Muhiddin Paşa, 2011: 25-28, 67) bölgedeki Osmanlı
yönetimini zorlamıştı. Bunlardan başka 1909 yılında İdris`in Asir`de başlattığı isyan hareketinin
ardından İmam Yahya`nın 1911 tarihindeki yeni isyanı (Bkz. Bostan, 2013: 410-411) Osmanlı`nın
Yemendeki varlığının son basamağındaki hadiselerini teşkil ediyordu.

Yemen İsmailileri ve Süleymani Yam Kabilesi
Yemen mekânsal açıdan İsmaili hareketinin en önemli taşıyıcı bölgelerinden birisi olmuştur 8.
Bunun yanı sıra İsmailik açısından, kritik gelişmelerin oluşumu ve hareketin yeni alanlara genişlemesi
itibariyle burası mühim bir üs olmuştur. İsmailiğin bölgeye gelmesi 880`li yıllardaki gelişmelerle
olmuştu. Kufe`de bulundukları esnada bu mezhebi hareketle tanışmalarına müteakip, Havşeb el-Kufi
ile Yemenli Ali b. Fadl ismindeki iki şahıs İsmaililiği Yemen`e taşıyan öncülerdi. 881 tarihinde bölgeye
gelen bu dailerden İbn Havşeb, Cebel-i Masvar civarındaki Aden Lae`a yerleşip çalışmalarını icra
etmeye başlamıştı. İbn Fadl ise 906 yılında Sana`yı ele geçirmiş ve hareketin yayıldığı alanı önemli
derecede genişletmişti (Ayrıntı için bkz. Daftary, 2005: 183; ayrıca bkz. Madelung, 1997: 198; Jiwa,
1988: 50, 54-56).
Yukarıda belirttiğimiz üzere İsmailik, Yemen üzerinden yeni bölgelere de taşınacaktı. 883
tarihinde İbn Havşeb, yeğeni Haytam`ı Sind`e göndermesiyle mezhebi hareketin Hind bölgesinde
yayılmasının zeminini yaratmıştı. Daha dikkat çekici olabilecek diğer bir gelişme ise Kuzey Afrika ile
kurulan mezhebi bağlantının yine Yemen üzerinden gerçekleşmiş olmasıydı (Daftary, 2005: 183-184;
ayrıca bkz. Lewis, 2012: 65-66). Şöyle ki İbn Havşeb`in yanında bulunan Abdullah Eş-Şii, hac
esnasında karşılaştığı Kutame Berberilerine İsmailiği tanıtmış ve ardından 893 tarihinde Kuzey
Afrika`ya gelmişti. Bu gelişmeye, bir süre sonra ortaya çıkacak Fatimi Devleti`nin kuruluşu da daha
mühim bir anlam katacaktır (Bkz. Daftary, 2005: 208-209; Madelung, 1997: 198).
Yemen İsmailiği açısından 1038 ya da 1047 tarihinde Suleyhi idaresi ortaya çıkışı önemli bir gelişmedir.
Öyle ki bu hanedanın kurucusu Ali bin Muhammed, aktif bir İsmaili daisi olmuştu. Ez-Zevahi
tarafından harekete dahil edilen bu kişi, bir isyan neticesinde Hara bölgesindeki Cebel-i Mesar`ı ele

Bahsi geçen dört sancak (liva) 24 kazadan müteşekkildi. Bkz. Ahmet Râşid Paşa, 2015: 313; Barlak, 2013: 40.
Jiwa, davanın yayılması maksadıyla Yemen üzerinde durulmasının muhtemel faktörler üzerine durur. Bu coğrafyanın Bağdat Abbasi
yönetiminin etki alanının zayıfladığı bir yer olması; bölgedeki güç odaklarının birden fazla olması; Şii hareketin öncesindeki mevcudiyeti ve
Yemen`in ekonomik potansiyelinin sağlayabileceği avantajlar burayı cazip kılmış olabileceğine dikkat çekmiştir. Jiwa, 1988: 53-54.
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geçirmiş ve buradan İsmaili propagandasının yürütülmesini sağlamıştı (Tomar, 2009: 480; Madelung,
1997: 199).
Fatimilerle bağlarını koruyan Suleyhiler, yukarıda bahsedildiği üzere, Müstailik içerisinde
yaşanan ihtilaf sonrasında ilişkiler kopmuştu. Fatimilerin Hafıziliğine karşın o esnada Suleyhilerin fiili
yöneticisi bulunan Melike Seyyide Yemen`i Tayyibiliğin merkezi haline getirmişti (Bkz. Daftary, 2016:
161; Madelung, 1997: 200; Daftary, 2005: 379, 408-9). Diğer taraftan Yemen İsmailileri, Müstaililik
içerisinde yaşanan bu gelişmeye müteakip yegane bir yol tutmamışlardı. Aden tarafındaki Zureyiler ile
Kuzey Yemen cihetindeki Sana bölgesinde bulunan Beni Hemdanlıların bir kısmı Fatımiliğin resmi
Hafizilik koluna yakın durmuşlardı. Bunun yanı sıra Suleyhi yönetiminin 1138 tarihinde sonu gelmesine
karşın Tayyibilik bağımsız olarak varlığını sürdürebilmişti. Diğer taraftan Aden`den daha yukarıya
doğru genişleyen Zureyi yönetimine de 1173 tarihinde Selahattin Eyyubi`nin kardeşi Turan Şah
tarafından son verilmişti. (Daftary, 2005: 406, 408-09, 420).
Tayyibiler arasında 16. yüzyılın sonlarında Tayyibiler arasında yaşanan bölünmeye müteakip
Yemen, Davudilerin9 aksine Süleymani kesiminin merkezi kalmaya devam edecekti. Burada yer alan
Süleymani Dai Mutlaklık mevkisi ise 1640 tarihinden itibaren Mekremi (ya da Mükerremi) ailesi
tarafından temsil edilmeye başlanacaktı. Mekremiler, esasen Güney Arabistan`daki bir mevki olarak
Necran`da bulunuyorlardı. Bu ailenin mezhebi liderliği, yine Sana`nın kuzey doğusu cihetinde kalan ve
“Yam Biladı10” olarak anılan Cavf bölgesini ellerinde bulunduran (Smith, 2002: 268) Yam Kabilesinin
askeri mevcudiyetiyle destekleniyordu. 1763 tarihine gelindiğinde Mekremiler, Sana`nın batı cihetinde
yer alan ve dağ silsilesini de içine alan ve Sana Zeydi imamının elindeki Haraz ile yine Hayme ve
Menaha gibi mevkilerin kontrolünü sağlamışlardı. Yam ahalisinin kadim yurdunun olumsuz şartları
Haraz bölgesine olan ilgilerinin oluşmasında önemli bir sebep olduğu düşünülmektedir (Genel ayrıntı
için bkz. Smith, 2002: 268; Schleifer, 1987:226; İrvine, 1986: 178-9). Bu hususa dikkat çeken Ahmet
Raşid Paşa, “Yam Biladı” olarak belirttiği bu bölge arazisinin, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamayacak
durumda kaldığını belirtmiştir. Bu sebeple, verimli bir araziye sahip Cebel-i Haraz`ı ele geçirdiklerini
ileri sürmüştür (Ahmed Raşid Paşa, 2015: 235). Bunun yanı sıra 19. yüzyıla ait resmi bir kayıtta ise,
Yamlıların Sana imamına askeri hizmette bulundukları sırada kendilerine Haraz civarında bir yer
verdiği, ancak daha sonrasında Haraz`ın tamamı ve civardaki Hayme`yi de ele geçirdikleri ifade
edilmiştir (BOA. Y. EE. 36-103). Mekremi ve tabii ki Yamlıların Haraz bölgesindeki hakimiyeti
Osmanlı`nın Sana`yı kontrol altına alma harekâtına giriştiği 1872 tarihine kadar süreceklerdi. O zamana
kadar Haraz ve Necran arasındaki bağlantıyı sürdürmeye çalışan Mekremiler, Yam`ın askeri gücüyle
bölgedeki kalelerde hakimiyetini genişletme gayretine girmişlerdi. Harici aşiretlerin de bulunduğu her
iki merkez arasında Yamlıların aralıklı zamanlarda güçlerini nöbetleşe kullandıkları anlaşılmaktadır.
Bunun yanı sıra Yamlıların, Haraz ve Necran arasında kalan diğer aşiretlerden birisi olan Sehar
Aşiretine geçiş bedeli ödemek zorunda kalmaları da dikkat çekicidir (Bkz. BOA. Y. EE. 36-103)11.

1917 tarihli bir eserde, Ya`aber ve Beni S`afan namındaki diğer İsmaili kabilelerden bahsedilmektedir. Bunlardan ikincisinin Davudiliğe
mensup olduğu belirtirmiştir. Handbook of Yemen, 1917: 76.
10 “İsmailiye mezhebinin makarr-ı fukahası Yam biladıdır”, Y. S. 1298: 83.
11 Ahmet Raşid Paşa ise, Necran ile Cebel-i Haraz arasındaki menzilde ortaya çıkan bu sorun karşısında Yamlıların, dilenci veya derviş
imajıyla silahsız bir halde gidip geldiklerini de belirtmektedir. Bkz. 2015: 235 (dipnot).
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Osmanlı`nın Sana üzerine giriştiği askeri harekât esnasında Cebel-i Haraz`ı kontrolleri altında
tutan İsmaili daisi Mekremi Hasan bin İsmail idi. Cebel`in sarp bir mevkiinde yer alan Attara Kalesini12
merkez edinmiş Dai Hasan, nüfuzunu çevre bölgelerine de genişletmişti. Bahsi geçen bu kale, hem
engebeli coğrafyanın sağladığı avantajlar yanında etrafındaki mevkilerin de desteklediği bir bakıma
savunma ağı yarattığı anlaşılmaktadır. (Bkz. Ahmet Raşid Paşa, 2015: 237-239; Atıf Paşa, 1326: 62-66)
Öncesinde iki taraf arasında gerçekleşen yazışmalardan aktarıldığı üzere, “Burası benim mülkümdür.
Tecavüze hiç kimsenin hak ve salahiyeti yokdur. Ve Sananın yolu burası değildir. Sana`ya gitmek içün
başka yol vardır. Oradan geçebilürsünüz. Size zararım dokunmaz ve illa sizin içün buradan geçmek
mümkün değildir. Kendinize yazık idersiniz” (Ahmet Raşid Paşa, 2015: 236; Atıf Paşa, 1326: 62-63),
cevabını vermişti. Haraz bölgesinin hakimi bu İsmaili daisi belki de bölgedeki hakimiyetini
kaybedeceğinin farkına varmış ve böylece hem uzlaşma kapısını aralamak hem de tehditkar bir
manevraya başvurarak bu harekatın önüne geçme niyetindeydi.
Osmanlı kuvvetlerinin Sana üzerine planladıkları harekât öncesinde, Cebel-i Haraz`daki bu
yerel gücün etkisiz hale getirilmesini elzem görmüştü. Zira, Hasan Ed-Dai`nin bu bölgedeki nüfuzu ve
sahip olduğu güç, genel olarak Sana bölgesine uzanacak Osmanlı hakimiyeti açısından elbette kabul
görülemezdi. Diğer taraftan Ahmet Muhtar Paşa, henüz Asir`de bulunduğu sırada, Haraz emiri
Hasan`a gönderdiği iltifat üzerine İsmaili daisinden de benzer bir karşılık bulmuştu. Bu usulde başlayan
ilk temasa, bölgedeki kabile adetlerine göre kendisine kaput ve şal gönderilmesi eklenmişti. Kurulan
ilk münasebet, paşanın Hudeyde`ye ulaştığı esnada da devam etmişti. Dai Hasan`ın burada bulunan
vekili Şeyh Sadettin aracılığıyla gönderdiği yazılardan aktarıldığı üzere, paşanın onun hakkındaki
kanaatindeki olumsuzluk netleşiyordu. (Ahmet Raşid Paşa, 2015: 234; Atıf Paşa, 1326: 61).
Buna müteakip gelişmeler ise, Osmanlı paşasının bu tarzdaki yaklaşımının aslında, karşıdaki bu
yerel gücün sahip olduğu imkânları ve emirin sergileyeceği tutumun mahiyetini görebilmek açısından
yumuşak bir politik taktik olduğuna dair emarelere sahipti. Öyle ki o sırada Hudeyde`de zaptiye
vazifesinde bulunan Asirli Nasır`ı muhabere memuru olarak cebele göndermişti. Bu memurun en
mühim vazifesinin, cebel üzerine girişilecek hareket için ihtiyaç duyulabilecek askeri ve lojistik
malumatla ilgili teferruatı temin etmesiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Elbette Haraz emirini yakından
görüp onun içinde bulunduğu şartlar ve kaledeki vaziyet ve ahalinin mevcudiyeti hakkındaki tahkikat
aynı kapsam dahilindeydi (Ahmet Râşid Paşa, 2015: 234; Atıf Paşa, 1326: 61).
Nihayet 16 Mart 1872 Cuma günü Haraz harekâtı için Mirliva Veli Paşa kumandasında 5 piyade
taburu ve 4 vitvort topuyla yola koyuldu. Su sıkıntısı ve sıcaklığın yarattığı olumsuz şartlarda çetrefilli
bir menzil bulunuyordu. Havit`e gelmeden evvel Tadiye (Kadiye) denilen mevkiye ulaşıldığında,
durumdan haberdar olan ahali gece vakti toplanıp kös ve davullarla harp hazırlıklarına başladıkları
duyulmuştu (Atıf Paşa, 1326: 61-62; ayrıca bkz. Ahmet Râşid Paşa, 2015: 234-236). Attara Kalesine,
bahsi geçen, yakın mevkilerden olan Havit`e ulaşmak gerek arazi yapısı gerekse daha aşağıda kalan
yoğun ormanın da etkisiyle zahmetli olmuştu. Bunun yanı sıra ahalinin muhtelif tepelerden daha
aşağıda bulunan Osmanlı kuvvetine karşı başlattığı ateşli saldırı da karşılaşılan diğer bir engel olmuştu.
Buna karşın, Osmanlı kuvvetlerinin elindeki topların yıkıcı etkisi bir süre sonra vaziyeti lehlerine
çevirecekti. Osmanlı kuvvetlerinin dağın eteklerinden süren ilerleyişiyle kale muhasara edilmişti. Kaleyi
12

Ayrıca, Haraz ve Attara Kalesiyle ilgili coğrafi görsel ve malumat için bkz. Caesar, 1998: 49-50.
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saran sarp ve engebeli arazinin etkisiyle de birkaç gün daha süren direniş, sonrasında yerini burçlarda
yükselen beyaz teslim bayraklarına bırakmıştı (Ayrıntı için bkz. Ahmet Râşid Paşa, 2015: 236-241; Atıf
Paşa, 1326: 61; BOA. HR. TO. 549-121). Bu bahisle ilgili 31 Mart 1872 tarihli bir telgraf kaydından ise
kalede bulunanlar arasında Fur, Şeban ve Kezel ismindeki kabile mensuplarının da yer aldığı 79 kişinin
olduğu bilgisi verilmekteydi 13 . Ancak bu netice, aynı zamanda Hasan b. İsmail`in de akıbetini
belirliyordu. İlginç bir şekilde, buradaki Yam mensuplarının salıverilmelerine karşın, sahip olduğu
nüfuz ve elbette mezhep mensupları itibarındaki mevkisi açısından İsmaili daisinin denetim altında
tutulması elzem görülmüştü. Ahmet Muhtar Paşa`nın Haraz`a gelmesine müteakip, Hasan b. İsmail`in
beraberindekilerle birlikte esasen İstanbul`a gönderilmesine karar verildi. Ancak bu maksatla
Hudeyde`de gönderilen İsmaili önderi burada idam edilmişti (Ahmet Râşid Paşa, 2015: 243; Atıf Paşa,
1326: 69-70). Bu son, Yemen`deki İsmaili dini önderliğin mevcut siyasi güç ve imkânları açısından bir
darbe mahiyetindeydi.
Yukarıda dikkat çekildiği üzere, kalenin muhafızları olan Yam mensuplarının salıverilmesi
üzerine duran Atıf Paşa, kararın olumsuzluğuna dikkat çekerken, bunu “merhametten maraz doğar”14
deyimiyle izah ediyordu. Zira bölgede ücretli askerlik, savaşçılığı ve hatta baskın eylemleriyle tanınan
bu kesime mensup kale muhafızlarının salınmasının aleyhte bir vaziyete etkide bulunabileceğı
kanaatindeydi. Bahsi geçen bu İsmaili kabilesi, konfederatif bir yapıdan müteşekkildi. (Handbook of
Yemen, 1917: 58). Hamdani soyundan oldukları kabul edilen bu kitle, -Passama`dan aktarıldığı üzereGüney Arabistan`ın iri yapılı, mağrur ve daha da mühimi savaşçı karakterliydi (Grohmann, 1986: 358).
Ahmet Râşid Paşa`nın eserinde yansıtabildiği malumattan hareketle15, Yamlıların yaşam şartlarındaki
muhtemel sınırlılıklar, onların eylemleri üzerindeki etkiyi gösterebilmekteydi. Gerek silahlı güç
olabilme imkânlarını –ücretli askerlikleri açısından bakıldığından- faal kılmaları gerekse yerleşim
mahallerine yaptıkları baskınların, kısıtlı şartların önünü açtığı yönelimlerden olduğunu düşünebiliriz.
Burada dikkat çekmemiz gereken husus, Batılı Seyyah Burckhardt`ın 19. yüzyılın başlarına ait
seyahat notlarındaki kısıtlı, fakat mühim olduğunu düşündüğümüz malumatıdır. Zira Burckhardt,
Necran Yamlılarının (Beni Yam) mezhebi olarak tek bir mensubiyete bağlı bulunmadıkları ve bununla
ilişkili olarak göçebe ve yerleşik farklı iki sosyal yapıya sahip olduklarını belirtiyordu. Buna göre, Necran
bölgesi Yamlılar arasında göçebe-bedevi kitleyi oluşturanların çoğunluğu Sünni16, yerleşik bir sosyal
“Cenab-ı aliye ve makam-ı vala-yı Ser-askeriye fi 31 Mart Sene 1872 tarihiyle Yemen vali kaimakamı Edib Efendi tarafından varid olan
telgraf-nameden istihrace olunabilen mealin tercümesidir: Sana`ya otuz saat mesafede bulunan Cebel-i Haraz`a Yemenden beş tabur asakiri şahane irsal olunarak reis-i cebel beş gün muharebe ve (…?) ittikden sonra eşkıya birkaç cihetde mağlub olarak dağıdılmışdır. Fur, Şeban
ve Kezel kabileleri ve civarda bulunan kabail-i saire divar ve hane ve kal`aların üzerine beyaz bayrak çekerek kendülerinin daire-i emanetde
bulunduklarının tahriren bildirilmesini taleb itmişlerdir. Ancak Attar Kal`asında muhasarada bulunan 79 kişi ile ahali devletine mutiadırlar”.
BOA. HR. TO. 549-121.
14 “Halbu ki merkumunun şu veçhile salıverilmesinde vukua getürilen hata-yı azim gayr-ı kabil-i inkârdır. Çünki eğer bunlar esir idilerek
Ridde Kal`ası`ndaki eşkıya gibi Der-Saadet`e gönderilmiş olsalar idi hıtta-yı Yemaniye`de silahşorlukla müştehir ve ötede berüde ücretli
zaptiyelik iden Yam ve Haşed ve Bilad-ı Nehm kabailine bir ders-i ibret olarak cesaretlerini duçar-ı inkisar ider ve şimdiye kadar bu vahşilerin
yüzünden hadis olmuş bir çok fenalıklar zuhura gelmez idi. iİşte “merhametden maraz hasıl olur” kavl-i meşhurine masaddak şu hal dahi
irae olunabilir. Merhamet-i atıfet layık olanlara yapılır. Yoksa leim olanlara yapılır. Yoksa leim olanlar daima öyle ki kötülükle mukabele
iderler”. Bkz. 1326: 68.
15 7-8 bin nüfusa sahip olduklarını belirttiği Yamlıların, daha önce de belirttiğimiz üzere, kayalık ve akarsuyu gibi fakir imkânlara sahip olan
arazilerinden dolayı farklı bölgelerin arayışında bulundular. Bu şartlarda farklı güç odakları açısından askeri kuvvet temin edilen bir güç olarak
haline gelmişlerdi. Bunun dışında yine haydutluk ve yol kesme gibi yöntemlere de başvurduklarından bahseder. Bkz., 2015: 235 (dipnotaçıklama kısmı).
16 Bahsi geçen Sünni Yamlıların varlığıyla ilgili benzer malumata Burckhardt dışında sadece yakın döneme ait Necran Yamlılarıyla ilgili özel
eserde rastlayabiliyoruz. Bkz. The İsmailis of Najran, 2008: 10.
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yapıyı temsil edenlerin ise İsmaili (kendi deyimiyle Şii) olduğunu, ancak düşman tehdidiyle karşılaşılan
kritik zamanlarda iki tarafın ittifak halinde olduklarının kaydını düşmüştür17. Burckhardt`ın verdiği bu
bilgide ortaya çıkan muğlak duruma dikkat çekmek yerinde olacaktır. Zira karşımıza çıkan soru, Haraz
ve çevresindeki eylem, ilişki ve vukuatlarında Yam ahalisinin İsmaililik dışında kalan kesiminin
muhtemel dahiliyetinin olup olmadığıyla ilgilidir. Ancak Yemen`deki Osmanlı yönetimiyle bu ahali
arasındaki münasebetleri yansıtan eserlerden mevzu bahis olan bu Yamlıların İsmaililiğe mensup
oldukları yönündeki kanaatimizi netleştirebilmektedir. Öyle ki yüzyılın ortalarından itibaren
Osmanlı`nın resmi kayıtlarına da yansıyan vukuat ve münasebetleriyle karşılaştığımız bu ahali için18,
Ahmet Raşid Paşa`nın Necran Mekremileri ve dolayısıyla İsmaili daisiyle birlikte anması bu açıdan
destekleyici olmuştur (Ayrıntı için bkz. Ahmed Râşid Paşa, 2015: 157, 173-74, 296-97).
Osmanlı yönetiminin ikinci safha olarak Yemen`deki Hudeyde merkezli idaresinin başladığı
19. yüzyılın ortalarına tekabül eden kayıtlarda Yamlılara tesadüfe başlanmıştır. Bilhassa Yemen`in
kuzey batı cihetinde yer alan Ebu Ariş bölgesindeki gelişmelerde yaşanan münasebet ve fiilleri,
Yamlıların Osmanlı idaresiyle temaslarını da kapsıyordu. Bu esnada Yamlılar bir süreden beri Ebu Ariş
ve hatta ova kısmı olan Tihame`de nüfuz sahibi bulunan şeriflere19, kendi silahlı imkânıyla sağladığı
desteğin yanı sıra Osmanlı idarecilerinin de istifade etmek isteği güçlerden birisiydi20.
Diğer taraftan, bu esnada Ebu Ariş`de ki şerifin siyasi ve askeri yöndeki eylemleri, bölgedeki
Osmanlı yönetimini rahatsız eden boyutlara ulaşmıştı. Bu yerel gücün kendini takviye ettiği Yam gibi
kabilelerin de desteğiyle almaktaydı. 1851 Mayısında Mehmet Seri imzalı olarak merkeze gönderilen
bir yazıda, hem Şerif Hasan`ın hem de Yamlıların vaziyetini yansıtacak mahiyetteydi. O esnada,
Yamlılarla kuvvetini takviye etmiş Şerif Hasan, aynı zamanda Asirli kabilelerini de bu ittifaka dahil
etmek istemişti. Ancak diğer kabilelerle yaşadığı husumet ve çatışmadan dolayı Asirlilerden beklediği
karşılığı alamamıştı. Osmanlı karşısında durumunun aleyhte işlemesinin önüne geçebilmek için bir
manevrada bulunarak, bir bakıma Yamlılarla olan münasebetinden doğabilecek olumsuzluklara karşı
önlem almaya çalışmıştı. Öyle ki, esasen Yemen`in eski valisi Sabri Paşa zamanında buraya getirildiğini
söylediği Yamlıların, istihdam edilme taleplerinde bulundukları, aksi durumda asayiş ihlale yönelik
baskın ve talan eylemlerinde bulunacaklarını belirttiklerini bildiriyordu21.Ancak bu beyanın bir taktik
maksadıyla olduğu sonraki süreçte yaşanan gelişmeler gösterebilmektedir. Zira Ebu Ariş bölgesindeki
Sarp dağların ardından bir vadi bölgesi olarak bahsettiği Necran`ın verimli arazisi itibariyle hurma bölgesi olduğunu da belirtmiştir. Bu
esnada Vehhabilerle olan düşmanlıklarından dolayı maruz kaldıkları saldırılara direndiklerini ve neticede iki taraf arasından gerçekleşen sulh
neticesinde kendilerine hacca gidebilme izni verildiğini de eklemiştir. Bkz. Burckhardt, 2019: 463-64.
18 1853 tarihli kayıt için bkz., BOA. A}MKT. MHM. 56-75; 1858 yılı yazışmaları için bkz. BOA. İ. DH. 578-40233; BOA. İ. DH. 432-28585.
19 1840`lardan itibaren Osmanlı, Tihame-i Yemen`i Ebu Ariş şeriflerinden Hüseyin b. Ali`nin kontrolüne vermişti. Hüseyin`in Hudeyde
vekil olarak bulundurduğu yeğeni şerif Hasan, Yam Kabilesinin askeri gücünden istifade etmekteydi. Bkz. Ahmed Râşid Paşa, 2015: 162165. “…bunların maaşları sabıklarda Tihame`de bulunan eşraf taraflarından virilür idi…”, BOA. İ. DH. 239-14485.
Bahsi geçen Tihame, Yemen`in denize yakın ve ova kısmını temsil ediyordu: “Hıtta-yı Yemaniye üç sınıf araziden mürekkeb olub, birincisi
sath-ı bahr ile bir tesviyede arzan yirmiye ve tulen bahr-ı ahmerin boyunca birkaç yüz saatlik mesafeden ibaret olan Tihamedir ki…”, BOA.
HR. SYS- 1909-30.
20 1851 tarihinde kendilerine bağlı bulunan şeyhlerden birisi, Tihame`deki şerifler tarafından önceleri maaş alırlarken bu ödemelerin
kesildiğinden bahsederken durumun çözümü maksadıyla Osmanlı idaresine başvuruyordu. BOA. İ. DH. 239-14485.
21 “Yam kabailinden başına asker toplayarak bazı mefsedet zu`mıyla Asir kabailiyle dahi muhaberesi istihbar olunduğu sırada zikr olunan
Asirlü ol aralık emsali bir takım kabail ile muhasama ve muharebe üzere bulunduğundan şerif mumaileyh menvi-i zamiri olan mefsedetin
fiile çıkamayacağını idrak idüb bu kere merkum Yam askeri Sabri paşa merhumun emriyle gelmiş ve minü`l-kadim kendüleri asker-i
urbaniyattan olmalarıyla muvazzafen istihdam emelinde bulunmuş ve eğerçi istihdam olunmaz iseler ahali ve fukara hakkında gasb ü garat
niyetinde olduklarını beyan itmektedirler, diyerek çend defa vaki olan ifadesine hüsn-i suretle cevab virilmiş…”, 21 Receb 1267 (22 Mayıs
1851), BOA. İ. DH. 239-14485.
17

14

Kiremit, İlker; Osmanlı Yönetimi ve Yemen İsmailileri

ittifak ve Yamlıların icra ettiği fiiller devam etmekte, bu ise Osmanlı yönetiminin gündemini meşgul
etmeye devam edecekti. Ertesi sene yani 1852 tarihinin sonlarında Yamlılar Ebu Ariş üzerinden
Tihame`ye ilerleme ve bu bölgeyi zapt etme gayesine girmesi misaldir. 7 bin civarında olduğu anlaşılan
Yamlıların, onları durdurmaya gelen Osmanlı paşasının çadırına dahi girebilmişlerdi. Fakat neticede bu
harekâtları Osmanlı kuvveti tarafından püskürtülebilmişti (Ahmet Râşid Paşa, 2015: 173-74).
Osmanlı yönetimi, Ebu Ariş gibi bir mevkide yaşanan bu vaziyeti genel olarak Yemen`deki
idaresiyle birlikte değerlendirmesi işi daha mühim bir hale getirebiliyordu. Öyle ki ileriki senelerde
devam edecek bir mevzu olarak, 1859 senesine ait bir kayıtta, Yemen kıtasının kritik bir mevkiinde
bulunan Ebu Ariş`in böyle bir vaziyetinin, Yemendeki yönetimin düzen ve asayişe tezat oluşturduğunu
vurgulanıyordu. Osmanlı`nın bölgedeki vaziyeti kati olarak önleyememesinde bölgedeki askeri
gücünün yetersiz kalmasının rolü büyük olmaktaydı. Bölge yönetiminin fark ettiği bu duruma karşı,
çare olarak elbette bölgedeki askeri mevcudiyetin takviye edilmesi görülüyordu. Diğer taraftan Ebu
Ariş kaymakamı Şerif Hasan`ın bölgedeki nüfuz ve ekonomik gücü de Osmanlı`nın bölgeye nüfuz
edebilme veya burayı kontrol edebilme açısından mühim bir engel oluşturuyordu. Üstelik Yam gibi
kabilelerin takviyesiyle bir nevi savunma ağının yaratması da Osmanlı`nın bu bölgede güç üstünlüğü
yaratması önünde başka bir engeldi22.
Ancak her halükarda, sonraki yıllara ait kayıtlardan hareketle, bölgedeki mevcut vaziyetin
devam ettiği anlaşılmaktadır. Mart 1868`de Yemen mutasarrıfının merkeze gönderdiği yazıda, 20 bin
civarında bir nüfusa sahip bulunan Yam Kabilesinin Ebu Ariş şerifleriyle olan ittifakı üzerine Zühre
ve Kazaları üzerinden merkeze ilerleme niyetlerinde oldukları yönündeki malumatı bildiriyordu (BOA.
A}MKT. MHM. 405-11). Bir sonraki aya ait yazıda ise, yaşanan bu asayiş sorununu daha üst düzeydeki
politik tasavvurlarla birlikte değerlendirilmekte ve bunun ecnebi güçlerin bölgedeki siyaseti açısından
düşünüldüğünde Osmanlı yönetimi üzerindeki etkilerle birlikte sunulmaktaydı bildiriyordu (17 Nisan
1868, BOA. A}MKT. MHM. 405-11). Aynı yılın temmuz ayında Yemen mutasarrıflığına gönderilen
bir yazıdan ise, Ebu Ariş ve çevre bölgelerde Yamlıların sebep olduğu asayiş ve inzibat mevzuunun
telafisi için gerçekleştirilen harekâtta Samta Kalesi zapt edildiği belirtilmekteydi. Bu esnada Ebu Ariş
şerifi Haydar azledilmiş ve Şerif Hüseyin`in oğlu Zeyd geçici olarak kaymakamlığa getirilmişti. Üstelik
bölgeye yapılan harekâtların yarattığı maliyet de isyancılardan alınan nakdi cezadan telafi edilmişti (22
Temmuz 1868, BOA. A}MKT. MHM. 414-37).
Malum yıla müteakip Cebel-i Haraz`da ki İsmaili merkezlerinin düşmesiyle yerel yönetiminin
son bulduğu daha önce belirtilmişti. Fakat bu durum Yamlıların bölgedeki varlık ve etkilerinin hissedilir
derecede sürmesine set çekmemişti. Zira Yamlıların sosyal karakterini temsil eden savaşçı yönleri ve
bunun paralelinde ittifaka dayalı münasebetleri bölgede etkili bir güç olmalarının devamını getirmişti.
Öyle ki 1872 tarihinden uzun bir süre sonra, Ebu Ariş bölgesinde yaşanan gelişmeler bunun bir
göstergesi olabilmektedir. Yemen kıtasının engebeli bir araziyi oluşturan bu bölgede Osmanlı yönetimi
aleyhinde yaşanan bu gelişmeler, geçen zamana karşın, yönetimin iktidar ve kontrolü saylayacak
mekanizmanın kurumsal düzeye ulaşamadığına kanaat getirtmektedir. 1886 yılının ortalarından itibaren
başlayan resmi yazışmalarda, Yamlıların hem o esnada Osmanlı idaresinin takibinde bulunan Saade
1 Şevval 1275 (24 Mayıs 1859), BOA. İ. DH. 432-28585. Devam eden yazışma olarak, aynı bahiste Yemen Valisi Ahmet Paşa`ya
gönderilen yazı, bkz. 29 Cemaziyelevvel 1277 (13 Aralık 1860), BOA. A}MKT. MHM. 202-103.
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bölgesindeki Şerafettin ile hem de Haşed ve Beni Mervan kabileleriyle 2 bin civarında kişiyle
yürüttükleri harekâtlar gündeme getiriliyordu23.
Yamlılarla birlikte hareket ettiği kabilelerin diğer bölgedeki diğer kabilelere giriştikleri
taarruzlarda iki taraftan kayıplar veriliyordu. 22 Temmuz 1886 tarihli malumata göre, Yam ile Beni
Mervanlıların Garibe köyündeki Mesarehe Kabilesi üzerine giriştikleri baskında, Yam ve Mervan`dan
20, köy ahalisinden 12 kişi ölmüş pek çok hayvan da kaybedilmişti. Şerafettin`in oğlu ve kuzeni de bu
esnada yaralanmıştı24. Yine ertesi ayın başlarında sadarete gönderilen başka bir yazıda ise, Şerafettinle
ittifak halindeki Yamlılarla Haşedlilerden 600 kişilik kuvvet Beni Mervan olarak da anılan bölgeye gelip
Abs Kabilesine zarar verdikleri, aynı zamanda Saade havalisindeki Mesud Kabilesine saldıran aynı
ittifakın mensuplarının ise püskürtüldükleri belirtilmekteydi (BOA. DH. MKT. 1358-133). Bunun yanı
sıra, Garibe köyü sakinleriyle sonradan bahsettiğimiz kabilelerin Osmanlı hükümetine yakın durdukları
anlaşılmaktadır. Zira yaşanan bu olaylar üzerine, askeri harekâta başlayacak hükümet, aynı zamanda bu
gibi kabilelerden de istifade etmeyi önemsemekteydi 25.
Bu esnada, Mir Alay Selim Bey kumandasıyla Asir`den Ebu Ariş`e 2 tabur asker gönderilmeye
karar verilmişti. Bu kuvvetle, hem Mesarehe Kabilesine yardıma ulaşmak hem de desteğini sağlamak
maksadı ifa edilmek isteniyordu. Ancak mevsimin şiddetli sıcaklığı ve bu esnada yaşanan kıtlığın
yarattığı vaziyetten bu harekâtın, yağmurun geleceği zamana bırakılması daha uygun görülüyordu
(Ayrıntı için bkz. 22 Temmuz 1886, BOA. Y. MTV. 22-8126)
Eylülün başlarına gelindiğinde, yine Selim Bey`in verdiği malumatta, Sehad ve Saade
Kabilelerinin lehte olarak bölgede sağladıkları olumlu neticelerle beraber daimi düzeyde bir neticenin
temini için gerekli takviyenin gönderilmesini istiyordu (Diğer ayrıntı için bkz. 8 Eylül 1886, BOA. Y.
MTV. 23- 67). Buna müteakip olarak ekim ayında Ser-Askerlik makamından verilmiş malumatta ise,
bölgede kullanılmak üzere, hanri martini tüfeklerle mücehhez iki süvari alaya ihtiyaç duyulduğuna
kanaat getirildiği belirtilmişti. Ancak, teferruatla ilgili mevzu ve gerekçeler neticesinde, 2 bölük kuvvet
üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanında, bu kuvvetlerin eline verilmesine yönelik zikri
geçen hanri martini tüfeklerin kullanılmasının padişah iradesiyle men edilmesinden dolayı bunlara
muadil nitelikte farklı bir tüfeğin kullanılması gereği de belirtilmişti (Daha geniş malumat için bkz. 19
Ekim 1886, BOA. Y. MTV.24-13).
Bkz. 15 Temmuz 1886 tarihli yazı, BOA. DH. MKT. 1355-70; 4 Ağustos 1886 tarihli yazı için BOA. DH. MKT. 1358-133; BOA. DH.
MKT. 1384-58.
24 “7. Ordu-yu Humayun kumandanı Ferik Ahmed Feyzi Paşa`dan mevrud 20 Şevval sene 1303 (22 Temmuz 1886) tarihlü tahriratın
suretidir: Yamlular ile Beni Mervanlılar bayramın 3.günü Mesarehe Kabilesine tabi ve Garibe Karyesine hücum iderek Yamlulardan 17 ve
Beni Mervanlılardan 3 nefer ve Harsi? eşrafından 1 nefer katl olundukları ve reis-i eşkıya Şerif Hamud`un oğluyla amuca-zadesinin mecruh
bulunduğu ve 3 hayvan ve 12 hecin telef idildiği ve Gariblilerden 12 maktul düşdüğü gibi bazı mevaşilerinin de alındığı ve ana göre tedabiri askeriye ittihazı makam-ı vilayetten iş`ar olunması üzerine…”, BOA. Y. MTV. 22-81.
25 “7. Ordu-yu hümayun kumandanı Ferik Ahmed Feyzi Paşa`dan fi 19 Temmuz sene 1302 (31 Temmuz 1886) tarihlü şifreli telgrafnamenin
hali suretidir. Vürudu fi 7 Ağustos Sene [1]302 (19 Ağustos 1886): Asir`den nefs-i Ebu Arişe miralay Selim Bey kumandasıyla celbi dilen 2
taburun Ebu Ariş`den on dört saat bu tarafa ve Beni Şebli ve Beni Muhammed Kabileleri dahilinde ve Beni Mervan hududunda bulunan
Samte Kasabasına ve Zehre`de bulunan taburlarında mirliva Ahmed Paşa kumandasıyla kabile-i mezkure hududuna hareket eylemeleri
hakkında emr virilmiş ise de hararetin şiddeti hasbiyle ancak 8-10 gün kadar şu hareketi icra idebilecekleri ve Yamlular henüz Beni
Mervanlular ile birlikde olub Beni Mervan`ın Haras (veya Harsa?) kasabasında baki olub Saade ve saire kabilelerinden taleb ittikleri imdada
intizar itmekde oldukları…”, BOA. Y. MTV. 22-86. 8 Eylül 1886 tarihli diğer bir yazıda da görüldüğü üzere, Sehad ve Saade kabileleri
Şerafettin`in kuvvetlerine mukavemet göstermişlerdi. BOA. Y. MTV. 23- 67.
26 7. Ordu-yu Hümayun kumandanı Ferik Ahmed Feyzi Paşa`nın 31 Temmuz 1886 tarihli yazısında ise, şiddetli sıcaklıktan dolayı harekâtın
8-10 gün içerisinde olabileceği belirtilmişti. Ayrıntı için bkz. BOA. Y. MTV. 22-86.
23
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Tüm bu gelişmelere karşın, aynı mevzuyla ilgili yazışmaların 1888 tarihine kadar sürmesi,
Yamlıların da içinde bulunduğu Şerafettin`in ittifağına karşı Osmanlı`nın halen muvaffak olamadığını
göstermiştir. Özetle, 1887 yılından itibaren, bu bahisle ilgili kayıtlarda ilginç bir taktiğin üzerine
durulduğu dikkati çekmiştir. Zira Osmanlı bu ittifağı, onu oluşturan kuvvetlerden Yamlılar aracılığıyla
kırmaya niyet etmişti. Muhtemelen, Şerafettin`in bölgede daha ciddi bir tehdit oluşturmakta olduğunu
düşünen hükümet mercileri, onu etkisiz bir hale getirmeyi bu yolla sağlamak istemişti. Bahsi geçen
tarihe kadar bu mevzuyla ilgili süren yazışmaların odağında yer alan bu düşünce, inanç önderleri olan
daileriyle uzlaşma yoluyla Yamlıların Şerafettin`i ele geçirilmesiyle Osmanlı`ya teslimi ya da diğer bir
yol olarak, Saade`den uzaklaştırmalarını temin etmeleri karşılığında kendilerinin mükafâtlandırılması
maksadındaydı (BOA. DH. MKT. 1428-27; DH. MKT. 1466-112; BOA. DH. MKT. 1486-110).
Bunun üzerine Yamlıların şeyhi Ahmet bin Mehmet Serar ile görüşme yapılmış ve yine Şerafettin`in
ele geçirilmesi maksadıyla ortaya çıkacak maliyetin 120 bin kuruşa mal olacağı ön görülmüştü 27.
Diğer taraftan, ortaya çıkan bu vaziyette Yamlılar açısından nasıl bir sürecin işlediğine dair açık
bir malumata sahip değiliz. Lakin bu gelişmelerden yaklaşık 4-5 yıl sonrasına ait ve nakdi mükâfat ile
nişan taltifiyle ilişkili kayıtlardan, hem yukarıdaki gelişmeler hem de ilişkilerin hangi mecrada işlediği
açısından tahmin yürütebilmekteyiz. Bunlardan 1893 yılına ait kayıtta, Yam reisi Abdullah bin Ahmed
el-Mekremi`nin “mesele-i malume” diye tarif edilen mevzudaki sadakati münasebetiyle taltif edilmesi
hususunun bahsettiğimiz bağlamda düşünülebilmesi mümkündür28. 1900 yılına ait yani daha geç tarihli
olmakla beraber, yine 1893 tarihli mevzuyla ilgili yazışmaların da iki taraf arasında gelişen ilişkileri
yansıtabilmesi açısından dikkatimizi çekmiştir. Bu tarihlere ait kayıtların teferruatından ise, 1892
tarihinde Haşed bölgesi taraflarına yürütülmüş askeri harekatla ilişkili olarak Yam mekremisine 8 bin
kuruş ikramiye verilmek istendiği anlaşılmaktadır. Lakin ödemeyle ilgili bir sorunun çıkması üzerine,
yeniden padişah iradesine atfen bu işlemin ifası gereği üzerine durulmuştu29.
Aslında yukarıda bahsettiğimiz bu gelişmeler, belki de Osmanlı ve Yamlılar arasındaki
münasebetlerin yeni bir kulvarda işlemesine kapı aralamıştı. Zira ileriki süreçte Yemen`de yaşanan
gelişmeler, iki tarafı yakınlaştırabilecek şartları beraberinde getiriyordu. Şöyle ki Zeydi isyanlarının
halkalarından birisini teşkil eden İmam Yahya`nın 1904 tarihinden itibaren başlattığı (Hasan Muhiddin
“…müddei-i Şerafeddin`in Yam Kabilesinin muavenetiyle Saade nam kasaba-yı cesime civarına tekarrüb itmiş olduğundan merkum
ahz ü girift veya tenkili zımnında vukuı melhuz olan mesarif mali? sandukundan tesviyesi lüzumuna ve teferruatına dair Yemen vilayeti celilesinden varid olan muharrerat üzerine (…) merkum Şerefeddin`in Saade kasabası civarından def` ve tenkiliyle kasabanın tahlisat
mahalince ittihaz olunan tedabir kafi olub bu babda harekat-ı askeriye icrasına lüzum kalmadığı gibi merkumun hidmet-i askeriyesinde
bulunan Yamluların ekserisi olunan vesaya üzerine kendüsini terk itmiş oldukları ve bunların taht-ı inkıyada alınmaları esbabı kabiliyle
muteberanından Şeyh Ahmed bin Muhammed Serar ile tezekkür olunub ancak icraatın muma-ileyh Şerefeddin`in derdestine ta`lik ve
bu babda ihtiyar idilecek mesarifin mecmuu 120 bin kuruşa baliğ olunacağı tahmin kılndığı beyan idilmiş…”, Sadarete gönderilen 14
Rebiyülevvel 1305-17 Teşrinisani 1303 (30 Kasım 1887) tarihli yazı olarak, BOA. DH. MKT. 1466-112.
28 Dahiliye`den Sadaret`e, 6 Şubat 1308- 30 Receb 1310 (18 Şubat 1893): “Yemen vilayetinin cihet-i şimaliyesinde ve idare-i haricinde bulunan
Yam kabilesi reisi Abdullah bin Ahmed el-Mekremi`nin mesele-i malume esnasında vaki olan sadakatinden bahisle 4. rütbeden bir kıta nişanı ali-i Osmani ihsanıyla taltifi taraf-ı Yemen vilayet-i celilesinden meb`us tahrirat leffen takdim kılınmış ve suret-i işara nazaran muma-ileyhin
nişan-ı zişan-ı mezkurla taltifi münasib ise de icra-yı icabı müsaide-i aliyye-i cenab-ı fehamet-penahilerine…”, BOA. DH. MKT. 2052-96.
29 Maliye Nezaret-i aliyyesine, 29 Rebiyülahir 1318-13 Ağustos 1316 (26 Ağustos 1900): Yemen`de Yam emiri mükremiye 308 senesinde
Haşed cihetinde icra olunan hareket-i askeriyye sırasında ikramiye olarak ita kılınan 8 bin kuruşun karşuluğu olmadığına sene-i merkume
muvazenesine ve atiyye-i seniyye tertibi fazlasına zam ve ilavesi hususuna Şura-yı Devlet Maliye Dairesi kararıyla irade-i seniyye-i hazret-i
padişahi şeref-sudur buyurularak nezaret-i aliyyelerine de tebliğ-i keyfiyet olunduğu 23 Temmuz Sene [1]316 (5 Ağustos 1900) tarihlü
buyuruldu-ı alide izbar buyurulmuşdur. Muma-ileyha bi`l-ita hazine-i celilece 29 Temmuz Sene [1]309 (10 Ağustos 1893) tarihinde 308 senesi
dahiliye tahsisatının (...) bir kıta sened mucibince mahsubi icra olunan mezkur 8 bin kuruşun ber-mucib buyuruldu-ı ali sene-i merkume
tahsisat suretine zam ve ilavesiyle keyfiyetinin işarı hususunun muhasebe ifadesiyle beyan-ı ibtidar kılındı, olbabda. BOA. DH. MKT. 239564; ayrıca ilgili belge olarak bkz. Dahiliye Nezaretinden Şura-yı Devlet`e, 23 Mayıs 1900, BOA. İ. ML. 39-50.
27
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Paşa, 2011: 28) muhalefetin getirdiği gelişmelerden birisi Yam kabilesinin hükümet tarafına gösterdiği
temayül olmuştu. Yamlıların bu tercihe karar kılmasında Zeydilere karşı olan mesafesi neden
gösterilmekteydi 30 . Fakat aynı zamanda, Osmanlı`nın bölgedeki güç ve nüfuzunu göz önünde
bulundurmaları ve buradan kendilerine yeni bir avantaj sağlama maksatlarının da önemli bir faktör
olduğu kanaatindeyiz. Diğer taraftan Yamlıların bu esnada beş bin civarında olduğu belirtilen silahlı
kuvvetiyle Zeydilere karşı Osmanlı ile ittifak talep etmesine karşın, o esnada resmi merciler arasında
dolaşan iddia mevzuyu farklı yöne taşımıştı. Yemen valisi Tevfik Paşa`nın, Aralık 1904 tarihinde
merkeze gönderdiği yazılarda, Yamlıların her ne kadar Zeydilere karşı savaşmak maksadında görünseler
de, esas planlarının, bölgedeki eski mahallerini yeniden kontrol altına alabilmek olduğunu bildiriyordu
(BOA. DH. ŞFR. 337-76; BOA. Y. PRK. UM. 72-168). Bununla ilgili ayrıntıda, Yamlıların önceki
idarelerine gönderme yapılarak, Zeydi reisiyle de ittifak halinde, tüm kabile mensuplarıyla birleşme ve
muhtemel maksatlarını gerçekleştirebilme durumuna dikkat çekmekteydi31. Bu düşüncenin gündemde
yerini almasında, geçmişten gelen deneyimlerin etkili olduğunu düşünebiliriz. Osmanlı mercileri, erken
dönemlerden beri karşı karşıya geldiği bu kabile gücüne karşı ihtiyatlı yaklaşmaktaydı. Üstelik bu kitleye
silah vermenin ileride aleyhte doğurabileceği olumsuz etkilerinin de gözden geçirilmiş olması
muhtemeldir. Bu nedenle isyan esnasında, Yam kuvvetlerine silah teslimi ve diğer yardımın yapılması
hususunun müzakerede bekletildiği anlaşılmaktadır (Detaylar için bkz. BOA. BEO. 2494-187005;
BOA. Y. MTV. 270-13332). Diğer taraftan Yamlıların bu destek talebine karşın, Mervan Aşiretinin
yürüttüğü aleyhte kampanya da önemli bir gelişmeydi. Yamlıların, hükümete yaptıkları müracaatta,
Zeydilere ve isyancı kabilelere karşı savaşmak maksadıyla Tihameye doğru ilerleyecekleri niyetlerinden
bahsederlerken, böyle bir yola girmeleri Beni Mervan`ı rahatsız etmişti. Mervanlıların ileri
gelenlerinden, Şerai Paşa`ya gönderilen mektupta, Yamlıların, bölge olarak Beni Mervan`dan geçmeleri
durumunda kendilerinin bunu engellemek için toplanıp savaşacaklarını bildirirlerken, onların can ve
mallarının da “mubah” olduğunu da vurguluyorlardı 33. Tahmin edilebileceği gibi Beni Mervanlılar,
kendi nüfuz alanıyla ilgili kaygılarıyla, Yamlıları bir tehdit olarak görmüş ve bu yolda bir tavır almaya
çalışmışlardı.
Yamlıların yukarıda bahsettiğimiz talebine gelince, Osmanlı`nın isyanın sürdüğü şartlarda bu
kesimin askeri desteğine yeşil ışık yaktığını sonraki gelişmelerden anlayabiliyoruz. Yaklaşık 3-4 yıl
sonraya tekabül eden yazışmalarda, askeri harekâta katılan Yam kabilesi mensupları için yapılan
Resmi vesikalarda bu duruma yönelik yapılan vurguya göre, bkz. BOA. BEO. 2494-187005; BOA. Y. MTV. 270-133.
“Sana sancağının şimalinde ve (boş) nde sakin ve İsmaili mezhebine salik olan Yam Kabilesi hükümet-i Zeydiye zamanında Haraz Kazasını
istila iderek (boş) denilen reis-i mezhebilerinin teşkil-i vilayete değin kaza-yı mezkurda ikamet itmiş olduğu ve vilayetin teşkilinde bu kabilenin
ne suretle çıkarıldığı malumdur. (…) kabileden beş bin kadar silahlının zahirde Zeydilere muarız görünerek hükümet-i seniyyeye muavenet
itmek üzere içtima ve bu cihetlere hareket itmek teşebbüsünde bulundukları ihtar kılındı. Kabile-i mezkureden ziyadece olarak Haraz
kazasında ve az mikdarda diğer mahallerde sakin bulunanların şimdiye kadar mugayyer-i tabiiyet bir vaz` ve hareketleri görülmemiş ise de
merkez-i ordu-yu hümayun ile beraber Sana sancağı dahilindeki bil-umum merakız ve mevaki-i askeriyenin ısata karşu bir hareket-i müessire
icra idemeyerek bi`l-mecburiye hal-i tedafüide kalması bütün Zeydilerin kıyamını mucib olmasına ve hatta merkez-i vilayetin terk olunmasını
teklif itmek derecelerinde cüret ve mel`anet göstermiş olmalarına nazaran Yam Kabilesinin ve hatta ihtimal ki şaki-i mahud ile uyuşarak
evvelki mahallerini zabt itmek sevdasına düşmüş olmaları melhuz idüğüne ve bu haber tahkik ider ve daha az mikdarda olsun Haraz`a
girerlerse mezhebdaşları anlara iltihak iderek o halde müşkülat büsbütün tezayüd ideceğine mebni….”, 14 Kanunuevvel 1320 (27 Aralık
1904), BOA. Y. PRK. UM. 72-168; ayrıca bkz. 4 Kanunuevvel 1320 (17 Aralık 1904), BOA. DH. ŞFR. 337-76.
32 O esnada, aynı zamanda Enes Kazasıyla ilişkili olarak, uygun görülebilecek kabilelere de (kabile-i mutia`) 500 martini tüfeği ve ihtiyacı
kadar cephanenin verilmesi de gündemdeydi. BOA. Y. MTV. 270-133.
33 Şerai Paşa`ya gelen mektubda Beni Mervan kıtasından mürur idecek kabail-i mezkurenin men`-i emrarı zımnında Beni Mervan kabailinin
cem`iyle harben men` idilmeleri ve Yamlıların kan ve mal ve ıyallerinin mubah olduğu…”, 12 Kanunusani 1320 (25 Ocak 1905), BOA. Y.
MTV. 270-133; aynı bahiste ayrıca bkz. 21 Zilkade 1322-14 Kanunusani 1320 (27 Ocak 1905), BOA. BEO. 2494-187005.
30
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harcamalarla ilgili teferruatı ihtiva eden kayıtlar bunun göstergesi olmuştur34 (8 Mart 1909, BOA. DH.
MKT. 2760-97; 11 Temmuz 1909; BOA. ŞD. 440-75; BOA. BEO. 3613-270911). Hemen sonrasında
Asir bölgesinde Seyyid İdris`in yükselttiği isyanda dahi Yamlılar tarafını Osmanlı`dan kullanmak
istediği anlaşılmaktadır35.

Sonuç
Yemen`deki Süleymani İsmailileri ve özelde mezhebin mühim nüfus kitlesi olan Yam ve ileri
gelen Mekremiler üzerine yapılan bu çalışmada, bu ahalinin gerek Osmanlı ve bölgedeki diğer güç
unsurlarıyla gelişen politik/askeri ilişkileri gerekse bölgede tesis etmiş oldukları idare açısından dikkat
çekici tarihsel etkileri üzerine odaklanılmıştır. Halen özellikle Necran bölgesinde varlığını sürdüren
(Ayrıntı için bkz. The İsmailis of Najran, 2008: 9-11, vd.; Daftary, 2005: 455; Smith, 2002: 268) bu
İsmaili ahalisinin, Yemen`in uzun zaman mecrasında etkili bir aktör olduğunu söylemek abartılı
olmayacaktır. 1872 tarihi öncesinde ve Haraz bölgesindeki idarelerinin ortadan kalktığı bu tarih
sonrasında dahi Yemen`deki Osmanlı yönetiminin karşısına çıkan kritik gelişmelerde oynadıkları rol
bunu gösterebilmektedir.
Bunun yanı sıra Yam İsmaililerinin bölgedeki güç odakları arasında esas aldığı tutumun esnek
yönü ve pragmatik niyeti öne çıkardığı da söylenebilir. Bunun paralelinde kendilerini finanse
edilebilecek güç mercilerine askeri hizmet sağlamayı, deyim yerindeyse, mesleğe dönüştürmüş bu
ahalinin bilhassa bu yönde bir meşhuriyet kazandığı da görülmektedir.
Son olarak, hali hazırda yaptığımız bu çalışmanın, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak yeni veriler ve
buna dayalı farklı yaklaşımlarla ifa edilebilecek yeni çalışmalara kapı aralamış olabileceğimizin
temennisindeyiz.

“…Yemen hadise-i zailesinde Yam Kabilesinden hareket-i askeriyeye iştirak idenlerin iaşesi içün Hudeyde mal sandukundan virilen 10 bin
kuruş ile muvakkat jandarmalar maaşları namıyla ita olunan 27 bin kuruşun ki ceman 37 bin kuruşun muamele-i mahsubiyesinin tesrii Yemen
vilayetinden taleb idilmekde…”, BOA. ŞD. 440-75; benzer rakamlar bahsindeki diğer bir belge olarak, 22 Cemaziyelahir 1327 (11 Temmuz
1909), BOA. BEO. 3613-270911.
35 Elimizdeki kısıtlı malumatta, Seyyit İdris`in kendilerine vaatte bulunmuş ve yaşanan meyillere karşın Yamlıların Osmanlı`ya bağlı
olduklarına yönelik ifadelerinden böyle bir sonuç çıkarılabilir. Bkz. Yam Kabilesi şeyhlerinden Hüseyin bin Cabir`in vilayete yazdığı 26 Mart
1910 tarihli mektubun tercümesi için bkz: “Evvelce Şeyh İsmail ibn Muhammed El-Mekremi`den bir mektub almışdım. Seyyid Muhammed
İdris`e mütabaat olunmamasını ve bizden kimsenin mumaileyhin nezdine gitmemesine emr itdiğinizi yazmış idi. İsmail Muhammed`e
cevabname yazdıktan sonra Seyyid İdris`den mektub aldık. Mekremilerle Yam meşayih ve a`yanının kendisiyle beraber olmalarını taleb idiyor.
Vücehada memur olduğunu ve maaş vireceğini ve Tihame`yi açacağını ve ne isterlerse derig itmeyeceğini beyan idiyor idi. Ta`yiş içün ahali
meyl göstermiş idi. merkumun göründiği gibi olmadığını ve devlet-i aliyyenin rızasını istihsal itmediğini ifham ittik vazgeçtiler ve devlet-i
aliyyeye mati kalacaklarını söylediler. Yamlıların istihdamı arzu buyurulursa ….”, BOA. DH. MUİ. 106-56; yine Yamlıların bu esnada ne
tarzda istihdam edilebilecekleri üzerine bkz. BOA. MV. 142-9. Seyyid Muhammed İdris, 1909 yılında Asir`de isyan hareketini başlatmıştı.
Bkz. Barlak, 2013: 164; Bostan, 2013: 411.
34
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Kırılgan Beşli Ülkelerinde Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Küresel Finansal
Kriz Sonrası Dönemi1
Meryem HAKSES2
Bilge CANBALOĞLU3
Giriş
Bir ekonomik sistem içerisinde yer alan hizmet ve malların genelinde veya tamamında sürekli
olarak fiyat artışı yaşanması ‘enflasyon’ olarak adlandırılır (Dinler, 2010:452). Bir birim yabancı paranın
yerli para cinsinden karşılığı ise ‘döviz kuru’ kavramı ile tanımlanmaktadır (Seyidoğlu, 2013:375). Bu
iki temel makro ekonomik göstergenin birbirlerinin tetikleyicisi olabileceği savı uzun yıllar boyunca
akademik çalışmalar aracılığıyla ileri sürülmüştür.
Dışa açık ülkelerde her türlü mal ve hizmetin uluslararası olarak ticaretinin yapılıyor olması
enflasyon ve döviz kuru arasındaki bağlantının temelini oluşturmaktadır. İki gösterge arasındaki
nedenselliğin varlığı tartışılmaz bir konudur. Fakat bu nedenselliğin yönü noktasında literatürde
tartışmalar mevcuttur.
Döviz kurundaki artış dolayısıyla ithal girdi fiyatlarındaki yukarı yönlü değişim, üretilen malın
yurt içi fiyatında enflasyonist bir baskıya neden olacaktır. Bu durumda döviz kuru, enflasyonun nedeni
olarak ortaya çıkmaktır. Öte yandan ithal edilen malların fiyatlarındaki artışın ithalata rakip konumda
bulunan yerli malların fiyatlarında artışa zorlaması da döviz kurunun enflasyonu tetikleme
mekanizmalarındandır (Woo, 1984).
Nedenselliğin diğer yönü incelendiğinde ise, para politikasının sonucu olarak yerli paranın
arzının artırılması, fiyatlar genel seviyesinde bir artış yaratarak döviz kurunu artıracaktır (Bozdağlıoğlu,
2017). Bunların yanı sıra iki gösterge arasındaki ilişkinin yönünü açıklamada karşımıza çıkan en yaygın
hipotez ‘kısır döngü hipotezi’dir. Bu hipoteze göre dışsal bir şok sonucu döviz kurunda artış meydana
gelir. Bu artış yurt içi fiyatlar genel düzeyinde bir artışa neden olur ve ortaya çıkan enflasyon da yeniden
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döviz kurunu yükseltmeye zorlar. Kısır döngü hipotezi, bu şekilde her iki dinamiğin de birbirini besler
duruma gelmesini ifade eder (Bond, 1980).
Literatürdeki mevcut ampirik çalışmalar incelendiğinde enflasyon ve döviz kuru arasındaki
ilişki hakkında farklı sonuçlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Koldhy ve Sohrabian (1990), Almanya,
Kanada ve Japonya ülkeleri için enflasyon ve döviz kuru serilerini kullanarak Granger nedensellik testi
uygulamıştır ve sonuç olarak Almanya ve Japonya’da her iki seri arasında çift yönlü bir ilişki bulurken
Kanada’da Granger nedenselliğine rastlamamıştır.
Dornbush vd’nin (1990), Arjantin, Bolivya, Brezilya, Meksika ve Peru’yu kapsayan çalışmaları
incelendiğinde Bolivya dışında kalan ülkelerde enflasyonu açıklayan kritik değişkenlerden biri olarak
döviz kuru karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan Smile (2016), Güney Afrika üzerinde yaptığı
çalışmasında enflasyon ve döviz kuru arasında pozitif korelasyon olduğunu vurgulamıştır. Mohanty ve
Bhanumurthy (2014), ise Hindistan özelinde uyguladığı Granger nedensellik testi sonucunda döviz
kuru rejiminin fiyatlar genel düzeyini etkilemediğini belirtmiştir.
Tüm bunlarla alakalı olarak bu çalışmanın amacı, Kırılgan Beşli ülkeleri çerçevesinde 2008:M10
– 2016:M12 dönemleri ele alınarak enflasyon ve döviz kuru serileri arasındaki Granger nedenselliğinin
olup olmadığını belirleyip ilişkinin yönünü tayin etmektir.
2008 Küresel Finansal Krizi sonrası dönemin seçilmiş olmasının nedeni, karar vericiler
tarafından standart olmayan para politikaları uygulanması sonucunda likidite bolluğunun yaşanması ve
gelişme yolunda olan ülkelere nakit akışının bu dönemde değişken olmasıdır. Örneklem olarak Kırılgan
Beşli grubuna ait ülkelerin ele alınmasının sebebi ise bu nakit akışından etkilenen yükselen piyasa
ekonomileri arasında olmaları ve Fed’in açıklamaları sonrasında döviz kurunun en çok yükseldiği
ekonomiler arasında olmalarıdır. Brezilya, Türkiye, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan Kırılgan
Beşli ülkeleri olarak sıralanmaktadır. Bu adlandırma ilk defa Morgan Stanley’nin Küresel Görünüm
raporunda kullanılmıştır (Morgan Stanley, 2013). Kırılgan olarak tanımlama yapılması, yüksek
enflasyon ve cari açık oranları ile büyüme performansında düşüş yaşamış olmalarıdır (Eğilmez, 2013).
Çalışmada iki değişken arasındaki ilişki Toda Yamamoto (1995) (TY) yöntemi ile ele alınmıştır.
TY yönteminde adımlar izlenirken Soytaş ve Sarı (2009) ve Doğrul ve Soytaş (2010)’ın çalışmaları temel
alınmıştır. Johansen - Juselius yönteminde eşbütünleşme için ön test gerekliliği olduğundan dolayı TY
prosedürü uygulanılması uygun görülmüştür (Doğrul ve Soytaş, 2010). Ayrıca serilerin farklı derecede
durağan olmalarına bakılmaksızın testin uygulanabiliyor olması yaşanacak veri kaybının de önüne
geçmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde mevcut literatüre yer verilecek, üçüncü bölümde çalışmanın veri seti
bilgileri ortaya konulurken dördünce bölümde ekonometrik model oluşturulacak ve testlerin sonuçları
yorumlanacaktır. Beşinci bölümde ise sonuç olarak genel bir değerlendirme yapılacaktır.
1. Literatür
Döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar literatürü oldukça geniştir. Teorik
olarak bu iki değişkenin ülke ekonomilerini etkilemeleri beklenmektedir. Aynı zamanda bu etkileşimin
ne yönde olduğu, hangi aralıklarda meydana geldiği ve farklı politika uygulamalarında ne gibi
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değişimlerin yaşandığı konuları araştırmacılar tarafından incelenmeye değer görülmüştür. Bu bölümde
ekonometrik modellemeler ile döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan kısaca
bahsedilecektir. Bu alandaki literatürü sınıflandırma açısından ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi;
yalnızca bir ülke için döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar. İkincisi ise birkaç
ülkenin oluşturduğu gruplarda karşılaştırmalı analiz çalışmalarıdır.
Minella vd.’nin (2002) Brezilya için yapmış oldukları çalışmalarında, 1999:M6-2002:M8
dönemlerini kapsayan aylık veri setinde enflasyondaki yaşanan değişimin %32.8’ine döviz kuru neden
olmuştur.
Ayrıca Albuquerque ve Portugal (2006), GARCH modeli ile inceledikleri 1999:M1-2004:M9
dönemli Brezilya verilerinin istatistiksel olarak anlamlı ve yarı-konkav şeklinde olduğunu
bulgulaşmışlardır.
Öniş ve Özmucur (1990), Türkiye’nin 1981:M1-1987:M12 döneminde döviz kuru, para arzı ve
enflasyon üçlü setini inceledikleri çalışmalarında, kısır döngü savını destekler sonuçlara ulaşmışlardır.
Öte yandan veri setinin genişleterek inceleyen Ülengin (1995), üretim, döviz kuru, enflasyon, para arzı
ve rezerv para değişkenlerini 1981:Q1-1992:Q4 çeyreklik verilerdeki analizinde döviz kuru ve
enflasyon arasında çift yönlü bir ilişkinin varlığı sonucuna ulaşmıştır.
Mc. Carty (1999), 1976:Q1-1998:Q1 çeyreklik dönemde Türkiye’nin de yer aldığı endüstri ülkeleri
gruplamasında petrol fiyat değişimi, döviz kuru, ithal fiyat enflasyonu ve TEFE, TÜFE değişkenlerini
VAR analizi ile incelemesinde döviz kuru ve ithalat fiyat şoklarının enflasyon üzerinde etkiye neden
olduğunu tespit etmiştir.
Bölgesel ölçekte enflasyon ve döviz kuru ilişkisini inceleyen Achsani (2010), ASEAN+3, Avrupa
Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerinde ölçeğinde Malezya haricinde ASEAN+3 ülkelerinin döviz kuru
ve enflasyon arasında güçlü bir ilişkinin varlığını tespit etmiştir. Bölgesel karşılaştırma analizi
sonucunda da Asya’da Avrupa ve Amerika’ya kıyasla enflasyonun döviz kurunda meydana gelen
dalgalanmalara karşı duyarlılık daha yüksek olduğuna ulaşılmıştır.
Asya Pasifik bölgesinde Avustralya, Çin ve Hindistan’ın 1990-2011 yılları ölçeğinde kur şokları ve
çeşitli fiyat geçişlerini inceleyen Saha vd. (2016), enflasyonun her ülke için kendi kur şoklarından
kaynaklandığı ve enflasyon hedeflemelerinde parasal şokların sınır bir rol oynadıkları sonuçları elde
edilmiştir.
Doğu Asya ülkelerinde yurt içi fiyatlarla döviz kuru değişkenliğini inceleyen Ito ve Sato (2006),
Endonezya haricinde tüketici fiyatlara geçiş etkisinin düşük olduğu, kriz dönemlerinde ise döviz
kurundaki dalgalanmaların yurt içi fiyatlara geçiş etkisinin yüksek olduğu bulgularına ulaşmışlardır.
Bozdağlıoğlu vd. (2017), Türkiye için döviz kuru ve enflasyon verilerini 1994-2014 döneminde
inceledikleri çalışmalarında döviz kurundan enflasyona tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Son olarak, Türkiye özelinde Toda Yamamoto prosedürüyle döviz kuru, enflasyon ve faiz oranları
verilerini inceleyen Yıldız ve Başar (2018), 1984-2017 yılları arasında faizden enflasyona tek yönlü bir
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nedensellik olduğu ve döviz kuru ile enflasyon, enflasyon ile faiz ve faizle döviz kuru arasında bir
nedenselliğin olmadığını tespit etmişlerdir.

2. Veri seti
Çalışmamızın ana konusunu enflasyon ve döviz kuru serileri arasındaki nedensellik ilişkisi
oluşturmaktadır. Bu ilişki Kırılgan Beşli ülkeleri özelinde alınmıştır. Bu ülkeler Türkiye, Güney Afrika,
Brezilya, Endonezya ve Hindistan’dır. Çalışmanın zaman kısıtı 2008:M10 ve 2016M12 olarak seçilip,
aylık datalar kullanılmıştır. Enflasyon (TÜFE) verisine ait bilgiler Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü (OECD)’nden çekilmiştir. Ülkelere ait enflasyon serilerinin betimleyici istatistikleri Tablo 1’de
ortaya konulmuştur.
Tablo 1. Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Enflasyon Verisinin Betimleyici İstatistikleri
Enflasyon

Brezilya

Endonezya

Hindistan

Güney Afrika

Türkiye

Ortalama

6.5269

5.4214

8.7034

5.7735

7.8523

Ortanca

6.2800

4.8300

8.9900

5.7900

7.8800

Maksimum

10.7100

11.5500

16.2200

10.5900

11.9900

Minimum

4.1700

2.4100

2.2300

3.2000

3.9900

Standart Sapma

1.61232

1.9161

2.8622

1.4349

1.6045

Döviz kuru serisine ait veriler her ülkenin ulusal para biriminin ABD doları karşısındaki değeri
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Türkiye hariç diğer ülkelerin döviz kurlarına ait bilgiler Uluslararası
Para Fonu (IMF)’dan alınırken Türkiye’ye ait bilgiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik
Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)’den alınmıştır. Döviz kuru data setleri doğrudan kotasyon yöntemine
göre oluşturulmuştur. Ülkelere ait döviz kuru serilerinin betimleyici istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1. Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Döviz Kuru Verisinin Betimleyici İstatistikleri

Döviz Kuru

Brezilya

Endonezya

Hindistan

Güney Afrika

Türkiye

Ortalama

2.3375

10832.45

55.5062

9.8980

2.0361

Ortanca

2.1442

10117.18

54.5585

9.3696

1.8136

Maksimum

4.0457

14404.20

68.2224

16.3650

3.4952

Minimum

1.5636

8532.00

44.3857

6.7320

1.4253
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Standart Sapma

0.6776

1759.727

7.9479

2.5670

0.5356

3. Ekonometrik Yöntem ve Ampirik Bulgular
Çalışmada iki değişken arasındaki ilişki Toda Yamamoto (1995) (TY) yöntemi ile ele alınmıştır. TY
yönteminde adımlar izlenirken Soytaş ve Sarı (2009) ve Doğrul ve Soytaş (2010)’ın çalışmaları temel
alınmıştır. Johansen - Juselius yönteminde eşbütünleşme için ön test gerekliliği olduğundan dolayı TY
prosedürü uygulanılması uygun görülmüştür (Doğrul ve Soytaş, 2010). Ayrıca serilerin farklı derecede
durağan olmalarına bakılmaksızın testin uygulanabiliyor olması yaşanacak veri kaybının de önüne
geçmektedir.

4.1. Brezilya için Yöntem ve Ampirik Bulgular
Analizde kullanılacak serilerin durağanlık derecelerini belirlemek adına ilk Genişletilmiş (Augmented)
Dickey - Fuller (1979) (ADF) ve Phillips – Perron (1988) (PP) birim kök testleri kullanılmıştır. Test
sonuçları Tablo 3’teki gibidir.

Tablo 2. Brezilya İçin ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları

ADF

PP

Inf

-1.8010

-1.5419

Exc

-0.5046

-0.3530

-2.4111

-2.2319

-2.5063

-1.9215

Inf

-4.9273*

-4.9427*

Exc

-6.4078*

-6.3438*

Düzey
Sabit Terim

Düzey
Sabit Terim Inf
ve Trend
Exc

Birinci Fark
Sabit Terim
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Birinci Fark
Sabit Terim Inf
ve Trend
Exc

-4.8966*

-4.9069*

-6.5530*

-6.5145*

Notlar: *,**,** * sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir. Her iki testin de yokluk
hipotezleri serinin birim kökü olduğunu (durağan olmadığını) ifade eder.

Uygulanan ADF ve PP test sonuçlarına göre her iki serinin de durağanlık derecesi 1 olarak
belirlenmiştir (I(1)). TY (1995) yöntemine göre kullanılan serilerin en yüksek bütünleşme derecesi
(dmax) serilerin gecikme uzunluğuna eklenerek Wald test yapılmalıdır. Bu bağlamda enflasyon ve döviz
kuru serilerinin (Brezilya için) en yüksek bütünleşme derecesi (dmax) = 1 olarak orataya konulmuştur.
Sıradaki adım ise VAR Modeli (Vector Autoregressive) için gecikme uzunluğunu (p) bulmaktır. Bu
ülkeye ait VAR modelinin gecikme uzunluğu Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SC) ve
Hannan - Quinn bilgi kriterleri (HQ) ‘ne göre 2 olarak saptanmıştır (p = 2). TY (1995) prosedürü
gereği VAR((p+dmax) modeli VAR (3) olarak belirlenmiştir. Model Denklem 1’de verilmiştir. Kurulan
VAR (3) modelinin ilk p kadar değişkenine modifiye edilmiş Wald test uygulanmıştır. Wald test Kikare dağılıma sahip olup p serbestlik derecesi ile dağılmaktadır. Brezilya için Granger nedensellik test
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Kt= M0+M1Kt-1+M2Kt-2 +M3Kt-3 +εt

(1)

Denklem (1)’de K vektörü {Inf ve Exc} serilerinden oluşmaktadır. (2x1)’lik bir vektördür. M0 (2x1)
sabit sayı vektörünü; M1, M2, M3, katsayı vektörü ise (2x2)’lik katsayı matrisini; εt ise hata terimi
vektörünü temsil etmektedir.
Tablo 4. Brezilya İçin Granger Nedensellik Test Sonuçları
Bağımsız Değişken
Bağımlı Değişken

Inf

Exc

Inf

-

3.2855*

Exc

11.3790***

-

Notlar: Wald testinin yokluk hipotezi (Ho) bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir. Üst
simgeler, *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki anlamlılığı belirtir.

Tablo 4’te verilen Brezilya için uygulanan Granger nedensellik testi sonucuna göre, bu ülke için seçili
dönemlerde enflasyon ve döviz kuru serileri arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur.
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Uzun dönem nedensellik ilişkisi Granger testi ile ortaya konulmuştur. Değişkenlerin herhangi birinde
meydana gelen bir standart hatalık şokun kısa dönemde diğer değişken üzerindeki etkisini ortaya
koymak adına genelleştirilmiş etki – tepki analizine başvurulmuştur (Soytaş ve Sarı, 2009).
Genelleştirilmiş etki - tepki analizi Pesaran ve Shin (1998) tarafından geliştirilmiştir.

Şekil 1. Brezilya İçin Genelleştirilmiş Etki - Tepki Analizi Test Sonuçları
Şekil 1a’ya bakıldığında döviz kurundan meydana gelen bir standart hatalık şokun, enflasyon üzerinde
ikinci aydan sonra pozitif ve anlamlı etki yarattığı görülüyor. Şekil 1c’ye göre ise enflasyonun döviz
kuru üzerinde kısa dönem etkisi görülmektedir. Sonuçların kısır döngü hipotezine uygun olduğunu
bu sonuçlara bakarak söylemek mümkündür.
4.2. Endonezya İçin Yöntem ve Ampirik Bulgular
Endonezya için ADF (1979) ve PP (1988) birim kök testleri uygulanmıştır. Testlerin sonuçları Tablo
5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Endonezya İçin ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları
ADF

PP

Inf

-3.8931*

-3.3077*

Exc

-0.2799

-0.3753

-3.8576*

-3.2373***

-1.6030

-1.6392

Inf

-6.4646*

-6.4461*

Exc

-10.7606*

-10.6151*

-6.4332*

-6.4580*

-11.1926*

-11.0784*

Düzey
Sabit Terim

Düzey
Sabit Terim Inf
ve Trend
Exc

Birinci fark
Sabit Terim

Birinci fark
Sabit Terim Inf
ve Trend
Exc

Notlar: *,**,** * sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir. Her iki testin de yokluk
hipotezleri serinin birim kök olduğunu (durağan olmadığını) ifade eder.

Endonezya için uygulanan testler sonucunda enflasyon serisi her iki test için de durağan
düzeydedir (I(0)). Döviz kuru serisi ise birinci farkta durağan hale gelmektedir (I(1)). Bu durumda
(dmax) 1 olarak kabul edilmiştir. Optimum gecikme uzunluğu AIC, SC ve HQ bilgi kriterleri baz
alınarak 2 olarak belirlenmiştir.
Endonezya için VAR modeli VAR (3) olarak oluşturularak Denklem (2)’de verilmiştir. Modelin ilk p
parametresine Wald test uygulanmış ve Granger nedensellik test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Kt= M0+M1Kt-1+M2Kt-2 +M3Kt-3 +εt

(2)
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Tablo 6. Endonezya İçin Granger Nedensellik Test Sonuçları
Bağımsız Değişken
Bağımlı Değişken

Inf

Exc

Inf

-

7.815570**

Exc

7.222457**

-

Notlar: Wald testinin yokluk hipotezi (Ho) bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir. Üst
simgeler, *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki anlamlılığı belirtir.

Test sonuçlarına göre söz konusu ülkede iki seri arasında Granger nedensellik ilişkisi belirlenmiştir.
Boş hipotezler %5 derecesinden reddedilmiştir.
Endonezya’ya uygulanan etki – tepki analizi sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Endonezya İçin Genelleştirilmiş Etki - Tepki Analizi Test Sonuçları

Şekil 2b’ye göre döviz kuruna uygulanan şok, enflasyon üzerinde iki ay etkili olmuştur. Şok zamanla
etkisini yitirmiş ve yok olmuştur. Şekil 2c’ye göre ise enflasyona uygulanan şok sonucunda döviz kuru
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etki yaratmıştır. Enflasyona uygulanan şok ve sonucu olarak Brezilya ile
benzer sonuçlar elde edilmiştir.
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4.3. Güney Afrika İçin Yöntem ve Ampirik Bulgular
Diğer ülkelerde olduğu gibi ilk olarak ADF (1979) ve PP (1988) birim kök testleri uygulanmıştır ve test
sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Güney Afrika İçin ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları
ADF

PP

Inf

-3.3614**

-3.3611**

Exc

-0.0154

-0.0512

-3.1908***

-3.0407

-2.4726

-2.4705

Inf

-6.4695*

-6.3814*

Exc

-9.3258*

-9.3307*

-6.7996*

-6.7203*

-9.5929*

-9.5910*

Düzey
Sabit Terim

Düzey
Sabit Terim ve Inf
Trend
Exc

Birinci Fark
Sabit Terim

Birinci Fark
Sabit Terim ve Inf
Trend
Exc

Notlar: *,**,** * sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir. Her iki testin de yokluk
hipotezleri serinin birim kök olduğunu (durağan olmadığını) ifade eder.

Tablo 7’ye göre her iki seri de birinci farkta %1 anlamlılık düzeyinde durağandır (I(1)). Bu durumda
dmax 1 olarak belirlenmiştir. Enflasyon ve döviz kuru serileri için optimum gecikme uzunluğu (p)
Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SC) ve Hannan - Quinn bilgi kriterleri (HQ)’ne göre
2 olarak bulunmuştur (p=2).
Güney Afrika için VAR modeli VAR (3) olarak tanımlanmıştır. VAR (3) modeli denklem (3)’te
verilmiştir. Bu VAR modeline uygulanan Wald testi sonuçları Tablo 8’de ortaya konulmuştur.
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Kt= M0+M1Kt-1+M2Kt-2 +M3Kt-3 +εt

(3)

Tablo 8. Güney Afrika İçin Granger Nedensellik Test Sonuçları
Bağımsız Değişken
Bağımlı Değişken

Inf

Exc

Inf

-

2.3830

Exc

3.2512

-

Notlar: Wald testinin yokluk hipotezi (Ho) bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir.
Üst simgeler, *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki anlamlılığı belirtir.

Wald testinde yokluk hipotezleri reddedilememiştir. Başka bir ifadeyle enflasyon ve döviz kuru serileri
arasında Granger nedenselliğine raslanmamıştır.
İki değişken arasındaki kısa dönemli etkileşime bakmak adına Pesaran ve Shin (1998) tarafından
önerilen genelleştirilmiştir etki – tepki analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Şekil 3’te verilmiştir.
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Şekil 3. Güney Afrika İçin Genelleştirilmiş Etki - Tepki Analizi Test Sonuçları

Uygulanan analizler sonucunda Şekil 3b’ye göre döviz kuruna uygulanan şok, enflasyon üzerinde iki
ay etki ediyorken ikinci aydan sonra etkisini yitirdiği söylenebilmektedir. Şekil 3c’ye bakıldığında,
enflasyona uygulanan şokun döviz kuru üzerinde ilk üç ay pozitif fakat istatistiksel olarak anlamlı
olmayan bir etki yarattığı gözlemlenebilmektedir.
4.4. Hindistan İçin Yöntem ve Ampirik Bulgular
Çalışmada kullanılan TY (1995) prosedürünün ilk adımı olarak Inf ve Exc serilerinin durağanlık
dereceleri ADF (1979) ve PP (1988) birim kök testleriyle belirlenmiştir. Sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Hindistan İçin ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları
ADF

PP

Inf

-1.5002

-1.1158

Exc

-0.4663

-0.1821

-3.0831

-2.6849

-2.8998

-2.7668

Inf

-8.1177*

-7.9639*

Exc

-10.9123*

-11.2049*

Düzey
Sabit Terim

Düzey
Sabit Terim
Trend

ve Inf
Exc

Birinci Fark
Sabit Terim
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Birinci Fark
Sabit Terim
Trend

ve

Inf

-8.1272*

-7.9755*

Exc

-10.9134*

-11.2854*

Notlar: *,**,** * sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir. Her iki testin de yokluk
hipotezleri serinin birim kök olduğunu (durağan olmadığını) ifade eder.

Tablodan da gözlemleneceği üzere her iki seri de birinci dereceden durağandır (I(1)). Dolayısıyla
Hindistan için dmax = 1 olarak kabul edilmiştir. Bir sonraki adım olan optimum gecikme uzunluğu, SC
ve HQ bilgi kriterleri ışığında 2 olarak belirlenmiştir (p=2). Böylece Hindistan için VAR modeli VAR
(3) olarak kurulmuştur. Denklem 4’te VAR (3) modeli ortaya konulmuştur. Kurulan modelin ilk p
parametresine Wald testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 10’da verilmiştir.
Kt= M0+M1Kt-1+M2Kt-2 +M3Kt-3 +εt

(4)

Tablo 10. Güney Afrika İçin Granger Nedensellik Test Sonuçları
Bağımsız Değişken
Bağımlı Değişken

Inf

Exc

Inf

-

3.790851

Exc

2.195609

-

Notlar: Wald testinin yokluk hipotezi (Ho) bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir. Üst
simgeler, *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki anlamlılığı belirtir.

Uygulanan test sonucunda Hindistan için incelenen dönemde enflasyon ve döviz kuru serileri arasında
Granger nedenselliğine rastlanmamıştır.
İki değişken arasındaki kısa dönemli etkileşimi gözler önüne koymak adına Pesaran ve Shin (1998)
tarafından geliştirilen genelleştirilmiş etki – tepki analizine başvurulmuştur. Analiz sonuçları Şekil 4’te
verilmiştir.
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Şekil 4. Hindistan İçin Genelleştirilmiş Etki - Tepki Analizi Test Sonuçları

Analiz sonucunda Şekil 4b’de görüldüğü üzere döviz kuruna uygulanan şok, enflasyon değişkeni
üzerinden negatif fakat anlamsız bir etki bırakmıştır. Şekil 6c ise, enflasyona uygulanan şokun döviz
kuru üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar Granger nedensellik testi
sonuçları ile paralellik göstermektedir.
4.5. Türkiye İçin Yöntem ve Ampirik Bulgular
TY (1995) yöntemi gerekli ilk olarak her iki seriye de durağanlık testi uygulanmıştır. Serilerin
durağanlıkları sınanırken ADF (1979) ve PP (1988) birim kök testlerine başvurulmuştur. Test sonuçları
Tablo 11’de verilmiştir.
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Tablo 11. Türkiye İçin ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları
ADF

PP

Inf

-4.0277*

-3.8766*

Exc

1.7090

2.1763

-4.1293*

-3.9394**

-0.6876

-0.4168

Inf

-7.9337*

-7.8763*

Exc

-9.0262*

-9.0015*

-7.9290*

-7.8736*

-9.5298*

-9.6138*

Düzey
Sabit Terim

Düzey
Sabit Terim
Trend

ve Inf
Exc

Birinci Fark
Sabit Terim

Birinci Fark
Sabit Terim
Trend

ve Inf
Exc

Notlar: *,**,** * sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir. Her iki testin de yokluk
hipotezleri serinin birim kök olduğunu (durağan olmadığını) ifade eder.

Tablo 11 incelendiğinde Inf serisinin düzeyde durağan olduğu görülmektedir (I(0)). Buna karşın Exc
serisi birinci farkta durağan hale gelmektedir (I(1)). Dolayısıyla en yüksek bütünleşme derecesi 1 olarak
belirlenmiştir (dmax = 1). Sıradaki adım olarak optimum gecikme uzunluğu AIC, SC ve HQ bilgi
kriterleri baz alınarak 1 olarak belirlenmiştir (p= 1). Sonuç itibariyle Türkiye için VAR modeli VAR (2)
olarak kurulmuş olup Denklem 5’te verilmiştir. Ve bu VAR (2) modeline uygulanan Wald testi
sonuçları Tablo 12’de ortaya konulmuştur.
Kt= M0+M1Kt-1+M2Kt-2+εt

(4)

Tablo 12. Türkiye İçin Granger Nedensellik Test Sonuçları
Bağımsız Değişken
Bağımlı Değişken

Inf

Exc
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Inf

-

0.1292

Exc

0.1046

-

Notlar: Wald testinin yokluk hipotezi (Ho) bağımsız değişken bağımlı değişkenin Granger nedeni değildir. Üst
simgeler, *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 düzeylerinde istatistiki anlamlılığı belirtir.

Türkiye için elde edilen sonuçlar Hindistan ve Güney Afrika için uygulanan test sonuçları ile benzerdir.
Döviz kuru ve enflasyon serileri arasında incelenen dönemde Granger nedenselliğine rastlanmamıştır.
İki değişken arasındaki kısa dönemli etkileşimi incelemek adına Pesaran ve Shin (1998) tarafından
önerilen genelleştirilmiş etki – tepki analizi uygulanmıştır. Analizin sonuçları Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Türkiye İçin Genelleştirilmiş Etki - Tepki Analizi Test Sonuçları

Analiz sonuçları ele alındığında döviz kuruna uygulanan bir standart hatalık şokun enflasyon üzerinde
kısa dönem etkisi olmadığını söylerken; enflasyona uygulanan bir standart hatalık şokun da döviz kuru
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını görülmektedir. Bu da yine Wald testi sonuçları ile de
örtüşmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ele alınan dönemde faiz koridoru politikasını uygulamıştır.
Böylece ABD merkez bankası FED’in uyguladığı genişlemeci para politikası karşısında faiz
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koridorunun alt limitini düşürerek ani para akışını sınırlandırmıştır. Yine Euro Borç Krizi’nin etkilerini
azalmak adına 2011-2012 yıllarında faiz koridorunun üst limitini yükselterek sermaye çıkışını önlemeye
çalışmıştır (Çevik, 2016: 715). Doğru zamanda doğru politikaların uygulanmış olması sonucu olarak da
döviz kurundaki dalgalanmalar, enflasyonu etkilememiştir ve bu durumda uygulanan Granger
nedensellik testi ile ortaya konulmuştur.
4. Sonuç
Çalışmada, enflasyon ve döviz kuru serileri arasındaki Granger nedenselliği ele alınmıştır. Testler
Toda - Yamamoto (Toda ve Yamamoto, 1995) yöntemine uygun olarak yapılmıştır. Bunun yanı sıra
seriler arasındaki kısa dönem etkileşimini incelemek amacıyla Pesaran ve Shin (1998) tarafından
önerilen genelleştirilmiş etki – tepki analizine başvurulmuştur. Dönem olarak geleneksel olmayan para
politikalarının uygulandığı 2008 Küresel Kriz sonrası seçilirken, bu politikalardan en çok etkilenen
ülkeler olan Kırılgan Beşli ülkeleri çalışmanın konusu olmuştur. Bu ülke grubunda Brezilya,
Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye yer almaktadır.
Yapılan testler sonucunda Brezilya ve Endonezya için ele alınan seriler arasında çift yönlü uzun
dönem Granger nedenselliğine rastlanmıştır. Brezilya ve Endonezya için uygulanan genelleştirilmiş etki
– tepki analizleri sonuçlarına bakıldığında ise döviz kuruna uygulanan şok karşısında yurt içi fiyatların
etkilendiğini; aynı şekilde enflasyona uygulanan bir standart hatalık şok karşısında da döviz kurunun
etkilendiğini söylemek mümkündür. Her iki ülke için de uygulanan analizler neticesinde enflasyon ve
döviz kuru arasındaki ilişkinin durumunun, Kısır Döngü Hipotezini desteklediği görülmektedir.
Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye için uygulanan uzun dönem Granger nedensellik analizleri
sonucunda seriler arasında ilişkiye rastlanmamıştır. Buna karşın Güney Afrika için genelleştirilmiş etki
– tepki analizi sonucunda döviz kuruna uygulanan şok, kısa dönemliğine de olsa enflasyon üzerinden
etkili olmuştur. Fakat enflasyona uygulanan bir standart hatalık şok, döviz kuru üzerindeki etkisini
açıklayamamaktadır.Hindisatan için uygulanan aynı analiz sonucunda görülmüştür ki, döviz kuruna
uygulanan bir standart hatalık şok, enflasyon üzerinden ilk üç ay etki yaratmıştır. Fakat bu etki devam
ettirilemez ve istatistiki olarak anlamsızdır. Enflasyona uygulanan şok ise döviz kuru üzerinden
incelenen ilk on aylık dönemde etki yaratmamıştır. Türkiye için yapılan genelleştirilmiş etki – tepki
analizi sonucunda ise de değişkenlere uygulanan bir standart sapmalık şoklar, diğer değişken üzerinde
ilk on aylık dönemde etki yaratmamıştır.
Ülkeler için en önemli makro ekonomik göstergelerden olan ekonomik büyümenin sağlam temeller
üzerinde ilerlemesi için fiyat istikrarının önemi karar alıcılar tarafından ortaya konulmaktadır. Bu
nedenle fiyat istikrarının sağlanabilmesi için döviz şoklarından kolayca etkilenen ekonomilerde döviz
kuru ve enflasyon arasındaki etkileşim dikkate alınarak mevcut para politikaları revize edilmelidir ve
ani şokları hafifletmek amacıyla yeni politikalar geliştirilmelidir. Bilhassa kırılgan ekonomiler dışa
bağımlılıklarını azaltarak para birimleri üzerinde daha etkili politikalar izleyebilmelidirler.
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadının Modernleşmesinde Fatma Aliye Örneği
Muhteber KAYA1
Giriş
Tarihin mevzuu olan “insanın faaliyeti” bizim her gün geçirdiğimiz ve görüp duyduğumuz
hayatın kendisidir (Togan, 1985: 16). Tarih boyunca devam eden bu süreçte Türk kadını, toplumsal
hayatta, siyasi, sosyal ve aile yaşamında hak ve eşitlik açısından oldukça önemli bir konuma sahip
olmuştur (Aydıngör, 2006: 4). Türk destanlarında, efsanelerinde, hikâyelerinde, avda, savaşta
ziyafetlerde, dini ve insani sahalarda erkekler ile beraber faaliyet göstererek her bakımdan omuz omuza
mücadele etmiştir (Aksoy, 2008: 32). Türklerin geleneksel kültürlerinde kadına kazandırdığı hüviyet
canlı ve hareketli olmuş, toplum içerisin de değer verilen kadın yüceltilmiştir (Geçikli, 2016: 823). Aile
içinde de kadın önemli bir mevkide olmuştur. Anne olarak çocukların yetiştirilmesi ve idaresi kadına
aittir. Türk töresi kadını kutsal sayıp, dövülmesini, hor görülmesini, itilip kalkılmasına müsaade
etmemektedir (Şimşek, 2016: 18). Kadın erkeklerle eşit haklara sahipti ve erkeklerden kaçıp evin ancak
harem kısmında yaşayan bir zümre değildi (Açıl, 2016: 64)
Eski çağlarda kadınlar doğrudan doğruya hükümdar, kale korumanı, vali ve
Elçi gibi görevlere de getiriliyorlardı. Toplantılara Hakanın yanında Hatunda katılabilirken, buyruklarda
sadece “ Hakan buyuruyor ki...” sözü emredildiği buyruğa itaat edilmezken, “ Hakan ve Hatun buyuruyor
ki...” sözüne itaat edilirdi (Gökalp, 2004: 214). Eski Türk aile yapısında kadının statüsüne ve rolüne
bakıldığında kadının hemen her konu da söz sahibi olduğu görülmektedir (Karaçay, 2016: 768).
Eski Türk topluluğunda hür olan ve Asya Hunlarından beri ata binip, ok atan ve savaşlara da
katıldığı tespit edilen namus ve iffetine düşkünlüğüyle yabancı kaynaklar da bilhassa belirtilen Türk
kadını itibar sahibi olup muhaberede düşman eline geçmesi büyük zillet sayılırdı (Kafesoğlu, 1984: 216217).
M.S 720 yılında Kültekin için dikilen Tonyukuk ve 734 yılında Bilge Han adına dikilen Orhun
Yazıtlarında, eski Türklerde kadının, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda özgürlüğe kavuştuğu da yer
almaktadır (Kara, 2019: 230).
VIII. yüzyılın ortalarından itibaren Türklerin İslamiyet’i kabulü ile Arap kültürünün toplum
yaşantısına işlenmesi kadınlar ile ilgili olan durumlarda da olumsuz yönde değişiklikler meydana
getirmiştir. Kadın erkek eşitliği bozulup, kadının toplumsal, siyasal, ekonomik haklarında sınırlama
getirilmiştir (Aydıngör, 2006: 6). Ancak bu yeni unsurlar Türk kadınının sosyal, siyasi ve iktisadi
faaliyetlerini sürdürmesine engel olmamıştır (İnan, 1982: 37-38).
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O dönemlerde kadın edebi eserlere de konu olmuştur. Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-it Türk’te
yeni dinin etkisiyle kadının toplumun değişimine bağlı kadının üstelendiği rollerin de farklılaşmış bu
eserlere de yansımıştır. Ancak kadınla ilgili algı da çok fazla değişim olmamış ve cesaretlerinden, iffetli
oluşlarından, yüceliklerinden bahsedilmiştir. Dede Korkut Hikâyelerinin mukaddime bölümünde ise
kadının dört tiplemesi üzerinde durulmuş görev ve sorumluluklarına göre sınıflandırılmıştır (Ergin,
1971, 5-6). Ayrıca eserde kadının kılıç kuşanan, at binen, genel olarak eş, anne, sevgili, rollerini
üstlendiği görülmektedir (Albayrak, 2015: 17- 18)
1071 yılında Bizans’a karşı askeri bir üstünlükle Anadolu’ya hâkim olan Selçuklular döneminde
de Türk kadını erkekler ile beraber hareketli bir hayat içinde olmuştur. Bu devirde Türk kadını için eve,
hareme kapanma gibi bir durum söz konusu olmamıştır (Aksoy, 9). Döneminin önde gelen
kadınlarından Altuncan Hatun ve Terken Hatun siyasi hayatta söz sahibi olurken (Kurnaz, 1992: 9),
Fatma Bacının kurduğu Bacıyan’ı Rum Teşkilatında kadınlar askeri, ekonomik ve kültürel faaliyetlerde
bulunmuşlardır (Aydıngör, 2006: 7)
Osmanlı Devleti dönemi de dâhil olmak üzere kadınlar hiç bir zaman esaret altında olmamıştır.
Göçebelikle beraber tarımsal bir ekonomiye dayalı Osmanlı Beyliğinde kadınlar erkeklerle beraber
savaşmış, sosyal ve siyasi hayatta söz sahibi olabilmiştir (Aydıngör, 2006: 15).
1.Osmanlı Toplumunda Kadın ve Tanzimat Fermanının İmzalanması
Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu ilk dönemlerde etkisini gösteren Türk Moğol siyasi
geleneğine göre egemenlik hanedan ailesinin tümüne verilmişti. Bu durum her ne kadar yönetme
hakkının sadece erkeklerde olduğu şeklin de algılansa da, iktidarın elde ediliş şekli ve aktarımı göz
önüne alındığında kadınların da politik olarak rol oynadıkları görülmektedir (Gürkan, 2016: 831-832).
Ne zaman ki Osmanlı devletinin sınırları genişleyip, İstanbul fethedilince kadınlar artık zamanla
toplum hayatından uzaklaşarak özel alan olarak adlandırılan “ev” içerisine itilmiştir. Ev içerisin de
ikinci planda kalan şehirli kadınlarda durum böyleyken, köyde yaşayan kadınlar erkeklerle birlikte
dışarıda ki yaşamlarına devam etmiş ve bununla beraber ev işlerini de yürütmüşlerdir. Osmanlı
toplumunda kadının önceden sahip olduğu konumunu kaybetmesinin temel etkeni Osmanlı
Devleti’nin kuruluş aşamasından başlayarak Bizans kurumlarının etkisinde kalarak harem kültürünün
edinmesidir (Doğramacı, 1989: 2). Ancak Kanuni Sultan Süleyman ve III. Selim döneminde halk
sınıfından kimi kadınların çalıştığı bu dönemlerde pratik hekimlik ve gardiyanlık yaptıklarına dair
belgeler vardır. Ancak yine de Osmanlı Devletin de kadının konumunda Tanzimat’a kadar önemli bir
değişiklik meydana gelmemiştir (Uyanıker, 2009: 5).
Osmanlı İmparatorluğu XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa karşısında gerilemeye başlamıştı.
Günden güne toprak kaybedilmesi, telaşlanan yöneticilerin çareyi yenileşmeyle bulmaları şeklinde
sonuçlanmıştır. Yenileşme hareketleri öncelikle askeri alanda yapılmaya başlanmıştı (Kurnaz, 2011: 21).
Ancak bu yapılan yenilik hareketleri durumun iyiye gitmesinde yeterli değildi. Batıyı tanıyan aydınlar
geri kalış sebeplerini değerlendirirken toplumun yarısını oluşturan kadınların eğitimden ve diğer pek
çok haktan yoksun olmalarının, geri kalmışlıklarında önemli bir faktör olduğunu tespit etmişlerdir.
Çünkü onlara göre toplumun temel yapı taşı ailedir. Ailenin vazgeçilmez unsuru ise kadındır. Topluma
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sağlıklı bireyler yetiştiren kadının zayıf olması toplumun gerilemesi demekti. O halde kadının iyi bir
eğitim alması gerekmekteydi (Kurnaz, 1992: 7).
18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nde başlayan değişim ve modernleşmenin dönüm
noktası 1839 yılında imzalanan Tanzimat Fermanıdır. Tanzimat döneminde diğer yenileşme
hareketlerinin gerçekleştirildiği dönemlerden farklı olarak askeri ve bürokrasi alanlarının dışında
toplumsal ve siyasal alanlarda da reformlar yapılmıştır (Kartal, 2008: 216). Bu çerçevede Tanzimat’tan
Cumhuriyet Dönemine uzanan “modernleşme” sürecin de Türk toplumsal, siyasal ve ekonomik
hayattaki değişimle beraber kadının “kamusal alana” dâhil olma çabalarıyla şekillenen “kadın
hareketleri” ve bu şekilde öne çıkan kadınlar Türkiye’de “kadın kimliğinin” oluşumunda önemli rol
üstlenmiştir (Hamzaoğlu, 2015: 6).
Tanzimat dönemi Osmanlı toplum hayatında değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bu
değişimlerin en önemlisi, sınırlıda olsa kadınların toplumsal hayata katılmaya başlamasıdır. Yine bu
dönemde bazı kurumlarda kadınlar lehine değişiklik yapılmış, eski yasaklar geniş ölçüde yumuşatılmış
fikir ve edebiyat alanında kadınların yeni haklar tanınması doğrultusunda yazılar yazılmaya başlanmıştır
(Kartal, 2005: 39-40).
Osmanlı kadını hayatının önemli bir kısmını Osmanlı hukuku şer’i ve örfi kurallar
oluşturmaktaydı. Bu kurallar kadının toplum içinde ikinci sınıf konuma itilmesine sebep olmuştur.
Nitekim kadınlar evlendikleri zamanda kocalarının yetkisi altına giriyorlardı. Şeriat bakımından kadın
hiçbir zaman yasal bağımsızlığa kavuşamıyordu. Çocuklarının vasiliğini üzerine alamıyordu.
Boşanmalarda koca tek yanlı bir ayrıcalığa sahipti. Osmanlı aile sisteminde bu durum hukuksal ve
sosyal üstünlüğü erkeğe bırakmıştı. Birden fazla kadınla evlenebilme, kız çocuğun erkek çocuğa göre
mirastan yarı yarıya pay alması mahkemelerde kadının şahitlik ifadesinin erkek şahit ifadesinden
değersiz oluşu vb. kadını ikinci planda bırakmıştır. İlk zamanlarda evlenmelerde kızın izni yeterli iken
sonraları velisinin izni gerekli görülmüş, kadına mahkeme aracılığıyla kocasından ayrılma hakkı
verilmemiştir. (Aydıngör, 2006: 14).
Tanzimat’la başlayan dönemde kadınlara, kadı önünde evlenme hakkı (1845), orta ve
yükseköğrenim görme hakkı, kız çocukları ile erkek çocukların eşit miras hakkı (1858 Arazi
Kanunnamesi ile) tanınırken kadınları köle ve cariye olarak alınıp satılması da yasaklanmıştır (1856)
(Dulum, 2006: 18).
Osmanlı hukuk düzenine göre kadınların arazi mirası konusunda mirastan pay almaları
toprakların parçalanması endişesi ile engellenmiştir. Bu durum 1567 tarihine kadar böyle devam
etmiştir. 1567’de “tapu bedeli” ile miri arazi tasarruf sahibinin arazisinin kız evlada geçmesi kabul
edilmiştir. 1846 yılında alınan yeni bir kararla kız çocuğu da erkek çocuk gibi babasının arazisinin hiçbir
şart aranmaksızın alabilme hakkı kazanmıştır. 6 Haziran 1858 tarihinde Arazi Kanunnamesinin
imzalanmasıyla beraber kız ve erkek evlat babadan kalma miri arazi üzerinde oturmak için herhangi
bir ücret ödemeden eşit haklarda faydalanabilecekti. Arazi kanunu ile beraber gelen bir diğer yenilik ise
Osmanlı kanunlarına göre alınan “gelinlik vergisi” de ortadan kaldırılmıştır (Aydıngör, 2006: 20-23).
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Tanzimat Fermanın yayınlanmasından sonra Osmanlı devleti köle ticaretini yasaklama kararı
almışlardır. 26 Aralık 1876 Kanuni Esasi ile de Osmanlı idaresindekilerin hürriyetleri temin edilmiştir.
Buna rağmen köleliğin yasaklanmasında ki kararlar etkili olamamıştır. Çünkü kölelik Osmanlı
hükümetinin ana kanunu olan Şeriata uygun görülmüştür. Cariyeliğin kaldırılması kararı kâğıt üzerinde
kalmıştır ve saltanatın kaldırılmasına kadar sarayda hala çok sayıda cariye bulundurulmaya devam
edilmiştir. Cariyelik tam anlamıyla Cumhuriyet döneminde kaldırılmıştır (Kurnaz, 1996: 120).
Tanzimat fermanında kadınlar için yeni hükümler olmamasına rağmen özellikle eğitim alanında
yapılan reform hareketleri doğrultusun da kadınlara verilen eğitim imkânlarıyla aydın bir toplum
oluşturulması hedeflenmiştir (İnan, 1982: 88). Bununla beraber kadının meslek sahibi olmasına yönelik
olarak öncelikle kız çocukları için yeni eğitim kurumları açılmıştır. Bu dönemde Türk kadınının eğitim
sonucu sahip olduğu ilk resmi meslek öğretmenlik olmuştur (Uyanıker, 2009: 5).
Tanzimat döneminde modernleşmenin simgesi haline gelen kadın eğitimi meselesinde amaç
Osmanlı toplumu içerisinde kadının üstlenmiş olduğu rolleri iyileştirmek ve geliştirmektir (Karaca,
2013: 2). Tanzimat öncesinde eğitim için yapılan bütün yenilikler askeri okulların açılması ile ilgiydi.
Eğitim müesseseleri Sıbyan ve Enderun mekteplerinden ibaretti. Türk kadını ise sadece Sıbyan
mektebine gidebilmekteydi. Nadiren de olsa sadece zengin ulema zümresinin kızları aile desteği ile
evlerinde özel ders alabilmekteydi. Tanzimat fermanın ilan edilmesiyle beraber kızlar için devlet kendi
elleriyle mesleki ve kültürel açıdan eğitim kapısını aralamıştı. Kadınlar için eğitimle ilgili bu dönemde
ki en önemli teşebbüs 1869 yılında Maarifi Umumiye Nizamnamesidir. Hükümlerine bakıldığında, kız
çocukları için eğitim zorunlu bir hale getirilmişti. Diğer önemli bir girişim olan 1876 Kanuni Esasi de
ise kız ve erkek çocuklar için eşit eğitim hukuken mümkün kılınmış olmasıdır (Kurnaz, 1992: 4-5).
Hem ev içinde hem toplumsal hayatta eşitliği temin etmek için kadının ekonomik özgürlüğüne
kavuşması ve eşit işe eşit ücretler verilmesinin sağlanması kadın hareketlerinin temel hedefi olmuştur.
Osmanlı kadın modernleşmesinde “kadının çalışması” meselesi ise daha ziyade ideolojik bir nokta
doğrultusunda tartışılmış gerçeklik belli ölçüde göz ardı edilmiştir. Çalışan kadınlar ya bazı
medeniyetlere dâhil oluşumumuzun sembolik göstergesi olmuş ya da muhafazakârlar açısından kadının
çalışmaması toplumsal ve ailevi değerlerin korunmasının garantisi olarak gösterilmiştir (Barbarosoğlu,
2015: 22-23).
Tanzimat hareketiyle başlayan çağdaşlaşma hareketi çerçevesinde Türk kadını gerek düşünce
alanında gerekse doğrudan doğruya siyasi ve toplumsal haklar yönünde ciddi adımlar atabilmiştir
(Terzioğlu, 2007: 11).
II. Meşrutiyet Döneminde Kadın Modernleşmesi
Türk modernleşme tarihinin en önemli aşamalarından biri sayılan II. Meşrutiyet dönemi,
Tanzimat’ın ilanından başlayarak siyasal ve toplumsal gelişmeleri şekillendiren birçok yeniliğin ve
zihniyet değişiminin yaşandığı (Ülker, 2002: 8) modern ve çağdaş Cumhuriyet yönetiminin temellerinin
atıldığı bir dönem olmuştur. Jön Türklerin etkisi altında kalınarak ilan edilen II. Meşrutiyet ile 1878
yılında süresiz olarak yürürlükten kaldırılan parlamenter rejime yeniden dönülmüştür. II. Meşrutiyet’in
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ilan edilmesi ile özgürlüklerin geldiğine yönelik inanç sadece erkekleri değil kadınları da etkilemiştir
Özellikle kadınlar tarafından özgürlüğün ilanı şeklinde algılanmıştır (Akagündüz, 2013: 65).
Kadın haklarıyla ilgili hareketler bu dönemde daha belirgin olarak görülmeye başlamış ve
önceleri erkekler tarafından sorgulanan kadın hakları, basının da yardımıyla kadınlar arasında yeni bir
arayış haline gelmiştir (Avcı, 2016: 226).
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet kadın eğitimine daha fazla önem vermeye
başlamıştır. Bunun sonucunda toplum hayatında daha fazla ön plan çıkmaya başlayan kadınlar II.
Meşrutiyet’in ilanı ile beraber daha önceden çıkarmaya başladıkları dergi sayısını arttırmaya
başlamışlardır. Sayıları her geçen gün artan derneklerde faaliyet içerisinde olmuşlar ve siyasi partilerde
görev almaya başlamışlardır. II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki yönetimi kadın konusuna ayrı
bir önem vermiş, kadınların toplumsal hayata dahil edilmesi ve geleneksel rolünden çıkarılarak sosyal
yaşamda aktif olması (Türeyen, 2018: 2) yolunda teşvik edici uygulamalar da bulunmuşlardır. Bu
dönem de kadın ile ilgili konular memleketin ekonomik ve kültürel bir meselesi olarak görülmüştür
(Özkiraz, 2011: 3). Avrupa ailesinin kopyası olmadığına vurgu yapılan bir aile tipi olarak milli aile fikri
ortaya atılmıştır. Evlilik, yalnızca dinî olmaktan çıkarılmış, ailenin biçimlendirilmesi kültürün bir parçası
ve millî kültürün yükseltilmesi için zorunluluk olarak görülmüştür. Buna istinaden bu konunun bu
dönem de yetişen Cumhuriyet döneminin aydınları arasında tartışmanın temelini oluşturacak hale
gelmesi sağlanmıştır (Bulut, 2013: 317-318).
II. Meşrutiyet Döneminde yaşanan kadın konulu tartışmalar, kadının aile ve toplum içerisinde
ki konumu üzerinden yürütülmüştür. Bu dönemde çıkan gazeteler ve fikir dergilerinde kadınlar
sorunlarını, beklentilerini yazarak toplumu ve hemcinslerini şekillendirmeye çalışarak bilinçlenmelerini
sağlamışlardır. Ayrıca kadınlar konferanslar düzenleyip, çeşitli dernekler kurmuşlardır. Bu derneklerde
etkin görevler ve sorumluluklar üstlenerek toplumsal yaşama adım atmışlar (Ülker, 2002: 7)
Özellikle dergiler arasında en uzun süre yayın hayatını sürdüren (1913-1921) Kadınlar Dünyası,
diğerlerinden farklı bir içeriğe sahiptir. Dergi, eğitimli ve özgür kadınların toplumsal hayata
katılmalarının gerekli olduğu üzerinde durmuştur. Toplumsal ve ekonomik hayatın gelişmesiyle kadının
sahip olduğu statü arasında ilişki kurmuştur (Kurnaz, 1996: 156).
II. Meşrutiyet döneminin kadınlar açısından önemli diğer bir değişimi ise görüş ayrılıklarıyla
beraber üzerinde durulan “kadın eğitimi” ile ilgili meselelerdir. Kadının eğitim alarak sosyal hayata
dâhil edilecek olması değişimin, gelişmenin ve modernleşme sürecinin önemli bir parçası olduğunun
bilincine varılmıştır. Aydın kesim toplumun ilerlemesini kadının yükseltilmesi ile özdeşleştirmiştir
(Aydın, 2009: 153). Bu dönemde de hükümet kadınların eğitimine yönelik çalışmalarına devam ederek,
önemli adımlar atılmıştır (Şahin, 2011: 852). 1913 yılında ilk kız lisesi açılmıştır. Aynı zaman da kadınlar
için yükseköğretim hakkı da doğmuştur. 1914 yılında Darülfünun da kızlara yönelik dersler başlamış
ve 1915’te kızlar erkekler ile beraber ders görmeye başlamışlardır. 1917’de kadınlar için Güzel Sanatlar
Okulu ve Konservatuvar, terzilik eğitimi veren okullar, hemşirelik ve ticari derslerin verildiği okullar
açılmıştır (Türeyen, 2018: 2-3). 1914’te kurulan İnas Darül-Fünun’u, kız öğretmen okullarına
bağlanmış ve matematik, edebiyat ile tabii bilimler alanlarında eğitim vermiştir. Bu okul aynı zamanda,
kız öğretmen okullarına da öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur (Kurnaz, 199: 160). İlk defa
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yurtdışına eğitim amaçlı kız öğrenci gönderilmiştir (Türeyen, 2018: 2-3). Aynı zamanda bu dönem de
Avrupa’dan kızların eğitimi için uzmanlar da getirtilmiştir (Karagöz, 2015: 680).
II. Meşrutiyet yıllarında iç ve dış politika da kargaşa içinde olan Osmanlı Devleti değişim ve
dönüşüm çizgisini kadınlara doğru yayarak önceki dönemlere benzemeyen bir kadın hareketi
biçimlendirmişlerdir. Bu şekilde dönemin aydınları gözünde farklılaştırılmış kadın modernleşme aracı
olarak algılanmıştır (Akagündüz, 2013: 65). Toplumun bazı kesimlerinde, kadınlar daha özgür hareket
etmeye başlamış ve bu durum neticesinde (Aşık, 2019: 274) giyim, kuşam ve günlük yaşamda da
modernleşme girişimlerinde bulunmuşlardır. Meydana gelen değişiklikler yeni bir biçim de hız
kazanmıştır Bu özelliklede Batı ile münasebetleri olan üst sınıf kadınların rol oynadığı bir durum
olmuştur (Barbarosoğlu, 2015: 201-202).
Bu dönem de mitinglerde aktif rol oynayan kadınlar, roman ve makaleler yazarak cemiyet
kurmuşlardır. Siyasete atılmak için mücadele eden ve yasak olmasına rağmen tiyatroda oynayan
kadınlar büyük gayret içerisin de olmuşlardır (Avcı, 2016: 226).
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra sosyal alanda da var olma mücadelesi veren kadınlar toplumda
daha etkin olabilmek amaçlı siyasi alanda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Buna yönelik olarak
mecliste kadınların siyasi ve içtimai haklarını kazanması için “Kadınlar Halk Fırkası” nın kurulması için
çalışmalar yapmışlardır. Ancak kurulması kabul edilmeyen Fırkadan sonra “Türk Kadınlar İşbirliği”
kurulmuş ve kadınlar bu çatı altında siyasi ve sosyal hak elde ederek (Gülcü, 2012: 158) modernleşme
safhasında önemli bir adım daha atmışlardır.
II. meşrutiyet döneminde meydana gelen “Balkan ve I. Dünya Savaşları” kadınların çalışma
hayatına girmeleri, evlilik anlayışlarını kökten değişmesi gibi sonuçlar doğurmuştur. Özellikle
dokumacılık, sigara fabrikalarında, sanayide yoğun biçimde çalışmaya başlamışlardır (Baskın, 2007: 72).
Özellikle savaş sebebiyle askere giden erkeklerin boşalttığı bazı memurluklara kadınlar atanmış, erkek
nüfusunun azalması, kadınlara çalışma ortamı hazırlamıştır. Hastane, posta idaresi, tekel idaresi,
laboratuvar vb. işlerde kadın siyasi artışmış, yol yapımı, maden işçiliği, atölyeler, sokak temizliği gibi
işlerde çalışmaya başlamıştır. 1913 yılında ilk kez bir kadın devlet memuru olarak çalışmaya başlamıştır
(Özkiraz, 2011: 5).
Osmanlı tarihinde ilk defa kadının hukuki statüsünün ve aile hukukunun düzenlendiği Hukuki Aile Kararnamesi 1917 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kararname, aynı zamanda bir İslam ülkesinde
aile hukukuna dair hazırlanmış olan ilk kanun metnidir. Bu kararname ile nişanlanmaya yeni bir
hukuksal boyut getirilerek, kamu otoritesinin, yani devletin aile işlerine müdahale etmesi hükmüne yer
verilmiştir. Evliliğe yaş sınırı getirilmiş, kızların küçük yaşta evlenmelerine izin verilmemiştir. Kızların
evlenebilmesi için on yedi, erkekler için ise on sekiz yaş sınır kabul edilmiştir. Kararname ile çok eşlilik
eşin rızasının alınmasıyla mümkün hale getirilmiştir. Kadına da erkek gibi boşanma hakkının
verilmesinin yanı sıra evlenmelerin de bir memurun ve iki şahidin huzurunda gerçekleştirilmesi hükmü
sayesinde evlilikler kayıt altına alınmıştır (Özkiraz, 2011: 5).

Fatma Aliye Hanım’ın Kadına Bakış Açısı
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Tanzimat dönemi kadının edebiyatçı ve aydın kimliğini ortaya çıkarmakla beraber toplum içerisinde ki
yerini de belirlemeye çalışmıştır. Bu bağlamda yeni model bir kadın ve aile özlemi de oluşmaya
başlamıştır (Aydıngör, 72). Bu anlamda modernleşme çabalarının sosyal alana yansıdığı bir diğer alan
da 1860’lardan sonra gazeteler, romanlar ve piyeslerdir. Bu dönem basını özellikle kadın haklarının,
sorunlarının ve kadın yazarlarının yer alması Osmanlı’da kadın hareketinin ortaya çıkmasını tetikleyen
en önemli unsurlardan birini teşkil etmektir. Osmanlı kadın hareketinin temel taşıyıcısı ise kadın
dergileri ve dernekleri olmuştur. Bu dergilerin sayısı özgürlük ortamın göre zamanla artış göstermiştir
(Polat, 2016: 188).
Fatma Aliye Hanım, 19 Ekim 1862 yılında, tarihçi, edip ve devlet adamı Tanzimat döneminin
önde gelen isimlerinden Ahmet Cevdet Paşa’nın ikinci çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Çok küçük yaşlarda okumayı öğrenen Fatma Aliye, çocukluğu boyunca özel dersler almıştır. Yabancı
dile, felsefeye, edebiyata ve bilimin her dalına ilgi duyan Fatma Aliye, tüm çocukluğunu ve gençliğini
kitaplar okuyarak geçirmiştir. Devlet adamı bir babanın evladı olmak, Fatma Aliye’nin kültürel birikimi
açısından büyük bir önem taşımaktadır. Yabancı dil seviyesini günden güne ilerleten Fatma Aliye, farklı
ülkelerden gelen devlet adamlarının eşleri ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulmuş; farklı kültürlerle
yaşamının çok erken dönemlerinde tanışmıştır (Karaca 2003: 148).
Fatma Aliye Hanım ailesinin kendisine vermiş olduğu bütün imkânlardan yararlanmış ileriye
dönük şekilde geliştirilmiş aydın bir Osmanlı kadınıdır (Karaca, 2011: 93). Konak eğitiminin yetiştirdiği
ilk entelektüel kadınlardan biri olan Fatma Aliye Hanımın yetişme biçimi, hem yüksek bir Osmanlı
bürokratının konağındaki yaşantısından hem de Osmanlı devletinde toplumsal ve hukuksal anlamda
Batılı değişimlerin yaşandığı Tanzimat sonrası dönemin kültürel ortamından izler taşımaktadır.
Dönemin farklı dergi ve gazetelerinde yayınladığı gazete ve makalelerinde dönemin sorunlarını ele
almıştır (Polat, 2016: 190).Fatma Aliye Hanım doğduğu andan itibaren etrafında bir kültür ortamın
hazır bulur. Tanzimat Döneminde doğmuş, kadın ve kadın sorunlarına ilişkin eserlerini ve yazılarını
ise II. Abdülhamit döneminde vermiştir. İlk kadın yazarımız olması ve yine kadının sosyalleşmesine
yönelik çabasının daha iyi anlaşılması ve hayattan ayrılmadan önce de unutulması ya da
unutturulmasındaki etkenleri daha açık olarak ortaya çıkarılmalıdır (Aydıngör, 72).
Bu anlamda modernleşme çabalarının sosyal alana yansıdığı bir diğer alan da 1860’lardan sonra
gazeteler, romanlar ve piyeslerdir. Bu dönem basını özellikle kadın haklarının, sorunlarının ve kadın
yazarlarının yer alması Osmanlı’da kadın hareketinin ortaya çıkmasını tetikleyen en önemli unsurlardan
birini teşkil etmektir. Osmanlı kadın hareketinin temel taşıyıcı ise kadın dergileri ve dernekleri
olmuştur. Bu dergilerin sayısı özgürlük ortamın göre zamanla artış göstermiştir (Polat, 2016: 188).
Roman alanında ilk yazarlardan biri olan Fatma Aliye Hanım (Gürbüz, 2001: 107)
modernleşme anlamında ileri seviye de bir kadın olmuştur.
Dönemine göre çok kültürlü bir ailede dünyaya gelmesine rağmen Fatma Aliye Hanım Mithat
Efendiye yazdığı bir mektupta “Bizim doğup büyüdüğümüz âlem de çocuklar babalarının, ananelerinin
yanında, kucaklarında büyümezlerdi ki baba ve annelerinden yeterince bilgi ve eğitim alabilsinler”
diyerek serzenişte bulunuyordu (Özkan,2017: 183). 83).

49

Kaya, Muhteber; Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadının Modernleşmesinde Fatma Aliye Örneği

Eğitimine özen gösterilen ve özel hocalardan ders alan yazar, Fransızcasını geliştirerek
Alexander Dumas ve Eugene Sue gibi yazarların eserlerini, kaynağından okur. Popüler alanda eserler
veren Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarını büyük bir zevkle takip eder. Ahmet Mithat ile birlikte
"Hayal ve Hakikat" romanını hazırlar. "Bir Kadın ve Ahmet Mithat" imzalarıyla yayımlanan romanın
"Vedat" adlı bölümünü Fatma Aliye yazar ( Gürbüz, 2011:107).
Fatma Aliye henüz on yedi yaşındayken 1879 yılında padişah Abdülhamit’in yaverlerinden Faik
Paşa ile evlenmiş, bu evlilikten Hatice, Ayşe, Nimet ve İsmet isimli dört çocuk dünyaya getirmiştir(
Parsova, 2011: 132). Aslında evlenirken bilgi alışverişi yapacakları zannıyla ve kocasının kendisinden
daha iyi Fransızca bildiğini düşünerek sevinmiştir. Ancak Faik Bey, Fatma Aliye’den daha iyi Fransızca
bilmediği gibi kısa bir süre sonra eşinin okuma ve yazmasını da yasaklar. Faik Bey ancak evliliklerinin
ilk on yılından sonra Fatma Aliye Hanım’ın okumasına ve yazmasına izin verir. Fatma Aliye bu izin
üzerine George Ohnet’nin Volonte’sini “Meram” adıyla ve “Bir Kadın” imzasıyla Türkçeye çevirir. Bu
çeviri devrinde çok beğenilmiş ve hem Fransızcayı iyi anlaması hem de Türkçeyi iyi kullanması
sebebiyle de müterciminin bir kadın olduğuna kimse inanmak istememiştir( Karaca, 2013: 1483).
Fatma Aliye Hanım, Osmanlı İmparatorluğu’nda kadının özgürleşmesi ve sosyalleşmesine
yönelik mücadeleyi ifade etmekle beraber, aslında Osmanlı modernleşmesinin Tanzimat döneminde
geldiği noktanın bir bölümünü ilgilendirmektedir. Fatma Aliye Hanım, Osmanlı İmparatorluğu’nda
XVIII. yüzyılda başlayıp, Cumhuriyet Dönemi’ne uzanan modernleşmenin, kadın hareketi üzerine
düşünen öncü bir ismi olurmuştur. İmparatorluğun parçalanmasına engel olmak üzere bu yüzyılda
başlayan modernleşmeye ilave olarak, Tanzimat döneminde eğitim, yönetim ve hukuk alanlarında
yapılan reformlardan kadınlar da yararlanmaya başlar. Açılan okullarda yeni bir ruh ve anlayış ile yetişen
aydınlar, modernleşmeyi yürütecek elit bir sınıf oluşturur. Bunlar imparatorluğun sorunlarının farkında
olan, üstesinden gelmeye çalışan, sorumluluk duygusu alan kişilerdir. Modernleşmenin hız kazanması
için kadınların da toplumdaki konumu ve eğitim durumu sorgulanmaya sorunların farkına varmaya,
çözüm üretmeye başlamışlardır. Fatma Aliye Hanım yaşadığı dönemde kadınların haklarının
olmamasını, ellerinden alınmasını veya konunun direnişle karşılanmasını cehaletle yorumlayarak
kadınların içinde bulundukları bu durumu kadın erkek savaşı haline dönüştürmektense ilim ve cehalet
savaşı olarak başlanması taraftarıdır. Modernleşme hareketine yakın ailelerde yetişen kadınlar
yaşadıkları dönemin daha iyi ve doğru olduğunu “İlm ve Cehl” yazısında şöyle dile getirmiştir; “Kadının
hukuku maneviyesine takrar nailiyeti icabat-ı medeniyeden ve evamir-i İslamiyetten bulunduğu cihetle er veya geç nasıl
olsa olacak bir şey olduğunu tefehhüm güçlü birşey değildir.“ islamların dahi ayat-ı kerime ve hadis-i nebiye ile söylenen
ahkam-ı İslamiye’den olduğu bildirilen sözlere muti ve münkad olurlar. Şu mücadeleyi erkek ile kadın arasında
muhalefet suretine dökmeyip ilim il celh mübarezesi halinde görmek daha münasip olmaz mı”.(Polat, 2016, 194).
Fatma Aliye çok eşlilik ve tesettürle bağlantılı olarak kadının harem olarak algılanmasına
karşıdır. 1909 da yayımlanan “Terbiye-i İctimaiyye” adlı makalesinde kadınların kapanması ve yabancı
erkeklerle görüşmeme meselesini erkeğin kadını algılayışında ki yanlış zihniyete bağlamaktadır. Aslında
tesettürü ve dış dünyadan tecrit edilmiş bir hayatı benimsemiş gibi görünen Fatma Aliye Hanım’ın,
kadınların tecrit edilmişliğinin erkek iradelerine hâkim olmamalarında kaynaklanmasını yanlış buluyor
ve eleştiriyordu. Fatma Aliye Hanım yaşadığı dönemde hem oldukça modern bir anlayışla peçeye
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karşılık başörtüsünü önermiş hem de İslami toplum yapısının kadınlar için ön gördüğü tecridi mekân
anlayışından rahatsızlığını dile getirmiştir. (Karaca, 2011: 109).
Sonuç
Tarih boyunca Türk kadını her dönemin şartlarına uygun şekilde belli bir konum da olmuştur.
En eski çağlara bakacak olursak kadın o dönemlerin getirisine uygun hür bir hayat sürdürmekteydi. Eşi
ile beraber ava çıkar, ok kullanır, kılıç kuşanır ve gerekirse savaş dönemlerinde o kılıçları kınından
çıkarırdı. Göçebe Türk kültüründe kadın her zaman önem arz eden bir konumda olmuştur. Aile içi
yaşantıda evin direği konumunda olmuş, çocuklarına büyütmüş, evi çekip çevirmiş ve dumanını
tüttürmüştür.
Aynı dönemlerde kadın değişen koşullara bağlı olarak, doğrudan doğruya hükümdar, kale
korumanı, vali, elçi gibi görevlerde de yer almıştır. Hatun da hakan ile beraber toplantılara katılmış ve
devleti yönetme de kendisine eşlik etmiştir. Aynı zaman da buyruklarda sadece hakanın değil hatunun
da adı yazılmış ve buyruklara bu şekilde itaat edilmiştir. Bu da Türk toplumun da kadının söz söyleme
hakkı olduğunun göstergesidir.
Kadın aynı zamanda çeşitli edebi eserlere de konu olmuştur. Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-it
ve Dede Korkut Hikâyeleri, kadının görev ve sorumlulukları ele almış, yiğitlikleri, iffetlerini korumaları
ve erkeklerle beraber bütün faaliyetleri gerçekleştirdiklerine dair yazılar yazılmıştır ve toplumda ki kadın
algısın ortaya çıkarılmıştır. Aynı şekilde Orhun Kitabelerinde de kadına yer verilmiş olması kadının
devlet yönetiminde aile yaşantısında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
İslamiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesi ile beraber toplum hayatında değişiklikler de
meydana gelmiştir. Kadınlar için bu değişim olumsuz yönde olmuştur. Kadın erkek eşitliği bozulmuş,
kadın için yasaklamalar getirilmiş ve kadın toplumsal yaşamdan uzaklaştırılarak kapalı alanlara itilmiştir.
Ancak buna rağmen özellikle Selçuklular döneminde kadınlar yine siyasi hayatta rol almışlardır.
Özellikle hükümdar eşleri ve anneleri önemli roller üstelenmişlerdir. Fatma Bacı tarafından kurulmuş
olan Bacıyan-ı Rum Teşkilatın da ekonomik, iktisadi ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Osmanlı Devletinin kuruluşunda egemen olan yönetme şeklinde erkek kadar kadın politikası
da yer almaktaydı. İlerleyen zamanda devletin sınırlarının genişletilmesi ve İstanbul’un fethedilmesiyle
kadın yeniden yavaş yavaş toplum yaşantısından soyutlanmıştır. Özel alan olarak nitelendirilen “ev”
içerisine doğru kaydırılmışlardır. Ev içerisinde de ikinci plan da kalan kadın kocasının hükmü altına
girmiştir. Bu durum şehirli kadınlara nazaran köylü kadınlarda farklı bir şekilde işlemiştir. Köydeki
kadınlar eşleri ile beraber tarlaya gitmeye devam etmiş ve sosyal yaşantıda rol alabilmişlerdir. Yine de
kadınların hepsi için bunu söylemek doğru olmaz. Belgelerde kadınların yükseliş devrinde çeşitli
görevleri olduğunu bunlar arasında ebelik, gardiyanlık mesleklerini icra ettikleri doğrulanmıştır. Ancak
Tanzimat Fermanının ilan edilişine kadar kadınlara yönelik gelişmeler ve yenileşmeler söz konusu
olmamıştır.
Osmanlı Devletinin yenileşme ve modernleşmesinde dönüm noktası 1839 yılında imzalanmış
olan Tanzimat Fermanıdır. Bu dönemden Cumhuriyet Dönemine kadar geçen süreçte kadınların
seslerini duyurmak, toplumda var olduklarını kanıtlamak, onlarında ekonomik ve eğitim
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özgürlüklerinin olmasına yönelik haklarının olduğu düşüncesi ile kadın hareketleri başlamıştır.
Böylelikle kadınlar Cumhuriyet dönemine kadar geçecek süreçte modernleşme anlamında ilk adımlarını
atmışlardı. Fermanın imzalanmasından sonra sosyal yaşantı da yeni bir kimlik kazanan kadınlara
yönelik bazı kurumlar değişikliğe gitmiştir. Yasaklar geniş ölçüde yumuşatılarak kadınlarla ilgili sorunlar
edebiyat ve fikir dünyasında tartışılmaya başlanmıştır.
Osmanlı Devleti kadının hayatının önemli bir kısmını Şeri ve Örfi kuralları oluşturmaktaydı.
Bundandır ki kadın toplumda ikinci sınıf konumunda olmuştur. Çocukların vasiliğini alamamış,
evlenmeler kızların değil de daha çok babalarının istediği kişi ile gerçekleşmiş, kız çocukları mirastan
pay alamamış, boşanmalar sadece erkekle tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Şahitliklerinin de
erkeklerin şahitliğinden daha önemsiz olması kadınları toplumdan uzaklaştırıyordu. Tanzimat’tan
sonra başlayan dönemde kadınlar kadı önünde evlenme hakkı, öğretimde yükselme hakkı ve miras
alma hakkı elde etmişlerdir. Arazi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber kadınlara mirastan pay
alma hakkı doğmuş ve evlilik vergisi de ortadan kaldırılmıştır.
Meşrutiyet Dönemi aynı zamanda Türk Kadının Cumhuriyet Dönemine modernize bir şekilde
aktarılmasın da zeminin oluşturulduğu için de önemlidir. Kadınlar tarafından Meşrutiyet’in ilanı
özgürlüğün ilanı şeklinde algılanmış ve eğitim, çalışma, ekonomik, basın, edebiyat, siyasi gibi neredeyse
bütün alanlarda ciddi adımlar atmışlardır. Özellikle basın ve edebiyat dergileri aracılığıyla kadınlar
seslerini duyurmuş hem cinslerini ve toplumu bilinçlendirmek için de mücadele etmişlerdir.
Aydın isimlerden olan Fatma Aliye Hanım dönemin kadın sorunlarını eserlerinde inceleyerek,
kadın konularının nasıl bir şekilde çözüme kavuşması gerektiği hakkında düşüncelerini eserlerine
yansıtmış önde gelen bir isimdir. Ona göre kadının haklarının elinden alınması cehaletti. Bu sorun
kadın-erkek savaşı olarak değil ilim ve cehalet savaşı adı altında çözüme kavuşabilirdi. Fatma Aliye
Hanım Türk Kanının Cumhuriyet dönemine modern bir şekilde geçişinin temellerini oluşturan sembol
bir isim olmuştur.
Bir toplum çağdaş ve medeni bir seviyeye ulaşmak istiyorsa kadını her daim yüceltmeli ve
toplumda gözle görülebilir bir alanda tutmalıdır. Ailede ki yeri Türk kültürüne uygun bir şekilde
korunarak modernleşmeli ve ileri düzeyde olması için de çaba gösterilmelidir. Ancak böylelikle toplum
hayal ettiği refah seviyeye kadınların değişmiş, gelişmiş ve modern edilmiş şekliyle yükselebilir.
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Ne-Taşıma ve Üye & Eklenti Bakışımsızlığı Açısından Türkçedeki Sıralı
Yapıların Değerlendirilmesi
Sinan Çakır1
Giriş
Ada kısıtlamaları ilk defa Ross (1967) tarafından ortaya atılmıştır. Bahsi geçen bu çalışmada,
Karmaşık Belirleyici Öbeği Kısıtlaması, Tümcesel Özne Kısıtlaması ve Sıralı Yapı Kısıtlaması
tanımlanmıştır. Bu tür yapılar, aynen bir “ada” gibi işlev sergilemekte ve içerisinde bulunan öğelerin ya
da bu öğelere ait operatörlerin sözdizimsel olarak dışarıya taşınmasına izin vermemektedir.
Örneklendirmek gerekirse, Karmaşık Belirleyici Öbeği Kısıtlamasına göre adcıl bir tümleyici ya da ilgi
tümceciği içeren bir ad öbeğinden öbekler dışarı taşınamamaktadır. Aşağıda verilen tümce ve bu
tümcenin sözdizimsel türetimi bu ada kısıtlamasını örneklendirmektedir:
(1). When do you remember the young girl who you met?

Bu tümcede ne-sözcüğü “when” (ne zaman) ilgi tümceciği içeren bir belirleyici öbeğinden ana
tümcenin TümÖ Gös konumuna taşınmıştır ve türetim dilbilgisel olarak kabul edilemez bir hal almıştır.
Bu ve benzeri yapılar üretici dilbilim içerisinde “ada kısıtlamaları” olarak adlandırılmaktadırlar.
Takip eden yıllarda, bu tür kısıtlamaların sayısı Kiparsky ve Kiparsky (1970), Chomsky (1973),
Ross (1984), Schafer (1995) gibi dilbilimciler tarafından artırılmıştır. Ross (1967) tarafından ortaya
atılan ada kısıtlamalarına ek olarak Ne-Adası Kısıtlaması, Eklenti Adası Kısıtlaması, Olumsuz Ada
Kısıtlaması ve Olgu Adası Kısıtlaması gibi yeni ada kısıtlamaları ileri sürülmüştür.
Sinan Çakır, Dr. Öğr. Üys., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dilbilimi Bölümü, sinancakir@erbakan.edu.tr
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 217K106 nolu 3501 Kariyer Geliştirme Projesi bulgularından hazırlanmıştır.
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Mevcut çalışma, Sıralı Yapı Kısıtlamasına odaklanmaktadır. Bu ada yapısı, Ross (1967)
tarafından ortaya atılan ilk ada kısıtlamalarından biridir. Bu kısıtlamaya göre, sıralı yapıyı oluşturan
bağlaç, ya da sıralı yapı içerisinde bulunan herhangi bir öbek, bu yapının dışına taşınamamaktadır.
Örneklendirmek gerekirse, İngilizce “#Who does Jason love Mary and?” (Mary Jason’u ve kimi
seviyor?) tümcesi bu ada kısıtlamasına maruzdur. Aşağıdaki diyagramda bu tümcenin türetimi
sunulmuştur:

Bu türetimde, sıralı yapı içerisinden tümleyici öbeğinin gösterici budağına taşınan ne öğesi
“who” (kim) tümcenin dilbilgisi dışı olmasına sebep olmuştur. Bu ada kısıtlaması sonraki yıllarda
Goldsmith (1985), Pollard ve Sag (1994), Zwart (2005) gibi pek çok dilbilimci tarafından da ele
alınmıştır.
İngilizce tarzı ne-taşımalı dillerde durum böyle iken, ada kısıtlamalarının Türkçe gibi neöbeklerini yerinde bırakan dillerdeki işlevselliği dilbilimciler arasında tartışma konusudur.

Ne Öbeklerini Yerinde Bırakan Dillerde Ada Kısıtlamaları
Bu tür dillerde, yorumlanamayan [uwh*] özelliği olmadığı için, ne öbeklerinin TümÖ Gös
konumuna taşınmaları zorunlu değildir. Huang (1982) bu tür dillerde ne-öbeklerinin mantıksal yapıda
taşındığını savunmaktadır. Pesetsky (1987) ve Aoun ve Li (1993) ise bu tür diller için Seçimsiz Bağlama
Kuramını (Unselective Binding Theory) ortaya atmışlardır. Bu kurama göre, bu dillerde ne-öbekleri
mantıksal yapıda taşınmamaktadır. Ana tümcenin TümÖ Gös konumundan türetime katılan ya da alt
budaklardan bu budağa yükselen bir ne-işleticisinin (operatörün) öz konumunda bulunan ne-öbeğini
seçimsiz olarak bağladığı savunulmaktadır.
Ne öbeklerini yerinde bırakan diller ile ne-taşımalı diller arasında ada yapılarının işlevselliği
açısından farklılıklar mevcuttur. Ne taşımalı dillerde ada yapıları kesin bir şekilde gözlemlenirken, bu
tür etkiler ne öbeklerini yerinde bırakan dillerde sıkı sıkıya gözlemlenmemektedir. Türkçe, Çince gibi
ne-öbeklerini yerinde bırakan bir dildir (Akar, 1990; Uzun, 2000; Kornfilt, 2003; İşsever, 2009). Ada
kısıtlaması etkilerinin Türkçedeki durumu değerlendirildiğinde, Özsoy (1996) tüm ada yapılarını bir
başlık altında toplayan Alttaşlık İlkesinin ne-öbeklerini yerinde bırakan diller için de geçerli olduğunu
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savunmaktadır. Kendisi ayrıca Karmaşık Belirleyici Öbeği Kısıtlaması ve Eklenti Adası Kısıtlaması
bağlamında Türkçede üye & eklenti bakışımsızlığının var olduğunu da vurgulamaktadır. Bu durum şu
şekilde örneklendirilebilir:
(2) Meral [kimi ziyaret ettik]ten sonra eve gitti?
(3) *Seval [ Ahmet’e niçin sinirlendik] ten sonra telefonu kapattı?
Yukarıdaki her iki tümce de Eklenti Adası Kısıtlamasına maruzdur. Ancak, bir ne-üyesi olan
“kimi” (who-ACC) sözcüğünün ada yapısı içerişindeki okuması herhangi bir sorun teşkil etmez iken,
bir ne-eklentisi olan “niçin” (why) sözcüğünün benzer bir yapıdaki okuması dilbilgisi dışı sonuç
vermektedir. Bu durum, Seçimsiz Bağlama Kuramıyla açıklanmaktadır. Bu kurama göre, nesözcükleriyle bu sözcüklere ait ne-operatörleri tümce içerisinde seçimsiz olarak bağlanmaktadır. Ana
tümcenin tümleyici öbeğinde bulunan ne-operatörü ne-üyelerini yerinde bağlayabilirken, benzer bir
durum ne-eklentileri için geçerli değildir. Taşınmak zorunda olan ne-eklentilerinin operatörleri de ada
etkilerine maruz kalmaktadır.
Çalışmada odaklanılan ada yapısı olan Sıralı Ada Kısıtlamasının Türkçedeki işlevselliği üzerine
katılımcılardan toplanan verilere dayalı inceleme yapılmamıştır. Bu ada yapısı hakkında veri toplanması
bu alanda var olan boşluğun da doldurulmasına hizmet edecektir. Çalışmada, Türkçedeki “ne”, “kim”,
“nasıl”, “neden”, “nereye”, “ne şekilde”, “hangi sebeple” gibi farklı tür ve işlevlerdeki ne-yapıları
incelenmekte ve ada yapılarına maruz olup olmama bağlamında Türkçe üzerinde gözlemlenmekte olan
üye & eklenti bakışımsızlığının özelliklerini araştırılmaktadır. Ayrıca, daha önce diğer ada kısıtlamaları
için elde edilmiş verilerle mevcut çalışmadan elde edilecek verilerin birleştirilmesi sonucu Türkçedeki
“Ne Öbeği”, “Ada Yapısı”, “Üye & Eklenti Bakışımsızlığı” gibi olgulara bütüncül bir bakış açısı
kazandırılacaktır.
Türkçe ana dil konuşucularından toplanacak veriler ile hem bu bahsi geçen ada yapısının
durumu analiz edilmiş hem de genel olarak Türkçede var olduğu düşünülen üye & eklenti
bakışımsızlığına ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu bakışımsızlığı incelerken hedef sadece ada yapılarını
ilgilendiren durumlar olarak çizilmemiştir. Durumun kapsamlı analizini yapabilmek ve üyelerin ve
eklentilerin ada yapısı içerisindeki işlevlerini doğru inceleyebilmek için bu ne-öbeklerin sadece ada
yapısı bulunduran durumlardaki okumaları yeterli veri sağlamamaktadır. Bu nedenle ada yapısı
barındırmayan soru tümcesi okumaları da çalışmanın kapması içerisine alınmıştır. Örneğin Türkçede
“Ahmet [kimin bugün okula geldiğini] söyledi?” şeklinde bir tümcede ne-sözcüğü yan tümcecik
içerisinde bulunmaktadır ve herhangi bir ada yapısına maruz değildir. Benzer olarak, “Ahmet [Ali’nin
oraya gitmesine] neden sinirlendi?” tarzı bir tümcede ne sözcüğü ana tümcede bulunmaktadır ve yine
herhangi bir ada yapısına maruz değildir. Bu tür soru tümceleri de çalışmanın kapsamı içerisine
alınmıştır. Böylelikle bahsi geçen bakışımsızlığın sadece ada yapısı içerisinde bulunan ne-öbeklerini
ilgilendiren bir durum mu yoksa daha genel her tür ne-tümcesini ilgilendiren bir durum mu olduğu
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yöntem
Çalışmanın katılımcıları ve bu katılımcılar üzerinde uygulanan veri toplama araçları hakkındaki
bilgiler bu bölümde sunulmuştur.
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Katılımcılar
Çalışma toplam 370 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Katılımcıların yaşları 18-39 arasında
değişmektedir (Ortalama 21,4). Çalışmaya katılan katılımcıların seçiminde aşağıdaki ölçütler dikkate
alınmıştır:
1) Türkçe ana dil konuşucusu olmak
2) Üniversite öğrencisi ya da mezunu olmak. (Bu ölçütün konma sebebi hem bu tür
katılımcılara ulaşma kolaylığı, hem de ana dilleri üzerindeki sezgilerine güvenilmesidir) Katılımcılar,
Hacettepe Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden ve öğretim elemanlarından
seçilmişlerdir.
3) Katılımcıların 18 yaşından büyük olmaları (Bu ölçütün konmasının sebebi katılımcıların dil
üzerine kritik düşünebilme yetisini geliştirmiş olgun bireyler arasından seçilmek istenmesidir. Daha
küçük yaştaki bireylerle yapılacak çalışmalar böyle bir risk arz edebilir. Bu nedenle bu durumun kontrol
altına alınması verilerin güvenilirliği ve geçerliliği için daha uygun olabilir)
4) Katılımcıların dilbilim bölümü öğrencisi ya da mezunu olmaması ve ada kısıtlamaları, üye &
eklenti bakışımsızlığı gibi konularda eğitim yoluyla alınacak bilgiye sahip olmamaları
5)Katılımcı sayısında kadın erkek eşitliği aranmamıştır. Ancak, cinsiyet içerebilecek herhangi
bir değişkenin çalışma verilerini etkilememesi için çalışmaya katılacak erkek ve kadın sayısının birbirine
yakın olması göz önüne alınmıştır.

Veri toplama araçları
Çalışmanın verileri 3 farklı veri toplama aracı ile toplanmıştır:

Dilbilgisellik Değerlendirme Testi
Çalışma bünyesinde katılımcılara üç uygulama halinde bir dilbilgisellik değerlendirme testi
uygulanmıştır. Bu testte katılımcılardan verilen düz tümcelerden üretilmiş olan ne sorularını +2,-2
Likert ölçeğine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Soru tümceleri farklı türdeki ne-öbeklerinin (üye ya
da eklenti), hedef ada yapısına maruz olup olmamasına göre çeşitlilik göstermektedir.
Bu test toplamda 160 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. Test 32 maddeden oluşmaktadır.
Aşağıdaki test maddeler örnek olarak verilmiştir:
4. Madde: Ahmet evde sürekli kimi ve Murat’ı eleştirir? (Sıralı Yapı Kısıtlaması içeren tümce)
16.Madde: Kenan Merve’nin neden ağladığını söyledi? (Herhangi bir ada yapısı içermeyen karmaşık tümce)
22. Madde: Dün öğrenciler şehir merkezine neden gittiler? (Herhangi bir ada yapısı içermeyen basit tümce)

Eksik Sözcüğü Tamamlama Testi
Test 32 maddeden oluşmaktadır. Bu teste Dilbilgisellik Değerlendirme Testine katılmayan 160
katılımcı katılmıştır. Testte, ne-öbeğinin sıralı yapının ilk kısmında mı ikinci kısmında mı daha fazla
kabul gördüğünün test edilmiştir. Aşağıda verilen madde bu testi örneklendirmektedir:
16. Madde. Zeynep arkadaşının ölüm haberini_______________ öğrenmiş?
a) kimden ve Elif’ten
b) Elif’ten ve kimden
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Kendi Hızında Okuma Testi
Bilgisayar ortamında uygulanan bir veri toplama yöntemidir. Bu veri toplama aracı kullanılarak
ne-öbeği içeren soru tümceleri bir bütün olarak değil, sözcükler birer birer ekranda görünecek şekilde
düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, bir sözcük ekranda belirdiğinde tümcede kendisinden önce gelen
sözcük ekrandan silinmektedir. Ekranın önünde oturan katılımcıdan ileri tuşunu kullanarak kendi
okuma ve anlama hızına göre tümceleri okuması istenmiştir. Katılımcı her bir soru tümcesini
okuduktan sonra kendisinden soru tümcesini “Dilbilgisel olarak Uygun” ya da “Dilbilgisel olarak
Uygun Değil” şeklinde değerlendirmesi istenmiştir. Katılımcıların soruları okuma hızları program
tarafından kaydedilmiştir. Böylelikle, hangi tümce yapılarını okuyup anlamada daha fazla vakit
harcadıkları tespit edilmiştir. Soru tümceleri farklı türdeki ne-öbeklerinin (üye ya da eklenti), hedef ada
yapısına maruz olup olmamalarına göre çeşitlilik göstermektedir.
Bu test 50 katılımcıya uygulanmıştır. Test, ilk ikisi örnek olmak üzere toplam 18 maddeden
oluşmaktadır. Aşağıdaki test maddeleri bu testi örneklendirmektedir:
7. Madde: Öğrenciler + sınıflarına +ne şekilde +ve +şakalaşarak +çıktılar?
Yukarıda bahsedilen 3 farklı veri toplama yöntemi kullanılarak Türkçedeki ne-öbekleri (hem
eklenti hem üye olan farklı farklı türlerde) hem ada yapısı içerisindeki, hem de ada yapılarının mevcut
olmadığı durumlarda incelenerek; bu ne-öbeklerinin Türkçedeki özellikleri hakkında kapsamlı bilgilere
ulaşılmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler gruplandırılarak aralarındaki farklılıkların belirgin olup
olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmadan elde edilen veriler detaylı bir şekilde incelenmiş olup aşağıdaki şekil ve tablolarda
sunulmuştur. Dilbilgisellik Değerlendirme Testi, Eksik Sözcüğü Tamamlama Testi ve Kendi Hızında
Okuma Çalışması ayrı başlıklar halinde irdelenmiştir.

Dilbilgisellik Değerlendirme Testi Sonuçları
Dilbilgisellik Değerlendirme Testinin genel sonuçları Şekil 1’de gösterilmektedir. Testler Likert
ölçeğine göre +2, -2 olarak verilmesine rağmen bulgular okuma kolaylığı sağlaması açısından +1, -1
olarak dönüştürülmüştür. Şekilde, rakamların -1’e yakın olması katılımcıların test maddelerini dilbilgisi
dışı olarak değerlendirdiği şeklinde yorumlanmalıdır. Benzer biçimde, rakamların +1’ e yakın oluşu,
katılımcıların test maddelerini dilbilgisel olarak değerlendirdiği anlamına gelmektedir.
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Şekil 1. Dilbilgisellik Değerlendirme Testi genel sonuçları
Şekilde karmaşık kontrol tümcelerin basit tümcelere oranla daha az dilbilgisel olarak
yorumlandığı dikkat çekmektedir. Bu karmaşık tümceler herhangi bir ada kısıtlamasına maruz olmayan
içeyerleşik tümleyici tümcecikleridir. Herhangi bir ada yapısına maruz olmadıklarından dolayı bu
tümcelerin basit tümcelerle eşit düzeyde dilbilgisel olarak değerlendirilmesi öngörülebilir. Ancak,
mevcut çalışmanın bulguları buna karşıt bir durum sergilemektedir. Diğer bir ifadeyle, klasik anlamda
hiçbir ada yapısına maruz olmayan bu tür tümleyici tümcecikleri de dilbilgisel olarak sorunludur. Bu
sonuç, Çakır (2017)’nin öne sürdüğü Türkçedeki tüm tümleyici tümceciklerinin zayıf ya da güçlü ada
oluşturduğu görüşüyle örtüşmektedir. Burada sözü edilen ada yapısı zayıf Karmaşık BelÖ Ada
Kısıtlaması olmalıdır. Yani, tümleyici tümceciğinin en üst katmanında yer alan BelÖ, tümleyici
tümceciğindeki ne-operatörünün bulunduğu konumdan TümÖ Gös konumuna taşınması esnasında
zayıf ada etkisi oluşturmaktadır. Aşağıdaki tümce bu durumu örneklendirmektedir:
(4) ?? Burcu [BelÖ [TümÖ Ahmet’in toplantıya neden katıl-dığ-ı]-nı] söyledi?
Bu noktada, burada bahsi geçen belirleyici öbeği bir ekten ziyade bir sözcük içerdiğinde tümce
okuması daha sorunlu bir hal almaktadır:
(5) *Burcu [BelÖ [TümÖ Ahmet’in toplantıya neden katıl-dığ-ı] iddia-ları-nı]

yalanladı?

(5) de gözlemlenen durum klasik bir Karmaşık BelÖ Adası ihlalidir. Buradan hareketle,
Türkçedeki tümleyici öbeklerin de zayıf ya da güçlü ada yapısı oluşturduğu sonucu ileri sürülebilir.
İçeyerleşik tümleyici tümceciğinde bulunan BelÖ sadece bir belirtme hal eki içerdiğinde zayıf BelÖ
adası etkisi, bu ek ile beraber iddia, gerçek gibi bir sözcük içerdiğinde ise güçlü BelÖ adası etkisi
oluşturmaktadır.
Sıralı Yapı Kısıtlamasına gelindiğinde, tabloda açıkça görülmektedir ki bu tür yapılar Türkçede
oldukça sorunludur. Sadece mevcut tablo göz önüne alındığında Sıralı Yapı Kısıtlamasının güçlü bir
ada yapısı oluşturduğu söylenebilir. Aynı Eklenti Adası Kısıtlaması ya da Tümcesel Özne
Kısıtlamasında olduğu gibi, Türkçede sıralı yapılar dışına yapılacak taşımaların güçlü ada etkisi yarattığı
iddia edilebilir. Ancak bu yorum sadece bu tabloya bakılarak yapıldığı için yanıltıcı olabilir. Daha
belirleyici bir yorum yapabilmek için sıralı yapı içerisinde bulunan farklı türlerdeki ne-öbeklerinin
davranışlarının da incelenmesi gerekmektedir. Şekil 2’de, farklı türlerdeki ne-öbeklerinin hedef ada
yapıları içerisindeki kabul edilebilirlik durumu sergilenmektedir:
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Ne-Eklentileri (Belirteç)
Ne-Eklentileri (Hangi-AÖ)
Ne-Eklentileri (İsim Soylu)
Ne-Üyeleri
-1

-0,5

0

0,5

1

Kontrol Tümceleri (Basit)

0,886

Ne-Eklentileri
(İsim Soylu)
0,751

Kontrol Tümceleri (Karmaşık)

0,661

0,598

0,54

0,087

Sıralı Yapı Kısıtlaması

-0,171

-0,253

-0,395

-0,435

Ne-Üyeleri

Ne-Eklentileri
(Hangi-AÖ)
0,782

Ne-Eklentileri
(Belirteç)
0,878

Şekil 2. DDTde farklı tür ne-öğeleri üzerine elde edilen sonuçlar
Öncelikli olarak Sıralı Yapı Kısıtlamasının durumu ele alındığında, bu ada kısıtlaması üzerine
elde edilen veriler önceki çalışmalarda diğer ada yapıları üzerine elde edilen verilerden farklı özellikler
taşımaktadır. Alan yazındaki çalışmalar göstermektedir ki Türkçede ada yapıları üzerinde üye & eklenti
bakışımsızlığı gözlemlenmektedir (Çakır, 2017). Diğer bir ifadeyle, üye konumundaki ne öbeklerinin
ada yapıları içerisindeki okumaları sorun teşkil etmez iken, eklenti konumundaki ne-öbeklerinin benzer
konumlardaki okumaları sorunludur. Aşağıda verilen tümceler bu durumu örneklendirmektedir:
(6) a. Cem’in kime sinirlenmesi herkesi üzdü?
b. *Cem’in neden sinirlenmesi herkesi üzdü?
(7) a. Hırsız neyi çaldıktan sonra koşarak uzaklaştı?
b. *Hırsız çantayı nasıl çaldıktan sonra koşarak uzaklaştı?
(6) da verilen tümceler Tümcesel Özne Kısıtlamasına maruz iken (7) de verilen tümceler
Eklenti Adası Kısıtlamasına maruzdur. (6a) ve (7a) da örneklendiği üzere üye konumundaki bir neöbeğinin bu tür ada yapıları içerisindeki okumaları sorun teşkil etmez iken, (6b) ve (7b) de örneklendiği
gibi, eklenti konumundaki ne-öbeklerinin bahsi geçen ada yapıları içerisindeki okumaları sorunludur.
Benzer durum Karmaşık Belirleyici Öbeği Kısıtlaması ve Ne-Adası Kısıtlaması için de geçerlidir. Bu
bakışımsızlık, öğelerin türetime katılım noktası ile açıklanmıştır (Pesetsky, 1988; Auon ve Li, 1993).
Üye konumundaki ne-öbeklerinin operatörleri türetime doğrudan TümÖ Gös konumundan katılırken
ne-eklentilerinin operatörleri ne-öbekleriyle birlikte türetime katılmakta ve bu konumdan TümÖ Gös
konumuna taşınmaktadırlar. Bu taşıma ise ada etkilerine maruz kalmaktadır. Yönetim ve Bağlama
Kuramı terminolojisi ile yapılmış bu açıklama her ne kadar Yetinmeci Çizgi ifadelerine uymuyor ise de
var olan bakışımsızlığı başarı ile açıklamaktadır.
Ancak mevcut çalışmada, Sıralı Yapı Kısıtlaması için elde edilen veriler incelendiğinde böyle
bir bakışımsızlıktan bahsetmek mümkün gözükmemektedir. Tabloda açıkça gözüktüğü üzere neüyelerinin ne-eklentilerine kıyasla daha dilbilgisel bulunduğu açıktır. Ancak yine de tüm gruplar ilintinin
eksi kısmında bulunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, bu yapılar içerisinde ne-üyeleri de dilbilgisel bir
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durum sergilememektedir. Diğer ada yapılarından ayrılan bu özelliği ile Sıralı Ada Yapı Kısıtlamasının
ayrı bir yere konması gerekmektedir. Klasik bir sözdizimsel ada yapısı olmadığı açıktır. Bir ada yapısının
ötesinde, sıralı yapı içerisinde bulunan herhangi bir ne-öbeğinin soru okumasının sorun içerdiği
gözlemlenmektedir. Buradan sonuçla, Sıralı Yapı Kısıtlaması sözdizimsel bir ada yapısı olarak
görülmelidir ancak bu tür yapılar için sadece sözdizimsel bir açıklama yeterli olmamaktadır. Sıralı
yapıların bir bütünlük sergilediği ve soru okumalarının ancak tüm sıralı yapı sorgulandığında mümkün
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ne-üyeleri için de geçerli olan bu durum bu yapıyı klasik bir ada
kısıtlamasının ötesine taşımaktadır.
Şekilde dikkat çeken bir başka bulgu, basit kontrol tümcelerinin diğer hedef gruplara nazaran
farklı değerlendirilmesidir. Başka bir deyişle, diğer gruplar için ne- ifadelerinin kabul edilebilirliği neüyeleri> isim soylu ne- eklentileri > hangi AÖ yapıları > ne- belirteçleri şeklinde bir sıra takip etse de, basit
kontrol tümcelerinde tüm ne-öbekleri neredeyse aynı dilbilgisellik değerinde yorumlanmıştır. Bu
farklılığın nedeni ada kısıtlamasına maruz olup olmama ile ilgilidir. Nitekim Türkçedeki ne-sözcükleri,
Eklenti Adası Kısıtlaması veya Karmaşık BelÖ Ada Kısıtlaması gibi ada yapıları içerisinde de yukarıda
belirtilen sıra içerisinde davranmaktadırlar. Ne- üyeleri diğer türlerden daha kabul edilebilir olarak
değerlendirilirken, ne-belirteçleri daha az kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir. İsim soylu nebelirteçleri ve hangi-AÖ yapıları bu iki grubun arasında yer almaktadırlar. Dolayısıyla, bu çalışmada
karmaşık kontrol tümce grubu için gözlemlenen kabul edilebilirlik dizisi, bu tümcelerin aslında ada
yapılarına tabi olduğunu göstermektedir ki bu durum Çakır (2017) tarafından önerilen ve bu çalışmada
da desteklenen zayıf BelÖ Adası Kısıtlamasına işaret etmektedir. Öte yandan, farklı ne- öbekleri basit
kontrol tümceleri içinde kullanıldığında tümcenin dilbilgiselliği üzerinde belirgin bir farklılık
oluşmamaktadır. Bu tür tümceler herhangi bir ada kısıtlamasına maruz olmadığından, gözlemlenen ada
etkileri onlar için geçerli değildir.

Eksik Sözcük Tamamlama Testi Sonuçları
Sıralı Yapı Kısıtlaması için ne-öğesinin sıralı yapının ilk öğesinde mi yoksa ikinci öğesinde mi
yer aldığı tümce dilbilgiselliğini derinden etkileyen bir değişken olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple,
testte bu değişkene odaklanılmıştır. Şekil 4’de testten elde edilen veriler sunulmaktadır:
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100
90
80
70
60
50

İlk Öge
İkinci Öge

40
30
20
10
0
Ne Üyesi

Ne Eklentisi (İsim) Ne Eklentisi (Hangi Ne Eklentisi (Zarf)
AÖ)

Şekil 3. ESTTde Sıralı Yapı Kısıtlaması üzerine elde edilen bulgular
Elde edilen veriler göstermektedir ki tüm tümce grupları için ne-öğesinin sıralı yapının ikinci
kısmında bulunması tümce okumasını daha dilbilgisel yapmaktadır. İster ne-üyesi olsun isterse 3 neeklentisi türünden biri, bahsi geçen bu öbek sıralı yapının ikinci kısmında bulunduğu zaman daha
dilbilgisel olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu noktada, yukarıdaki şekilde sunulan verilerin yanlış
değerlendirilmemesi gerekmektedir. Yani, ne- öbeğinin ikinci kısımda olması yüzde 90 civarı bir
dilbilgisellik oluştururken ilk kısımda yer alması yüzde 10 civarı bir oranda dilbilgisel olarak
değerlendirildiği sonucu çıkarılmamalıdır. Şekil sadece katılımcıların iki tercihten hangisini seçtiğini
göstermektedir. Dilbilgisellik Değerlendirme Testinde, Sıralı Yapı Kısıtlamasına odaklanan test
maddelerinin yarısında ne-öğesi sıralı yapının ilk kısmında diğer yarısında da ikinci kısmında yer
almaktaydı. Sonuçlarda, ne-öğesinin sıralı yapının ikinci kısmında yer alması göreceli olarak daha kabul
edilebilir olarak görülse de her iki gruba ait veriler ilintinin negatif kısmında yer almaktadır: sırasıyla 0,48 ve -0,14. Buradan hareketle, ne-öbeği sıralı yapının ister ilk kısmında, ister ikinci kısmında
bulunsun tümce dilbilgisel olarak sorunlu olmaktadır. İkinci kısımda bulunması ise nispeten daha iyi
sonuç vermektedir.
Bu noktada akla gelen soru neden sıralı yapının ikinci kısmının ilk kısma göre daha iyi sonuç
verdiğidir. Bu sorunun cevabı yansı soru okumalarından kaynaklanmaktadır. Bu tür okumalar klasik
ne-sorularından farklıdır. Bilgi edinmeden ziyade, konuşucunun söylediği bir ifadenin dinleyici
tarafından tam anlaşılmadığı ve tekrar edilmesinin istendiği durumlarda kullanılan soru şeklidir.
Örneğin “Murat dün Sibel’i ve Ebru’yu görmüş” diyen bir konuşucuya “Murat dün Sibel’i ve kimi
görmüş?” şeklinde bir soru yöneltmek yansı sorulara bir örnek oluşturmaktadır. Bu tür yansı sorularda,
soru öbeği aynen verilen örnekte olduğu gibi sıralı yapının ikinci kısmında yer almaktadır. Bu nedenle,
elde edilen verilerin bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Yansı sorular gerçek anlamda nesoruları olmadığı için, çalışmada bu noktada elde edilen bulgular yanıltıcı olabilir. Katılımcıların yansı
soru okumasını dikkate alarak sıralı yapının ikinci kısmında bulunan ne-öbeklerine daha olumlu
baktıkları iddia edilebilir.

Kendi Hızında Okuma Testi Sonuçları
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Tablo 5’de, Kendi Hızında Okuma Testinde (KHOT) Sıralı Yapı Kısıtlaması üzerine elde
edilen genel sonuçlar sunulmaktadır.
Tablo 5. KHOTda Sıralı Yapı Kısıtlaması genel sonuçları
Tümce Türü
Sıralı Y.K. İçeren
Tümceler
Kontrol Tümceleri
(Karmaşık)

Okuma Hızı
(Saniye)
2269.35

Yanıt 1
(Sorunsuz)
158

Yanıt 2
(Sorunlu)
242

Cevaplama Hızı
(Saniye)
320.25

2148.34

306

94

202.53

Sıralı Yapı Kısıtlamasına maruz olan tümceler karmaşık kontrol tümceler ile kıyaslandığında,
daha geç işlemlendikleri görünmektedir. Katılımcılar Sıralı Yapı içeren tümceleri toplamda 2269.35
saniyede okurken, diğer grupta bulunan tümceleri 2148.34 saniyede okumuşlardır. Verilen yanıtlar
değerlendirildiğinde Sıralı Yapı Kısıtlamasına maruz olan tümceler kontrol tümcelerine kıyasla dilbilgisi
dışı olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların cevaplama hızları dikkate alındığında, yine iki grup
arasında net bir fark vardır: 320.25 ve 202.53. Burada elde edilen bulgular Dilbilgisellik Değerlendirme
Testinde elde edilen verilerle tutarlıdır. Eğer sıralı yapının tamamı sorulmuyorsa, böyle yapıların bir
parçasının sorulması dilbilgisi dışı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 6’da, aynı testte elde edilen veriler farklı türden verileri gösterecek şekilde sunulmuştur:
Tablo 6. KHOTda farklı türden ne öbeklerinin Sıralı Yapı Kısıtlaması içindeki okunma hızları
Tümce Türü

Ne Öğesi Türü

SıralıYapı
Kısıtlamasına
Maruz Tümceler

Ne Üyesi

Kontrol Tümceleri
(Karmaşık)

Okuma Hızı
(Saniye)
576.60

Yanıt 1
(Sorunsuz)
29

Yanıt 2
(Sorunlu)
71

Cevaplama Hızı
(Saniye)
92.32

Ne Eklentisi (İsim)
Ne Eklentisi
(Hangi AÖ)
Ne Eklentisi
(Belirteç)
Ne Üyesi

470.77
647.83

31
37

69
63

65.77
86.61

574.14

19

81

75.54

523.12

84

16

27.28

Ne Eklentisi (İsim)
Ne Eklentisi
(Hangi AÖ)
Ne Eklentisi
(Belirteç)

392.08
651.42

97
76

3
24

48.52
47.92

581.92

49

51

78.81

Karmaşık kontrol tümceleri ile kıyaslandığında, Sıralı Yapı Kısıtlamasına maruz olan tümceler
içerisinde bulunan ne-üyeleri ve Hangi AÖ yapıları daha geç işlemlenirken, isim soylu ne-eklentileri
ve ne-belirteçleri daha hızlı işlemlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, diğer iki ada kısıtlaması için elde
edilen verilerle Sıralı Yapı Kısıtlaması için elde edilen veriler arasında farklılık gözlemlenmektedir. Bu
durumun sebebi Sıralı Yapı Kısıtlamasının yapısından kaynaklanıyor olabilir. Örneğin, ne-belirteci
içeren sıralı yapılar gibi yüksek oranda dilbilgisi dışı olarak değerlendirilen tümceler üzerine
değerlendirmede bulunmak, katılımcılar için fazlaca zorlayıcı olmayabilir. Tümcedeki dilbilgisidışılığı
çabuk fark eden bir katılımcının bu tür test maddelerini daha hızlı okuyup “sorunlu” olarak
değerlendirmesi muhtemeldir. Katılımcıların verdiği yanıtlar bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir.
Sıralı Yapıya maruz olan tüm tümce türleri yüksek oranda dilbilgisi dışı olarak değerlendirilirken, Ne65

Çakır, Sinan; Ne-Taşıma ve Üye & Eklenti Bakışımsızlığı Açısından Türkçedeki Sıralı Yapıların
Değerlendirilmesi

belirteçleri dışarıda tutulursa, diğer gruplar yüksek oranda sorunsuz bulunmuştur. Son olarak
cevaplama hızları gruplar arasında kıyaslandığında, farklı türler açısından anlamlı bir fark
gözlemlenmemektedir.
Sonuç
Çalışmada, Sıralı Yapı Kısıtlamasının Türkçedeki işlevselliği üzerinde durulmuştur. Ayrıca,
sıralı yapıların söz konusu olmadığı durumlarda, tümleyici yan tümceleri içerisinden öğe çıkarılmasının
Türkçede sorunlu olup olmadığı incelenmiştir. Böylelikle hedef ada yapıları ile bu tür tümleyici
tümceciklerinin kıyaslanması mümkün olmuştur. Belirtilen bu yapılar ayrıca ne-öbekleri içeren basit
tümcelerle de kıyaslanmıştır.
Çalışmanın verileri 370 üniversite öğrencisinden ve öğretim elemanından toplanmıştır (yaş
ortalaması: 21.4). Bu katılımcıların tamamı Türkçe ana dil konuşucusu olup ada yapıları üzerine daha
önce hiç eğitim almamışlardır. Veriler katılımcıların farklı ne-öbeği içeren tümceleri okuma hızlarının
ölçüldüğü bir Kendi Hızında Okuma Testi, hedef tümcelerin +2,-2 Likert Ölçeğine göre
değerlendirildiği bir Dilbilgisellik Değerlendirme Testi ve verilen boşlukların uygun ne-öbekleri ile
doldurulmasını gerektiren bir Eksik Sözcüğü Tamamlama Testi vasıtasıyla toplanmıştır.
Çalışmanın bulgularına göre:
(1) Sıralı yapıların içerisinde bir ne-öğesinin bulunması durumunda tümce okumasının oldukça
sorunlu olduğu gözlemlenmektedir. Ancak bu tür yapılar diğer ada kısıtlamalarından oldukça farklı
özellikler taşımaktadır. Eklenti Adası Kısıtlaması, Karmaşık Belirleyici Öbeği Kısıtlaması, Tümcesel
Özne Kısıtlaması gibi ada yapılarında üye konumundaki ne-öbekleri dilbilgisel iken, sorun eklenti ne
öbeklerindedir. Ancak, Sıralı Ada Kısıtlamasında ne-üyeleri dahi sorunludur. Buradan sonuçla, Sıralı
Yapı Kısıtlaması sözdizimsel bir ada yapısı olarak görülmelidir ancak bu tür yapılar için sadece
sözdizimsel bir açıklama yeterli olmamaktadır. Sıralı yapıların bir bütünlük sergilediği ve soru
okumalarının ancak tüm sıralı yapı sorgulandığında mümkün olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu
tür yapılarda üye & eklenti bakışımsızlığının gözlemlenmemektedir ve bu durum bu yapıları klasik bir
ada kısıtlamasının ötesine taşımaktadır.
(2) Türkçedeki yan tümcelerden yapılan tüm taşımaların zayıf veya güçlü ada yapılarına maruz
olduğunu göstermektedir. İlgi ve Belirteç Tümceciklerinden, Tümcesel Öznelerden ve Karmaşık
Belirleyici Öbekleri tarafından dallandırılan tümceciklerden ne-operatörlerinin dışarı taşınması sorunlu
olduğu önceki çalışmalarda vurgulanmaktadır. Geriye kalan tümleyici tümceciklerin ise herhangi bir
ada yapısına maruz olmadıkları için benzer sorunlar taşımaması öngörülmekte idi. Mevcut çalışmanın
bulguları bu değerlendirmeyi çürütmektedir. Daha açık bir ifadeyle, özne, eklenti ve karmaşık belirleyici
öbeklerinden dışarı doğru yapılan taşımaların yanı sıra, Türkçedeki tümleyici yan tümceleri dışına
yapılan taşımalar da sorunludur. Bu tür yapılar zayıf Karmaşık BelÖ Adası Kısıtlamasına maruzdur.
Başka bir deyişle, tümleyici yan tümcelerinin en üst katmanında bulunan belirleyici öbeği, bu tümcecik
içerisinde bulunan öğelerin dışarı taşınmasında ada yapısı oluşturmaktadır.
(3) Farklı türdeki ne-eklentileri ada yapıları içerisinde farklı davranışlar göstermektedir. Nebelirteçlerinin, hangi AÖ yapılarının ve isim soylu ne-eklentilerinin kabul edilebilirliği birbirinden
farklıdır. Nitekim, Türkçede ne-öğelerinin kabul edilebilirliği için şu sıralama bulunmaktadır: neüyeleri> isim soylu ne-eklentileri> hangi AÖ yapıları> ne-belirteçleri. Bu durumun nedeni, bu
öbeklerin türetime katılım noktaları ve onların isim soylu olup olmamaları ile ilgili olmalıdır. Diğer bir
deyişle, ne-üyelerinin operatörleri, Seçimsiz Bağlama Yaklaşımı (Aoun ve Li, 1993) tarafından öne
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sürüldüğü gibi, doğrudan TümÖ Gös konumundan türetime katılırken, ne-eklentilerinin operatörleri
ne-öbeği ile birlikte türetime katılır bu noktadan yukarı doğru taşınır. Ancak bu taşıma, ada etkilerine
maruz kalmaktadır. İsim soylu ne-eklentileri ve hangi-AÖ yapılarına gelince, bu tür yapılar ada
ihlalinden kaçınmak için BelÖ Gös konumunu bir kaçış noktası olarak kullanıyor gibi görünmektedir.
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Yeni Uygur Türkçesindeki duḳ (< +du (dur < tur-ur) + oḳ) Enklitiği Üzerine

Ayhan ÇELİKBAY

1. Giriş
Yeni Uygur Türkçesinde i-ken1 ekine ulanarak görev yapan bir +duḳ enklitiğine rastlanır: i-ken+duḳ. Bu
birleşik yapıdaki +duḳ enklitiği, ad soylu sözcükleri fiilleştiren ve birleşik kipli fiillerin rivayet
çekimlerinde görev yapan i-ken ekinin “kesinlik”, “pekiştirme”, “beklenti”, “tahmin” vb. anlamlarını
güçlendirme işlevi görür.
Yeni Uygur Türkçesi edebî diline ait metinler üzerinde duḳ enklitiğine ilişkin örneklere sıkça rastlanır
ancak bilimsel literatürde bu enklitik üzerine önemli bir kayda rastlanmaz. Hem Karluk grubundaki
hem de diğer gruplardaki çağdaş Türk lehçelerinde eşdeğer bir kullanım örneğine rastlayamadığımız
duḳ enklitiğinin Yeni Uygur Türkçesine özgü olarak gelişmiş olan bir enklitik olması kuvvetle
muhtemeldir.
Çalışmada, Yeni Uygur Türkçesindeki duḳ enklitiğinin şekil ve anlam özelliklerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
2. duḳ Enklitiğinin Şekil Özellikleri
Malov, Hami ağzındaki -duk ve -dük biçimine ilişkin, ‘sık sık masallarda’ kaydı ile şu örnekleri verir: ike
ōli ikän-duk ‘iki oğlu varmış’; bar ikän duk ‘varmış’ (Malov, 1954: 148).
Pritsak, Yeni Uygur Türkçesinde belirsizlik bildiren (indefinit) bir -duq eki verir. Pritsak, Kaşgari’yi
tanıklayarak bu biçimin Oğuzlarda, kimi Kıfçak ve Suvarlarda olduğunu, (Yeni Uygur Türkçesinde)
sadece Hami ağzında bulunduğunu; burada sadece yardımcı fiil ä-‘den hemen sonra ve güney
diyalektindeki -miş ile aynı görevde kullanıldığını belirterek şu örnekleri verir: ilgeriside ike adäm bar ikän-

1

Yeni Uygur Türkçesinde i-ken eki temel olarak şu görevlerde kullanılır:
a. i- ek-fiilinin duyulan geçmiş zaman kipinin kuruluşunda görev alarak adları fiilleştirir. Bu kip, i- fiiline -ken zaman eki ve
zamir kökenli şahıs ekleri getirilerek kurulur: oḳ uġuçi i-ken-men ‘öğrenciymişim’, oḳ uġuçi i-ken-sen ‘öğrenciymişsin’, oḳ uġuçi
i-ken ‘öğrenciymiş’ vd.
b. Birleşik kipli fiillerin rivayet çekimlerinde zamir kökenli şahıs ekleri alarak görev yapar: kélidiġan i-ken-men ‘gelecekmişim’,
oḳ uġan i-ken-sen ‘okumuşsun’, ḳ arişattiken (<ḳ arişatti+i-ken) ‘bakıyorlarmış’ vd.
Ayrıca, Sadvakasov’un, éken (é+ken geçmişte gerçekleştirilmiş eylemin bildirilmesi görevindedir) yapısını ayrı olarak ekedatlar (частицы ‘parçacıklar’) arasında gösterdiğini (bolmaptéken (<bolmaptu éken) ‘olmamış’) de burada belirtmek yerinde
olur. (Sadvakasov 1989: 339).
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duq ‘bir zamanlar iki insan yaşarmış’, u küçüklä yolvaz (< yolbars) ikän-dük ‘bu küçük (hayvan) kaplan
imiş’ (Pritsak, 1959: 559).
Mansuroğlu, Karahanlı Türkçesinde bir -duq/-dük eki verir. Ona göre, bu ek çok yaygın değildir; isim
olarak barmaduqï ‘sein Nicht-Gehen’; bolduq ‘Gewordener’; qolduq ‘das Verlangte’; çekimli fiil olarak
Suvarca, Kıpçakça ve Oğuzcada kullanıldığını belirtir (Mansuroğlu, 1959: 98).
Zieme, Mansuroğlu ve Pritsak tarafından yukarıda verilen bilgileri alıntılayarak Eski Türkçe bir -DUK
ekine işaret eder2.
Yeni Uygur Türkçesinde, i-ken ekinin çokluk birinci şahıs çekimindeki ikenduḳ (< i-ken+i-duḳ)
kuruşunda görev alan -duḳ ekinden farklı bir yapı olan ve i-ken ekine ulanarak bu ekin “kesinlik”,
“pekiştirme”, “beklenti”, “tahmin” vb. anlamlarını güçlendirme işlevi gören +duḳ enklitiği aynı
zamanda Pritsak’ın Kaşgari’yi tanıklayarak işaret ettiği (-duq), Mansuroğlu’nun Karahanlı Türkçesinde
verdiği (-duq/-dük), Zieme’nin Mansuroğlu ve Pritsak’a dayanarak verdiği (DUK) ve Tekin’in verdiği
({-DOK}) eklerinden de farklı bir yapıda olmalıdır.
Yeni Uygur Türkçesini konu alan çalışmalarda tur-ur çekimli fiil yapısından gelişen ve ulanmilar,
yüklimiler, частицы ‘parçacıklar’, imliḳ sözler ‘ünlem edatları’ başlıkları altında verilen bir +du enklitiğine
rastlanır:
Sadvakasov ihtimal, tahmin ve tereddüt bildiren ve -durur/-turur fiil yapısından gelişen -du/-tu ekini
enklitikler (частицы ‘parçacıklar’) arasında gösterir: Méhmanlar kelgendu bu çaḳḳiçe ‘Misafirler bu saate
kadar gelmişlerdir.’; Naḥşa éytivatḳan Mahmuttu, tayliḳ ‘Şarkı söyleyen galiba Mahmut’tur.’; Méniñ bu
sözümge çoñ apamniñ céni çiḳḳandu, men uni körmidim ‘Benim bu sözüme teyzem çok sinirlenmiş olmalı,
ben onu görmedim’ (Sadvakasov 1989: 337).
Baki, du yapısını şüphe bildiren enklitikler (ulanmilar) arasında gösterir: U bu çaḳḳiçe barġandu ‘O, bu
saate kadar gelmiştir’; Bu ḥetni kim yazġandu ‘Bu mektubu kim yazmış’, Ular bügün kelgendu ‘Onlar
bugün gelmiştir’ (Baki 1983: 181).
Rahman, Bu ḥetni kim yazġandu ‘Bu mektubu kim yazmış’ örneğini verdiği -du enklitiğinin (yüklime)
soru anlamı bildirdiğini belirtir (Rahman 2012: 275).
Reis’e göre -du enklitiği (yüklime) şüphe anlamı bildirir (Reis 2003: 551).

2

Zieme, ayrıca 1997 yılında Göttingen’de düzenlenen küçük bir sempozyumda M. Erdal’ın DUK biçiminin çekimli bir fiil
ile kullanılmadığına işaret ettiğini de belirtir (Zieme, 2001: 216).
Tekin, bu ek için şu bilgiyi verir: Orhon Türkçesinde kesin geçmiş zaman eki iyelik ekleri almış {-D} ekidir (Tekin, 2003:
181). Bunun yanı sıra ikincil son biçimler arasında eylem adı + iyelik eki kuruluşundaki {-DOK} ekli geçmiş zaman
kuruluşunu verir: äbkä teg-dök+üm “Karargâha vardım” (Tekin, 2003: 184).
{-DOk} eki genellikle olumsuz eylem gövdelerine eklenir. Böylece oluşan {-mAdOk} eki {-mlş} ekli geçmiş zamanın
olumsuz karşılığı görevini yüklenir:
yagı bolup itinü yaratunu u-madok yana içikmiş “(Türk boyları Çin hakanına) düşman olup kendilerini düzene sokup iyi
örgütlenememiş, yine (Çin'e) bağımlı olmuş” (Tekin, 2003: 184).
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Seper, -du enklitiğini şüphe bildiren enklitik olarak kabul eder: Çirildavatḳan ḳoñġuzdur belkim ‘Cırcır
eden ağustos böceğidir belki’ (Seper 2002: 288).
Şelyang’a göre -du enklitiği (imliḳ söz) soru ve şüphe duygusu bildirir: U bügün öyde yoḳtu ‘O galiba
bugün evde yok’ (Şilyang 1996: 554).
Yeni Uygur Türkçesindeki duḳ enklitiği, tur-ur çekimli tasvir fiili yapısından gelişen söz konusu du
enklitiği ve ünlü ile biten bir sözcüğe eklendiğinde ünlüsünü yitirme özelliği de bulunan Eski Türkçe
pekiştirme edatı ok/ök’ün birleşmesi yoluyla ortaya çıkmış olmalıdır: duḳ < +du (dur < tur-ur) + oḳ.3
Yeni Uygur Türkçesi edebi metinleri taranarak tespit edilen örneklerde bu enklitiğin ince sıradan ünlülü
biçimine rastlanmamıştır ancak Pritsak’ın (bar ikän-duq ve yolvaz ikän-dük) açıklamalarında kalın ve ince
sıradan ünlülü örnekler yer alır. Bu durum, Yeni Uygur Türkçesi ağızlarında duḳ enklitiğinin artık
ekleşmiş biçimlerinin de bulunduğuna işaret eder.
Son olarak, hem yukarıda belirttiğimiz edebi dildeki du enklitiğinin hem de metin taramalarında
rastladığımız duḳ enklitiğinin ön sesinde ötümlü /d/ ünsüzünün yaygın kullanıldığını, bunun yanı sıra
her iki enklitiğin kullanımında da ön seste ötümsüz /t/ ünsüzüne rastlandığını (öyde yoḳtu (Şilyang
1996: 554); çoñ alim ikentuḳ (Tursunbeg İbrahim Taymas, “İçkici Sözleri”, Sekiz Resmim: 12) belirtmek
gerekir.
3. duḳ Enklitiğinin Anlam Özellikleri
duḳ enklitiği, sadece i-ken ekine ulanarak kullanılır, imlada i-ken ekine birleşik yazılır ve uyuma girmez,
ad soylu sözcükleri fiilleştiren ve birleşik kipli fiillerin rivayet çekimlerinde görev yapan i-ken ekine
ulanarak bu ekin “kesinlik”, “pekiştirme”, “beklenti”, “tahmin” vb. anlamlarını güçlendirme işlevi
görür ancak bu enklitiğin güçlendirme işlevinin zayıfladığı veya silindiği örneklere de rastlanır.
Taranan edebi metinlerde rastlanan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
3.1. Ad soylu sözcüklere ulanması:
… Bilimen, balam, Cöherbüvi dégen bu ayalmu yaş vaḳtida şundaḳ çirayliḳ kiz ikenduḳ, … (…Biliyorum
oğlum, Cöherbüvi adlı bu kadın da gençliğinde çok güzel bir kız imiş, …) (Tursunmuhemmet İmin,
Lale: 64).
… Buġdaylar mana men dep çiḳip kaptu, ḳarap baḳayçu, ohoy, ḥéli sémiz buġday ikenduḳ, bir az nem
turamdu néme? (Buğdaylar boy göstererek çıkmışlar, bir bakayım hele, oho, pek dolgun buğday
imişler, biraz nemliler mi ne?) (Enver Muhammet, Çamurlu Su İçen Canlar: 64)
– Gépiñni çüşendim, apañ esli yurtuñġa ḳayt dep vesiyet ḳaldurġan iken – de, ḳariġanda apañ yurt söyer, katta
ayalkenduḳ, – Ġulam Paḥta hayacanlinip ketti (Dediğini anladım, annen aslında yurduna dön diye vasiyet
3

Bir zamir, bir zarf ya da bir eylemi pekiştiren Eski Türkçe pekiştirme edatı ok/ök ünlü ile biten bir sözcüğe eklendiğinde
ünlüsünü yitirir: bini oguzug ölürteçi-k tir män (Beni, Oğuz’u mutlak öldürecektir diyorum). Bu gibi pekiştirmeli son biçimler
ok/ök edatını bir kez daha alabilir: yañdok yolta yämä ölti-k ök (Bozguna uğrayıp dağılanlar da yollarda ölüp kaldılar) (Tekin,
2003: 160-161).
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bırakmış, anlaşılan annen yurdunu seven büyük bir kadın imiş, diyen Gulam Pahta’yı heyecan sardı)
(Muhemmet Litip, Ana Nasihati, 221).
– Sen tokur némini bilettiñ, dédi Turaḳ Kaski téḥimu ezveylep, – u buzuḳniñ ḳorsiḳida haramdin bolġan balisimu
bar ikenduḳ (Hey topal, sen ne biliyorsun ki, dedi Çenebaz Turak daha da ileri gidip, o bozuğun
karnında evlilik dışı çocuğu da varmış.) (Abliz Osman, Sırat Köprüsü: 108).
Añlisam çoñ alim ikentuḳ eslim,
Kélidu méniñmu aşundaḳ peslim.
(Duydum ki büyük bir alimmiş benim aslım, // Gelir benim de işte böyle zamanım.) (Tursunbeg
İbrahim Taymas, “İçkici Sözleri”, Sekiz Resmim: 12).
3.2. Birleşik kipli fiillerin rivayet çekimlerine ulanması:
– Ötken cüme küni Toḥtaḥun mesçitniñ supisida İmam Aḥunum bilen olturuptikenduḳ, bizniñ Aynurni körüp
ḳiçḳiriptu (– Geçen cuma günü Tohtahun caminin kamelyasında İmam Ahunum ile oturuyormuş,
bizim Aynur’u görüp çağırmış) (Abdurehim Ötkür, İz: 251).
– Eger [Abduḳuddus] Tilla Ḥénimdin bala yüzi körgen bolsa, [kiçik ḥotunġa] öylinişniñ gépini
ḳilmaydikenduḳ (– Eğer [Abdukuddus] Tilla Hanım’dan çocuk yüzü görmüş olsaydı, [bir kumayla]
evlenmenin sözünü etmezdi) (Cüret Nurulla, Dost Hanım: 82).
U akisi bilen eñ aḥirḳi ḳétim ḥoşlaşḳan çaġni ve akisiniñ şu çaġda dégen geplirini ḳayta-ḳayta eslidi. “Oçaḳniñ otini
öçürüp ḳoymiġin”, Meḥtumsula akisiniñ bu sözige ançe diḳḳet ḳilmaptikenduḳ. Emdi u akisiniñ muşu gépi
heḳḳide ḳayta-ḳayta oylinişḳa başlidi (O, ağabeyi ile en son vedalaştığı zamanı ve ağabeyinin o sırada
söylediği sözleri tekrar tekrar hatırladı: “Ocağın ateşini söndürme”. Mehmutsula ağabeyinin bu sözüne
pek dikkat etmemişti. Şimdi ağabeyinin bu sözü üzerine tekrar tekrar düşünmeye başladı.) (Ehmetcan
Kurban Sabiri, Evde Kalmış Kızlar, 313).
Aridin uzaḳ ötmey kimdur birsi: "[Saniyeniñ] toyi bolmaḳçikenduḳ. Yigiti kelkünde ḳaza tépip kétiptudek"
dégen ḥeverni yetküzdi (Çok geçmeden birisi: “[Saniye’nin] düğünü olacaktı. Delikanlısı selde ölüp
gitmiş” haberini ulaştırdı.) (Abliz Osman, Sırat Köprüsü, 89).
[Nurdun İmam] – Rastini éytsam silidin ḥicil boldum, – uniñ avazi némigidu köñli yérim boluvatḳandek,
yiġliġandek çiḳişḳa başlidi, – çünki men siliniñ aldilirida keçürgisiz gunah ötküzdüm, men Ġulam Paḥtiniñ arḳisidin
mañmisam bolarkenduḳ, Ḳuddus Bay méni epu ḳilalamla? ([Nurdun İmam] – Doğru söylemek gerekirse
sizden utandım, - onun sesi birşeylere gönül koyuyormuş gibi, ağlıyormuş gibi çıkmaya başladı - çünkü
ben size karşı bağışlanmayacak bir suç işledim, ben Gulam Pahta’nın peşinden gitmesem olurmuş,
Kuddus Bay beni affedebilir mi?) (Muhemmet Litip, Ana Nasihati, 408).

72

Çelikbay, Ayhan; Yeni Uygur Türkçesindeki duḳ (< +du (dur < tur-ur) + oḳ) Enklitiği Üzerine

4. Sonuç
Yeni Uygur Türkçesi edebi metinlerinde kalın sıradan ünlülü bir duḳ enklitiğine rastlanır. Yeni Uygur
Türkçesinin Hami ağzında kalın ve ince sıradan ünlülü ekleşmiş -duk/-dük biçimleri de görülür (Pritsak,
1959: 559).
Pritsak, bu biçim için Kaşgarlı Mahmut’un eserine atıfta bulunur. Zieme ise, Pritsak’ın verdiği bilgiyi
ve ayrıca Mansuroğlu’nun Karahanlı Türkçesinde gösterdiği -duq/-dük biçimbirimi ile ilgili bilgiyi
alıntılayarak bir araya getirir. Bu şekilde, hem Pritsak hem de Zieme Yeni Uygur Türkçesi Hami
ağzındaki -duk/-dük biçimi ile Karahanlı Türkçesindeki duq/-dük biçimi arasında bir bağ kurmuş olur.
Sonuç olarak, şekil ve anlam özelliklerine göre, bu biçimbirim Pritsak ve Zieme’nin işaret ettiği gibi
Eski Türkçe bir biçimbirim olmaktan ziyade tur-ur çekimli fiil yapısından gelişerek ortaya çıkan Yeni
Uygur Türkçesi +du enklitiği ile Eski Türkçe pekiştirme edatı ok/ök’ün birleşmesi yoluyla daha geç bir
dönemde ortaya çıkmış olan birleşik yapıdaki bir enklitik olmalıdır: duḳ < +du (< tur-ur) + oḳ.
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Türk Masallarında Hırsızlık Motifi ve İşlev Olarak Hırsızlık Eylemi
Sibel Taş1
1.Giriş
Yüzyıllardan beri anlatılagelen ve kendine özgü sihirli bir dünyası olan masallar, halkı hem
eğlendirmiş hem de toplumun değerlerini, özel bir tat ve üslupla dillendirerek aktarmışlardır. “Arkaik
zamanların mit parçaları ve feodal toplum değerlerinin yanı sıra anlatıldıkları çağın ahlaki ve kültürel kodlarını da
barındıran masallarda,” (Ölçer Özünel, 2017: 22) simgesel bir dille örülüp örtülmüş bireysel arzulardan
tutalım da toplumsal işleyişin devamına yönelik genel kabullere kadar pek çok durum, ustalıklı bir dil
ile ifadesini bulur. “Toplumun kültürel belleğini taşıyan, anlatıldığında dinleyiciye çeşitli değerler kazandıran”
(Kaval, 2019:15) bu edebi tür, insan eğitimi bakımından oldukça etkilidir. Dinleyici kitlesi özellikle
çocuklardan oluşan masallar, toplumsal hayatın işleyişi açısından her birey tarafından öğrenilmesi ve
riayet edilmesi gereken davranış kalıplarını, doğru ve yanlış ayırımını; adalet, çalışkanlık, sabır, sadakat,
cesaret, cömertlik, bilgelik gibi soyut kavramları öğretmek amacını da taşır.
Hırsızlık, toplumsal yaşamı ve huzuru olumsuz etkileyen bir eylemdir. Hukuki bir terim olarak
hırsızlık eylemi, başkasına ait bir malın mülk edinme kastıyla muhafaza edildiği yerden gizlice alınması
şeklinde tanımlanabilir ve suçun tanımında ana unsuru malın gizlice alınması teşkil eder (Bardakoğlu,
1998: 385). Hukuk din ve töre açısından baktığımızda en olumsuz ve derecesine göre çeşitli cezalar
gerektiren davranışlar arasındadır. Bir Türkmen masalı olan Akıllı Çoban masalında şöyle bir diyalog
geçer: “ Padişah, çobana ‘En ahmak sence kimdir?’ diye sormuş. Çoban biraz düşündükten sonra ‘Bence en ahmak
adam hırsızdır padişahım. Neden derseniz, o ilk önce birisinin kapısında bağlı duran devesini çalar ve uzaklara
götürerek satar. Bunu kendisinin yaptığını hiç kimse anlamayınca sevinir. Sonra gider, başka birinin malını çalar. Bu
da anlaşılmazsa daha büyük hırsızlıklara, soygunlara kalkışır. Emek olmadan kolayca kazanılan para ise hemen
harcanır. Sonunda bir gün yakalanarak cezalandırılır. Onu eşeğe ters bindirip köy köy dolaştırırlar. Daha sonra
hırsızlığı bıraksa bile ömrünün sonuna kadar ona doğduğu yerde kimse güvenmez” (Güder,2000:28). Keloğlan ve
Deniz Aygırı masalında ise İstanbul’a giden Keloğlan çalışıp para biriktirir ve bu paraları memlekete,
babasına gönderir. “Kardaşlar Kel’in para göndermesinden hoşlanmazmış. Babası da Bizim Keloğlan hırsız oldu
sanırmış, istemezmiş parayı” (Elçin,1993:376). Hırsızlık, bu anlatımlarda günlük hayatta geçerli olan
anlamıyla haksız ve sahibinden habersiz bir biçimde mal ve kazanç sağlama olarak karşımıza çıkar. Bu
biçimiyle masal aksiyonundan ziyade gerçekten suç teşkil eden kötü bir davranıştır. Reele yakındır.
Fakat “varlığın bedbin görünüşünden uzak” (Elçin,1993:368) masal dünyasında hırsızlık, farklı anlamlar
yüklenmiştir.
2. Türk Masallarında Hırsızlık Motifi
Türk masallarında karşımıza çıkan hırsızlık eylemlerini ceza gerektiren itici bir eylem olarak tek
boyutlu görmek, doğru değildir. Devlerden, cinlerden, cücelerden, ejderhalardan alınan hiçbir şey,
insanlar tarafından cezalandırma gerektirmez. Aslında başkasına ait şeylerin habersizce alındığı bu
eylemler, “çalmak” sözcüğünden ziyade “almak, getirmek, kaçırmak” sözcükleriyle ifade edilip bir çeşit
1
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imtihan niteliği yüklenirler. Öyleyse masallarda hırsızlık eyleminin niteliğini belirleyen, eylemin ne
sebeple yapıldığı ve kimin malının alındığı ile çok ilgilidir. Hırsızlık eyleminin yapılmasına sebep olan
tazyik, eylemin sonucunun niteliğini belirler. Kahraman, gerçekleştirdiği eylemin sonucunda ya gücünü
ve zekâsını ispatlayarak kabul görüp onanır ya da cezalandırılır.
Genel olarak Türk masallarında hırsızlık, halkın töre ve vicdanının tezahürü olarak aşağıda
sınıflayacağımız fonksiyonlarda belirmektedir.
2.1. İmtihan niteliği taşıyan hırsızlık eylemi
Bu guruba giren hırsızlıklar, çoğunlukla padişah tarafından şart koşulan ve devler, ejderhalar, cüceler,
cinler gibi olağanüstü varlıklardan alınıp getirilmesi gereken sihirli objeler veya değerli eşyaların
çalınmasını kapsar. Masal kahramanı devlere ait olan bu eşya ya da sihirli varlıkları getirmeyi
başarabilirse sınanmış, aklını, kurnazlığını ve gücünü ispatlamış olur. Bu ispatlamanın sonucunda da
mükâfatlandırılır.
Üç Şart masalında (Helimoğlu Yavuz, 2007:115) padişahın kızını almak isteyen oğlana koşulan
üç şarttan ikisi, devlerin şimşir tarağını ve sihirli aynasını getirmesidir. Devlerin mekânına giderek bin
bir güçlük ve kurnazlıkla bu eşyaları almayı başaran oğlan, sonunda padişahın kızıyla evlenir. Ağlayan
Nar ile Gülen Ayva masalında (Alangu,1990:44) ise Al Giyimli Sultan’ı almak isteyen şehzade, aslında
hiç erkek çocuğu olmayan bir padişahın en küçük kızı olup annesi tarafından cinsiyeti saklanarak erkek
gibi büyütülmüştür. Al Giyimli Sultan’ın koşulu, devler mağarasındaki aynayı, şimşek taşını ve ağlayan
nar ile gülen ayva ağacının kendisine getirilmesi olur. Şehzade kılığındaki kız, şimşek taşını aldığı için
devlerin bedduasına uğrar. “Er isen kız, kız isen er yiğit olasın.” diye beddua eden devler, aslında
bilmeden şehzade kılığına girmiş padişah kızının en büyük isteğini yerine getirmiş ve cinsiyet
dönüşümünü sağlamış olurlar. İkinci olarak, ağlayan nar ile gülen ayva ağacını devlerden almayı
başaran şehzade, Al Giyimli Sultan ile evlenerek mükâfatını alır. Kör Dev (Şimşek, 2001:111)
masalında gözleri kör olan padişahın küçük oğlunun kırk devin bulunduğu yerde olan bir ağacın
yaprağını ve devlerin kılıcını getirmeyi başarması üzerine padişahın gözleri iyileşip açılır. Şehzade, bir
padişah kızıyla evlenerek mükâfatını alır. Keloğlan ile Devler Ağası (Alangu, 2009:125) masalında
padişahın tellal çağırtması üzerine Keloğlan, devler ağasının kır atını kaçırıp yine devlerin zilli ve
çıngıraklı yorganını getirdiği için mükâfatlandırılır. Altı Kız Babası (Boratav,2007:159) masalında ise
durum daha farklıdır. Bu kez masal atmosferi, bir genç kızın ve kendisini ispatlamak için eril dünyaya
açılarak gösterdiği olağanüstü çabaya sahne olur. Altı kızı olan bir adamın en küçük kızı, Beyoğlu’nun
cebinden altın elmayı alarak, altı oğlan babası olan bir adam karşısında küçük düşürülmek istenen
babasının onurunu kurtarmak amacıyla hareket etmektedir. Kız, bu zorlu sınanmanın ardından
Beyoğlu’nun cebinden altın elmayı almayı başarır ve Beyoğlu ile evlenir.
Bu masallarda görülen farklı varlık tabakasına ait olan devlerden, cinlerden, ejderhalardan
“alma, kaçırma, getirme” (çalma), bir cesaret, çeviklik ve akıllılık göstergesidir. Çünkü bu olağanüstü
varlıklar, insanoğlu ile aynı tabakada yaşamayan ve onun için her an tehlike oluşturabilecek tekinsiz
varlıklardır. Masal kahramanı, bu varlıklarla hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı, yabancı, tekinsiz,
esnek, bilinmeyen olağanüstü mekânlarda karşılaşmak zorundadır. Kendisinden çok üstün güce sahip
olan bu varlıklarla başa çıkabilmiş olması, onun mükâfatlandırılması için en büyük nedendir.
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2.2. Açgözlülük içeren hırsızlık eylemi
Masallarda hırsızlık, haset, açgözlülük ve kötülük amacıyla yapılmışsa, bir başkasının hakkına
göz koyma, bilerek ve isteyerek iyiliği suiistimal etme, hakka tecavüz biçimindeyse bu eylem mutlaka
cezalandırılmaktadır. Masal atmosferi içindeki hırsızlık eylemleri arasında hem niyet hem de sonuç
olarak reel hayattaki suç teşkil eden biçime en çok benzeyen durumdur.
İki Tilki (Alptekin, 2010:53) masalında arkadaşının parasını çalan aç gözlü tilki bu yüzden topal
ayaklı, kör gözlü bir hale gelerek cezasını bulur. Tarlada Bulunan Altın (Şimşek, 2001:149) masalında
tarlasında altın bulan saf çiftçinin altınlarını çalan adam, masalın sonunda gülünç bir duruma düşer.
Sihirli Yüzük (Şimşek, 2001:96) masalında kocasına ait sihirli yüzüğü alıp başkasıyla kaçan padişah kızı,
sonunda padişah babası tarafından ölümle cezalandırılır. Keloğlan ile Kötü Hasan (Alangu, 2009:116)
masalında Keloğlan’ı yarı yolda bırakan ve ona ihanet eden Kötü Hasan, cücelerin altınlarını çalmaya
çalışırken canından olarak cezasını bulur. Çiftçi ile Beş Kese Altın (Feyzioğlu,2009: 91) masalında
padişahın beş kese altınını çalıp gizleyen ve başında kazan kadar sarığı olan bir sofu, padişahın askerleri
tarafından yakalanır. Yılan Oğlan (Şimşek, 2001: 131) masalında, yılan damadından hediye aldığı sihirli
eşyaları çaldıran adam en sonunda yine damadından aldığı sihirli sopayla hırsızları döverek eşyalarını
geri alır. Parlak Ahmet (Şimşek, 2001:124) masalında ise “azla karnı doymayan ağabey” daha fazla altın
elde etmek isterken yakalanır ve parçalara ayrılmak suretiyle öldürülerek cezalandırılır. Sihirli Yüzük
Masalı’nda (Şimşek, 2001: 96) padişahın kızıyla evlenen fakir oğlanın sihirli yüzüğünü karısı çalar. Kız,
sihirli yüzük vasıtasıyla kocasının her şeyini alarak başkasıyla kaçar ve sonunda ölümle cezalandırılır.
2. 3. Hırsızlığın “zannat”leşmesi
Ahmak Padişah (Sakaoğlu-Ergün, 1991:125), Hırsız ile Yankesici (Alangu,1990:171), Rus
Kralını Çalan Hırsız (Sakaoğlu,1973:77) masallarında, hırsızlığın bir zanaat ve beceri olarak ele alındığı
ve usta hırsızın gösterdiği marifet ölçüsünde dokunulmazlık kazandığı görülmekte, bu masallarda
hırsız, yöneten güçten daha başarılıysa, halk bu sefer de hırsızlık karşısında aciz kalan iktidarı hırsız
karşısında küçük düşürerek cezalandırmaktadır.
Hırsız ile Yankesici masalında tesadüfen aynı kadınla evli olduklarını fark eden hırsız ile
yankesici, kadınla hangisinin evli kalacağını belirlemek için zanaatlerini yarıştırırlar. Zekâsı, çevikliği ve
uyanıklığıyla yankesiciden daha iyi çaldığını kanıtlayan hırsız, karısıyla nikah tazeler. Rus Kralını Çalan
Hırsız masalında sekiz-on yaşlarında bir çocuğun annesi tarafından, asıl zanaati hırsızlık olan bir
kahveciye çırak olarak verilmesi ve çocuğun Rus kralının hazinesini, kızını ve kralın kendisini çalıp
getirmesi anlatılmaktadır. Peri karısının maymun postunu kıskanç kardeşlerine çaldıran en küçük
şehzade bahtını elinden kaçırarak, hırsızın masumiyetine inanan ahmak padişah ölerek, hem hazinesini
hem kızını hırsıza çaldıran padişah, sonunda Rus kralından intikam almak için hırsıza muhtaç olarak
bedel ödemişlerdir.
Bu masallarda ustalıkla yapılan hırsızlık eylemi üstün bir beceri, bir meziyet olarak
görülmektedir. Masallarda beceriksizlik, başının çaresine bakamama, kötülük karşısında pasif kalma ise
kaybetmeye mahkûm olmak, kendisine sunulanı elinden kaçırmakla cezalandırılır.
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2.4. Yoksul, kimsesiz ve temiz kalpli kimselerde çalma eyleminin nasibini bulma
haline dönüşmesi
Masallarda Keloğlan, Üselek (Boratav, 2007: 262), Parlak Ahmet gibi kimsesiz ve yoksul
tiplerin, çoğu zaman zekâ ve hile ile yaptıkları hırsızlık eylemi masallarda cezalandırılmakta, bu masal
karakterleri halk tarafından korunup kollanmaktadır.
Keloğlan ile Kargası (Alangu, 2009: 147) masalında Keloğlan’ın konuk olduğu evde önüne
“yağsız, imansız, safi sudan bulgur çorbası ve şap gibi tuzlu çökelek” koyan ev sahiplerinin, Keloğlan
tarafından soyulması, cezalandırılmaz. Parlak Ahmet (Şimşek, 2001:124) masalında dağdan odun
toplamaya giden parlak Ahmet, kırk adamın çıktığı mağarada altın dolu kırk küp görür ve her küpten
birer ikişer altın alır. Açgözlü ağabeyi ise azla yetinmez. Masalın sonunda açgözlü ağabey
cezalandırılırken Ahmet bu eyleminden dolayı cezalandırılmaz. Toplum vicdanı Ahmet’in temiz
gönüllü ve kanaatkâr oluşundan dolayı, bu çalma eylemine “alma” hatta bir nevi “nasip” niteliği
yüklemiştir. Fakat toplum vicdanı, tamahkârlığı cezasız bırakmaz. Keloğlan ile Kötü Hasan (Alangu,
2009:116) masalında, arkadaşı tarafından kandırılıp aldatılan ve yarı yolda azıksız bırakılan Keloğlan,
geceyi geçirmek için sığındığı eski hamamda cücelerin şölenine denk gelir ve cücelerin kendi
aralarındaki konuşmalardan altın ve mücevher dolu küpün yerini öğrenir, küpü alarak kaçar, zor
durumdaki Keloğlan gerçekleştirdiği bu çalma eyleminden dolayı cezalandırılmaz. O küp, Keloğlan’ın
nasibidir. Ama Keloğlan’ı yarı yolda bırakan arkadaşı Kötü Hasan, yeltendiği hırsızlık sonucu cüceler
tarafından döve döve öldürülür. Her parçası da bir dağa atılır. Tık Sopam (Boratav, 2007: 20) masalında
ise Keloğlan, padişaha tokgözlü bir şekilde sihirli kutusundan yemekler sunar, kutuyu ondan gizleme
ihtiyacı duymaz. Keloğlan’ın sihirli kutusunu aşıran açgözlü padişah ve vezir de sihirli sopanın dayağını
yemekten kurtulamazlar.
3.Sonuç
Türk masallarında hırsızlık eyleminin getirdiği sonuçlar, bu eylemin kim tarafından, hangi
koşullar altında ve ne hislerle yapıldığıyla ilgilidir. Devler, ejderhalar, cinler gibi tekinsiz ve olağanüstü
varlıklardan çalınan sihirli objeler ve eşyalar hırsızlık kategorisinde değerlendirilmez ve bir imtihan
niteliği taşır. Masallarda, yetinmeyi bilmeyip sürekli daha fazlasını isteyenler, kötülük amacıyla hırsızlık
yapanlar, toplum vicdanının bir tezahürü olarak, cezalandırılırlar. Bazı masallarda ise padişahın tebaası
arasındaki hünerli ve gözden kıl çalabilen hırsızların, hırsızlıklarıyla padişahları alt ettiği görülür. Bu
masallarda hırsızlık, bilinçlice yapılmış bir seçimdir ve bir çeşit protesto niteliğindedir (Turhan
Tuna,2016:56). Yoksul, kimsesiz ve temiz kalpli kimselerde ise bu eylem, nasibini bulmaya evrilir. Bu
tespit içerisinde değerlendirilen masal kahramanları, çoğu zaman bir küp altınla ya da benzeri bir
kıymatli eşyaya tesadüf ederler. Bu karşılaşma, yoksul ve çaresiz insan için adeta bir sıçrama basamağı
olarak halkın vicdanından masal atmosferine uzanmış gibidir. Elde ettikleri bu maddi değerleri
saklamazlar, yakınlarına nasıl elde ettiklerini açık yüreklilikle anlatırlar. Daha fazlası için ikinci bir
eyleme girişmezler. Bundan dolayı bir ceza veya fenalık bulmazlar.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Terimler Açısından Bir Bakış: Kültür
Aktarımı, Kültür Paylaşımı, Kültürlerarasılık
Aslı Fişekcioğlu1
Giriş
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini konu alan birbirinden değerli çalışmalar aynı zamanda
birbirlerini tamamlamaktadır. Bu çalışmaların karşılıklı ilham kaynağına dönüşmesi ve farklı yönlerde
ilerlemesi, alanın gelişmesini de olumlu olarak etkilemektedir. Özellikle Türkçe yapılan çalışmalar,
yabancı dil öğretiminde Türkçe düşünülerek bulunan terimler, kullanılan farklı ifadeler, Türkçenin
bilim dili olarak kullanılmasında ne denli yaratıcı özelliklere sahip olduğunu da göstermektedir. Her
zaman düşünceyi üretmiş, keşiflerin sahibi olan toplum, düşüncesine ve keşiflerine ait olan kavramları
da kendi dilinde ifade etmiştir. Kendi bulduğu kavramı, kendi düşüncesini, kendi dilinde ifade etmek,
başka bir deyişle düşüncesindeki yeniliği kendi dilinde ifade etmek, o dilin gelişmesine, ilerlemesine ve
sözcük sayısı açısından zenginleşmesine de olanak sağlamaktadır. Bu durumu Türkçe özelinde
Doğrucan şöyle açıklamaktadır: “Türkçenin gelişmesi, Türkçe üzerinde sözcük arayışlarında değil, dile yeni
nesneler ve tanımlar kazandıracak olan bilimsel icatlar, keşifler ve sosyal bilimsel yeni tanımlamalar ve sanatsal yepyeni
betimlemeler ile mümkündür. “( Doğrucan, 2020,215) Fakat bilimin her alanında yapılan keşifler,
kaydedilen bilimsel ilerlemeler tek bir topluma ait değildir. Bu sebeple dilleri birbirinden farklı çeşitli
toplumların, ortaya koymuş oldukları yeni düşünceler, keşifler çeviri yoluyla diğer toplumlara
iletilmektedir. Türkçe için de bu durum söz konusudur. Önemli olan başka bir toplumun kendi
düşüncesiyle üretmiş olduğu bilginin karşılığı olan terimin Türkçenin sınırsız olanaklarıyla
düşünülmesidir. Bu bağlamda belki başka bir toplumun düşünerek oluşturduğu bir terime ait olan
kavram, Türkçe düşünenler aracılığıyla gelişip, ilgili alanda ilerlemelere veya yeni buluşlara sebep
olabilecektir. Bu sebeple akademik metinlerin çevirisinde seçilen kavramlar, ilgili alanın hedef dilde
bilgi üretmesi bağlamında oldukça önemli gözükmektedir. “Terim üretme sürecinde birkaç kavram bir
kelimeyle karşılanmamalı, her kavramın bir kelimeyle karşılanması sağlanmalıdır.” (Zülfikar 1991: 149) Dile
şekil veren, onu geliştiren devamlı hareket halinde olan, devamlı değişen insandır. İnsanın belki de
üzerinde en az sorunla uzlaşabildiği tek olgu dildir. Aynı toplum üyeleri tarafından konuşulan ve yazılan
dil, bir arada yaşayan toplulukların ortak kültürel birikimini de yansıtmaktadır. Bu sebeple dil, tüm
bildirişim durumlarında aynı zamanda geçmişe ait ortak değerlerin aktarımında en önemli araç olarak
kabul edilmektedir. Dilin birçok işlevinin yanı sıra kültür taşıyıcılığı işlevi sayesinde değerler, gelenekler,
tarihsel olaylar kısaca yüzlerce yılın deneyimi diğer kuşaklara aktarılmaktadır. Böylelikle oluşan ortak
bilinç, millet olma olgusunu da gerçekleştirmektedir. “Dil sadece ortaklaşa bilgilerimizin bir toplamı olan logos
değildir, dilde bir psyche saklıdır. Logos, dünyamızdaki varlıkları nesnel bir düzen içine yerleştirmeye çalışır, psyche ise
nesne ile kaynaşıp ona kendi benliğinin formunu kazandırmak ister. Bundan dolayı her ulusal dil bireyseldir, daha
doğrusu tektir. “ (Gökberk, 2007,73) Bu tanımlamadan da yola çıkarak herhangi bir dilin yabancı dil
olarak öğretilmesi, bireye hedef dile ait dil bilgisi kurallarının, kelime listelerinin ezberletilmesi veya
telaffuz çalışması yaptırmakla sınırlı değildir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
da kültür kavramının tanımı ve önemi ile ilgili önemli çalışmalar yapılmaktadır. Yabancı dil olarak
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Türkçe öğretiminde, ders programlarında veya ders kitaplarındaki kültür içeriğinin incelendiği
araştırmalarda kullanılan ifadeler tarandığında, farklı terim kullanımları olduğu görülmektedir.
Genellikle kültür aktarımı olarak kullanılan kavram, kültür paylaşımı, kültürlerarası yaklaşım,
kültürlerarası iletişim, karşılaştırmalı kültür aktarımı olarak da kullanılmaktadır. 2004 – 2019 yılları
arasında yabancılara Türkçe öğretimi alanında kültür içeriği ile ilgili yapılan çalışmalar tarandığında
bahsedilen durum da ortaya çıkmaktadır: Pehlivan, Filiz (2007) kültürlerarası etkileşimi, Şahin Gönül,
Serpil (Caner, M. , Direkçi, B , Kurt, B . (2019) Kutlu (2015) Kalenderoğlu, İ . (2016), Yılmaz F. , İşcan
A. Ökten C, Kavanoz S (2014) Bölükbaş, Fatma ve Keskin, Funda (2010) Uyar, Yusuf (2007). kültür
aktarımı ifadesini kullanırken, Moralı, G. ve Göçer, A. (2019) kültür paylaşımı; Demir, A, Açık, D .
(2011) kültürlerarası yaklaşımı; Şentürk Kara, E , Tunçbilek, M . (2018) , Aytekin, Özkan Penar (2009),
Çoban, Savaş (2004) kültürlerarası iletişimi; Çifci M, Batur Z, Keklik S. (2013) karşılaştırmalı kültür
aktarımını, Gülçiçek Esen D. , Yurtseven Yılmaz H. (2016) kültürlerarası iletişimsel yeterlilik ifadesini
tercih etmişlerdir. Kültür içeriği ile ilgili yapılan bu çalışmalardaki terim farklılıkları alanda diğer
araştırma konularında da görülmektedir. Yeti, yeterlik, yeterlilik, yetkinlik ifadelerinin kullanımı veya
yöntem, yaklaşım, etkinlik, alıştırma kelimelerinin birbirlerinin yerine kullanılması bu duruma örnek
olarak verilebilir. Yeni yöntem ve yaklaşımlar doğrultusunda yapılan bu çalışmalarda, araştırmacıların
kullandıkları ifadeler Avrupa Diller Komitesi tarafından yayımlanan Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru
Metninin (CEFR,2001) Türkçeye çevrilmesinden sonra ortaya çıkmış olan terimlerdir. MEB Talim
Terbiye Kurulu tarafından çevirisi yaptırılan metin 2006 yılında Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru
Metni Öğrenme - Öğretme – Değerlendirme adı altında çevrilmiştir (DİA, 2006). Fakat aynı metnin
2013 yılında TELC tarafından ikinci kez Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim,
Öğretim, Değerlendirme (TELC, 2013) adı altında Milli Eğitim Bakanlığı izniyle yeniden çevrilmiştir.
Her iki çeviride aynı kavramlar için kullanılan farklı terim ve ifadeler yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
alanında yapılan çalışmalardaki terim farklılığının en önemli sebeplerinden biri olarak gözükmektedir.
Bu çalışmanın amacı öncelikle her iki çeviri arasındaki farklı ifade kullanımları belirlemektir. Bu farklı
ifadelerin kullanımı çalışmanın konusu itibariyle kültür kavramını ilgilendiren genel yeterlilikler ve
bildirişimsel dil yeterliliklerinin bir bileşeni olan toplum bilimsel yeterlilik bağlamında yapılacaktır. Elde
edilen veriler üzerine yapılan yorumlardan sonra ise paylaşım, aktarım, kültürlerarasılık ifadelerini
birbirlerinden ayırma önerileri getirilecektir. Çalışmada Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi
Öğrenim, Öğretim, Değerlendirme (TELC, 2013) kısaca çerçeve metin olarak anılacaktır.
Yöntem
Bu bölüm, araştırma modelinin, çalışma materyalinin, veri toplama araçlarının açıklanmasına
ve elde edilen verilerin yorumlanmasına ayrılmıştır.
Araştırma Modeli
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmada, araştırmacılar büyük
miktarda veriyi ayıklayarak bu verileri birkaç tema veya kategoriye indirirler. ( Creswell, 2016 )
Araştırmada kapsamında bu sebeple Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (2013) genel
yeterlilikler kategorisi altında incelenmiştir. Çünkü genel yeterlilikler yabancı dil öğretimi sürecinde
kültürel içeriğin belirlenmesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmanın deseni ise durum
çalışması olarak belirlenmiştir. Çünkü durum çalışması deseni, bütünsel bir betimleme ve açıklama
bulmaya odaklanır. ( Merriam, 2015 )Araştırmanın giriş bölümünde ortaya koyulmuş olan terim
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sorunlarının sebepleri üzerine yoğunlaşarak, bu sorunlara bir açıklama getirilmek amacı güdülmektedir.
Durum çalışması sınırlı bir sistemin yani durumun hakkında bilgi kaynakları aracılığıyla araştırmacının
detaylı bilgi topladığı ve bir durum betimlemesini ortaya koyduğu nitel bir yaklaşımdır. ( Merriam, 2015
) Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültürün aktarılması, paylaşılması ve sonuçta
öğrenenin kültürlerarasılık yeterliliğine ulaşması ile ilgili terimler, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesinin (2013) genel yeterlilikler olarak adlandırdığı genel kültür bilgisi, sosyokültürel bilgi,
kültürlerarasılık bilinç kavramlarından yola çıkılarak tanımlanmaya ve ayrıştırılmaya çalışılmıştır.
Çalışma Materyali
Dokümanların incelenmesi ve verilerin dokümanlardan elde edilmesi, nitel araştırma
yönteminde veri toplamak için kullanılmaktadır. ( Merriam, 2013) Bu araştırmada çalışma materyali
olarak çerçeve metnin 2006 (DIA,2006) ve 2013 (TELC,2013) yıllarında yapılan çevirisinde, yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde kültür içeriği ile ilgili bölümün bulunduğu genel yeterlilikler ve toplum
dilbilimsel yeterlilikler bölümleri ayrılacak ve bu bölümlerde bulunan ifade ve terim farklılıkları
belirtilecektir. Bu bölüm her iki çeviride de metnin beşinci bölümünde bulunmaktadır.
Verilerin Analizi
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ana dili olarak Türkçe öğretimi alanları arasında bulunan
önemli farklılar, bu iki alanda kullanılan terimler bağlamında da görülmektedir. Yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi alanında kültür içeriği ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan terim farklılıkları
örneklerinden giriş bölümünde bahsedilmiştir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
terimlerin çoğu, Avrupa Diller Komitesinin yayımlamış olduğu Diller İçin Avrupa Ortak Yeterlilikler
Çerçevesinin (CERF,2001) Türkçeye çevrilmesi sürecinde ortaya çıkmıştır. Metnin ilk çevirisi Milli
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenen bir komisyon tarafından 2006
yılında (DİA, 2006), ikinci çevirisi ise yine Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığınca belirlenen TELC (Almanya) tarafından yapılmıştır. (TELC,2013) Öncelikle 2006 yılında
yayımlanan metnin adı Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Öğrenme Öğretme Değerlendirme,
2013 yılında yapılan çevirinin adı ise Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim
ve Değerlendirme olarak birbirinden ayrılmaktadır. Çalışmanın sınırlılıkları kapsamında bu isim
farkının yarattığı sorunlara değinilmemekte sadece bu duruma dikkat çekilmek istenmektedir. İki çeviri
çalışmasının beşinci bölümü genel yeterliliklere ayrılmıştır. Bu yeterlilikler çalışma konusunu yakından
ilgilendirmektedir çünkü bu bölüm aynı zamanda öğrenenin kültürlerarası yeterliliğe ulaşmasını
sağlayacak bilgi donanımından bahsetmektedir. “AOÇ metni kültür boyutunu kendi içinde tutarlı olmak adına
yeterlilik kavramı içinde açıklamıştır. Bu yeterlilikler sosyokültürel bilgi terimiyle, kültürlerarası kişiliği oluşturma
çabasındaki beceriler / uygulayıcı bilgi terimi ve kişiliğe ilişkin yeterlilik terimi adı altında incelenmiştir”. (
Béacco,2008, 3) Başka bir deyişle genel yeterlilikler yabancı dil öğretiminde kültür içeriği ile ilgili bir
çerçevenin hazırlanmasına yöneliktir. Bu çalışmada kısaca DİA olarak anılacak olan metnin ilk
çevirisinde, beşinci bölüm genel yetenekler olarak anılırken, aynı metnin 2013 yılında yapılan ve bu
çalışmada AOÇM olarak anılan çeviride ise beşinci bölümün adı genel yeterlikler olarak anılmaktadır.
Yetenek ve yeterlik terimlerinin birbirlerinden hayli farklı anlamları olduğu düşünüldüğünde alanda
oldukça önemli karışıklıklara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple kavramlara karşılık olarak
çevirmenlerin kullandığı kelimeler, bu bilim alanına teklif edilen terimler olarak kabul edilebilir. Yapılan
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iki çeviride bazı kavramlar için farklı terimlerin kullanılması, alanda yapılan akademik çalışmalarda
anlaşılma kaygısını da beraberinde getirmiştir. Bu durum da kavramların birbirinden farklı
değerlendirmelerle tanımlanmasına yol açmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yapılan
bilimsel çalışmalarda, kavramların karşılığında kullanılan terimlerde birliğe doğru adım atmak, alanın
ilerleyebilmesi açısından oldukça önemlidir. Yeterlik ve yeterlilik terimleri, her ne kadar farklı görüşler
olsa da, Türk Dil Kurumu sözlüğünde birbirlerinin anlamı olarak verilmektedir. Bu iki sözcük
eşanlamlı olarak gözükmektedir. Fakat yapılan ilk çeviride aynı terim için yetenek kelimesinin
kullanıldığı görülmektedir. Yetenek kelimesi ise Türk Dil Kurumunun sözlüğünde, eğitim bilimleri
alanı için şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır.” (
TDK,2020) Bu tanımlamadan yola çıkarak genel yetenek olarak adlandırıldığında içerik öğrencinin
ancak kalıtıma dayanan sınırları çerçevesinde kültürel anlamda bilgileneceğini, dolayısıyla ancak
kalıtıma dayanan özellikleri ile bu bilgileri edinebileceği sonucu çıkmaktadır. Oysa çerçeve metinde bu
başlık altında öğrencinin, kültürel anlamda hedef dilde öğrenmesi gereken bilgiler bileşenleriyle
listelenmiştir. Böylelikle yetenek kelimesinin oldukça karışıklıklara neden olabileceği düşünülmektedir.
Bu terim de araştırma konusunu yakından ilgilendirmediği için ayrıntılı olarak incelenmemektedir.
Fakat bu çalışmada önceden yapılmış olan araştırmalardan hareketle yeterlilik kavramı tercih
edilmektedir. (Fişekcioğlu, 2019) Genel yeterlilikler bölümünde yazarlar, öğrenciye kültürlerarası
yeterliliğe ulaşmada gereksinim duyduğu hedef dile ait kültürel içerikleri de kendi arasında bileşenlere
ayırmaktadır. ( TELC 2013, 102, 103, 104) Bu bileşenlerin her biri aynı zamanda öğrencinin kültürel
kazanımındaki ayrıntıları belirlemektedirler. Başka bir deyişle öğrencinin, hedef dilde kültürlerarası
yeterliliklere ulaşmasında alt yapıyı hazırlamaktadırlar. Metnin yapılan ilk çevirisinde (DIA,2006,97) ilk
bileşen ( fr savoir / ing declarative knowledge) bildirimsel bilgi olarak çevrilirken, metnin yapılan ikinci
çevirisinde aynı kavramlar bildirime dayalı bilgi olarak çevrilmiştir. (TELC, 2013,102) Bu iki seçimde
herhangi bir farklılık gözlemlenmemektir. Bildişimsel bilgi / bildirime dayalı bilginin ilk alt bileşeni (
knowledge of word (ing) / culture générale – connaisaance du monde (fr)) metnin yapılan ilk
çevirisinde dünya görüşü şeklinde çevrilmiştir.(DIA,2006,97) Fakat metnin ikinci çevirisinde dünya
bilgisi olarak çevrilmiştir. (TELC, 2013,102)Dünya görüşü dünyaya bakış açısı anlamında
değerlendirildiğinde önemli sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Çünkü bu bileşenin içeriği hedef
kültüre ait coğrafi, ekonomik, politik ve buna benzer ansiklopedik bilgilerin öğrenciye kazandırılması
gerekliliğinden bahsetmektedir. Çünkü çerçeve metin yazarları öğretilen hangi dil olursa olsun, onu
konuşan ülkenin ve ülkelerin ayrıntılarıyla tanıtılması istemektedir. Hatta bu konuya açıklık getirmek
için yazarlar, öğrencinin ülkeyle ilgili bu bilgileri önceden bilip bilmediğine bakılmaksızın, bu kültür
içeriğinin bir bilgi olarak programlarda yer alması gerektiğini belirtmektedirler. ( TELC, 2013,102)Bu
sebeple dünya görüşü terimi, bu bileşenin hatalı anlaşılmasına da neden olmaktadır. İkinci çeviride
kullanılan dünya bilgisi ise öğrencinin dünyaya ait bildiği genel bilgileri hatırlatmaktadır. Bildirime
dayalı bilginin ikinci bileşeni olan sosyokültürel bilgi için her iki çeviride de aynı terim kullanılmaktadır.
Sosyokültürel bilgi olarak açıklanan terim ( sociocultural knowledge (ing) / savoir socioculturel (fr))
Türkçe bir terim değildir. Çerçeve metnin hem dil araştırmacılarına, hem öğretmenlere, hem de
öğrencilere hitap eden bir metin olduğunu yazarlar metnin giriş bölümünde belirtmektedirler. (Telc,
2013) Bu sebeple bu metni kullanan kişilerin tamamına çeviri sürecinde bulunan terimlerin hitap etmesi
gerekmektedir. Terim tam olarak anlaşılmadığında içeriği, bir önceki dünya bilgisi bileşeni ile
karıştırılabilmektedir. Ayrıca bilim dili olarak oldukça verimli bir dil olan Türkçede bu terimin karşılığı
oldukça kolaylıkla bulunabilmektedir. Bu çalışmanın konusu, bu terimlere bir karşılık bulmak
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olmadığından terim önerisi yapılmamaktadır.Bildirime dayalı bilginin son bileşeni ise intercultural
awareness (ing) / Prise de conscience interculturelle (fr) olarak adlandırılan bileşendir. Bu terimler
çerçeve metnin yapılan ilk çevirisinde kültürler arası farkındalık ( DIA, 2006, 99) olarak çevrilmiştir.
Fakat metnin yapılan ikinci çevirisinde terim kültürlerarası bilinç olarak seçilmiştir. (TELC,2013,104)
Farkındalık ve bilinç kelimeleri eğitimbilimleri alanında, birbirlerinden oldukça farklı anlamlara
gelebilir. Bilinç Türk dil Kurumu tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: “İnsanın kendisini ve çevresini
tanıma yeteneği, şuur.” Farkındalık ise “ farkında olma, fark etme “ olarak açıklanmaktadır. (TDK,2020)
Bu iki terimin de bileşenin içeriği dolayısıyla oldukça farklı anlamlara gelebilecekleri düşünülmektedir.
Diğer dillerin yabancı dil olarak öğretiminde olduğu gibi yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de
kültüre ait bilginin öğretilmesinden, ezberletilmesinden bahsetmek oldukça hatalı bir bakış açısı olarak
gözükmektedir. Çünkü ana amaç, öğrencinin bu kültürel bilgileri bir beceriye dönüştürebilmesidir. Bu
sebeple çerçeve metin yazarları genel yeterliliklere ayırdıkları beşinci bölüm kapsamında bildirime
dayalı bilginin yanı sıra bu bilginin kullanılmasıyla ilgili bileşenleri de sıralamışlardır. Skills and knowhow (ing), savoir-faire(fr) olarak bilinen bu bileşen, çerçeve metnin ilk çevirisinde Beceriler ve
Uzmanlık Alan Bilgisi (DIA, 2006,107) olarak çevrilmiştir. Yine aynı terim yapılan ikinci çeviride
Beceriler ve Uygulayıcı Bilgi olarak çevrilmiştir. (TELC, 2013,105) Uzmanlık alan bilgisi ve uygulayıcı
bilgi birbirinden hayli farklı anlamda terimler olarak gözükmektedir. Terimin esasında olan yapmayı
bilmek, bilgiyi beceriye dönüştürmek anlamından oldukça uzak gözükmektedir. Ayrıca uzmanlık alan
bilgisi özel amaçlı Türkçe öğretimini de çağrıştırmaktadır. Genel yeterliliklerin bir başka bileşeni ise
existential’ competence (ing) / savoir-être (fr) terimleriyle tanımlanan bileşendir. Bu bileşen ilk çeviride
varoluşsal yetenek olarak çevrilmiştir. ( DIA,2006,100) Metnin ikinci çevirisinde ise kişiliğe ilişkin
yeterlik olarak çevrilmiştir. ( TELC, 2013,106) Her iki çeviride de birbirinden farklı terimlerin
kullanılmasının yanı sıra bu bileşenin ilk çeviride bir yetenek, ikinci çeviride ise bir yeterlik olarak
düşünülmesi sonucu da önemli olumsuz sonuçları ortaya koymuştur. Genel yeterliliklerin bu
araştırmanın konusunu kapsayan bileşenleri dışındaki bileşenlerde de aynı sorunlar görülmektedir. Bu
surum yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür içeriği, kültürel yeterlilikler, kültürlerarasılık
alanında yapılan çalışmalarda önemli zorluklara yol açmaktadır. Bu bölümde veriler sadece genel
yeterliliklerin başlıkları incelenerek yapılmıştır. Başlıkların altındaki tanımlamaların içerdiği anlam
farklılıklarına, bu araştırmanın bir makale boyutunda olması dolayısıyla değinilmemektedir. Fakat bu
tanımlama farklılıklarının, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde gözlemlenen terim karışıklıklarının,
kültür boyutunun ortak bilimsel bilgilerle incelenememesinin de önemli bir sebebi olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (TELC,2013) genel (kültürel)
yeterliliklerin dışında ayrıca bildirişimsel dil yeterlilikleri olarak adlandırılan ve dilbilgisel,
toplumdilbilimsel, edimsel yeterliliklerden oluşan yeterliliklerden de bahsetmektedir.( TELC, 2013,
110) Çerçeve metnin bu bölümünde bazı araştırmacılar tarafından yabancı dil olarak Türkçe
öğretiminde kültür içeriği kapsamında değerlendirilen bir bileşen bulunmaktadır. Sociolinguistic
competence (ing), compétence sociolinguistique (fr) olarak adlandırılan bu terim çerçeve metnin ilk
çevirisinde sosyodilsel yetenek (DIA,2006, 112), metnin ikinci çevirisinde ise toplumdilbilgisel
yeterlilikler olarak çevrilmiştir. (TELC, 2013,110). İlk çeviride seçilen terim yarı Türkçe yarı yabancı
dilden gelen bir kelime olarak görülmektedir. Bu sebeple akılda tutulması ve üzerinde uzlaşım
sağlanması zor bir terim olarak görülmektedir. İkinci çeviride kullanılan ve bitişik yazılan
toplumdilbilgisel terimi ise toplum ve dilbilgisi kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bu
sebeple yanlış anlamalara meydan verebilecek bir terim olarak görülmektedir. Ayrıca linguıstic (ing)
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linguistique (fr) olarak adlandırılan ve dilimize dilbilim veya dil bilimi olarak geçmiş kavramın, dilbilgisi
olarak çevrildiği de görülmektedir. Daha önceden de belirtildiği üzere, araştırma kapsamında bu
terimlerin birbirinden farklı anlamlarda kullanılmasının doğurduğu sonuçlar tartışıldığından, bu
terimlere yeni öneriler getirilmemektedir.
Bulgular ve Yorum
Aynı zamanda kültürel yeterlilikler olarak da anılan genel yeterliliklerin, bildirime dayalı bilgi,
beceriler ve uygulayıcı bilgi ve kişiliğe ilişkin yeterlilik olarak üç ana bileşenden oluştuğu bu
araştırmanın veri analizi bölümünde irdelenmiştir. Bu bağlamda kullanım çeşitliliği gösteren, kültür
paylaşımı, kültür aktarımı, kültürlerarsılık terimleri bu üç ana bileşenden yola çıkılarak tartışılacak,
yorumlanacak ve bu terimler için kullanma önerileri getirilecektir.
Genel yeterliliklerin ilk bileşeni olan bildirime dayalı bilgi, kendi içinde birbirinden oldukça
farklı üç ana öğeden oluşmaktadır: dünya bilgisi, sosyokültürel bilgi, kültürlerarası bilinç. ( AOÇ, 2013)
Bu bileşenlerden bahsetmeden önce bildirime dayalı bilgi teriminin aynı metnin ilk çevirisinde
bildirimsel bilgi olarak çevrildiği görülmektedir. ( AOÇ,2006,97) Bu iki kullanımda tercih edilmiş
kelimeler incelendiğinde her ikisinde de seçilen kelimenin bildirilmesi ön görülen bir bilgiyi işaret ettiği
görülmektedir. Daha önceden de belirtildiği üzere bildirime dayalı bilgi veya bildirişimsel bilgi kendi
içinde üç öğeden oluşmaktadır. Bu öğelerden ilki dünya bilgisidir. ( AOÇ, 2013,102) Dünya bilgisi
olarak Türkçeye çevrilmiş olan bu kavram, aynı metnin 2006 yılında yapılan çevirisinde ise dünya
görüşü olarak dilimize çevrilmiştir.( AOÇ, 2006, 97) “Dünya bilgisi belirli bir dili öğrenen için o dilin
konuşulduğu ülke veya ülkeler hakkındaki bilgilerden örneğin coğrafik, ekolojik, demografik, ekonomik ve politik
özellikler gibi bilgilerden oluşmaktadır”. ( AOÇ, 2013, 102) Çerçeve metin yazarlarına göre, bu bilgiler
deneyimle veya eğitim yoluyla edinilip edinilmediği göz önüne alınmaksızın bu verileri kapsamaktadır.
Kısaca belirtmek gerekirse yabancılar için Türkçe öğretiminde dünya bilgisi, Türkiye ve Türkçe
konuşulan diğer ülkelerle ilgili gerçek ansiklopedik bilgiyi kapsamaktadır. Bu bilgi Türkiye dışında hangi
devletlerin Türkçe konuştuğu, bu ülkelerin coğrafi ve tarihi özellikleri, ekolojik, demografik yapıları ve
ekonomik, politik özelliklerini kapsamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dünya bilgisi
Türk dünyası bilgisini kapsamaktadır. Türk dünyası bilgisinin içinde bulunan bu öğeler aynı zamanda
Türk toplumunun geçmişini ve şimdiki zamanını ortaya koymaktadır. Çerçeve metin yazarları bu bilgiyi
yeni dünya bilgisi olarak da adlandırmışlardır. ( AOÇ, 2013,103) Yazarların burada kullanmış olduğu
yeni dünya ifadesi öğrenilen yeni dile ait dünya anlamındadır. Daha önceki bölümde ifade edildiği üzere
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi aynı diğer dillerin yabancı dil olarak öğretilmesi gibi bir kültürel
diplomasi etkinliğidir. Bu sebeple Türkçe öğrenen kişinin, Türkçe konuşan Türk dünyası ile ilgili
geçmişe ve şimdiye ait bilgileri edinmesi oldukça önemli gözükmektedir. Bildirime dayalı bilginin ilk
bileşeni olan dünya bilgisinin içeriği sadece ansiklopedik bilgiden oluştuğu için bu kültürel bilgilerin
diğer kültürel bilgilerden epey farklı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eğitim programlarında,
yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için yazılmış yöntem kitaplarında Türk dünyası bilgisinin
aktarılmasından bahsedilebilir. Aktarmak kelimesi “iletmek, bildirmek” olarak tanımlanmaktadır.
(TDK,2020) Türk dünyası ile ilgili ekonomik, politik, coğrafi, ekolojik, coğrafi ve tarihi bilgilerin
iletilmesi, bildirilmesi yani yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde aktarılması sürecinin Türk dünyası
bilgisinin aktarımı olarak adlandırılması önerilebilir. Türk dünyası bilgisinin aynı zamanda somut
kültürel mirasımızı da kapsadığı söylenebilir.
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Genel yeterlilikler olarak da adlandırılan kültürel yeterlilikler sadece dünya bilgisinden yani yabancılara
Türkçe öğretimi bağlamında sadece Türk dünyası bilgisinden oluşmamaktadır. Bildirişime dayalı
bilginin ikinci bileşeni sosyokültürel bilgi olarak adlandırılmaktadır. (AOÇ,2013) Çerçeve metnin
Türkçeye çevrilmesi aşamasında hem 2006 yılında yapılan çeviride hem de 2013 yılında yapılan çeviride
terim aynı ifade ile kullanılmaktadır. Sosyokültürel bilgi hedef topluma ait gerçek gündelik yaşam bilgisi
olarak adlandırılabilir. Çerçeve metin yazarları tarafından en ayrıntılı biçimde açıklanmış olan
sosyokültürel bilgi birbirinden farklı yedi bileşenden oluşmaktadır: ( AOÇ,2013) 1.Günlük yaşam
alışkanlıkları (yeme içme, öğünler, sofra kültürü, bayramlar, çalışma zamanları ve alışkanlıklar, boş zaman uğraşları
(hobiler, spor, okuma alışkanlıkları, medya). 2.Yaşam koşulları (yaşam standardı (yöresel, sınıfa özel ve etnik
farklılıklarıyla), ev ortamı, sosyal güvence.) 3.Kişiler arası ilişkiler (güç ve dayanışmaya dayanan iliş kileri de içerir),
örneğin, aşağıdakilerle ilişkili olarak;bir toplumun sınıfsal yapısı ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiler, farklı cinsiyetler
arası ilişkiler (erkek/kadın; yakınlaşma derecesi), aile yapıları ve ilişkileri,nesiller arası ilişkiler, iş ortamındaki
ilişkiler, toplum ve polis, idare vb. arasındaki ilişkiler, etnik ve diğer halklar arasındaki ilişkiler, politik ve dini gruplar
arasındaki ilişkiler) 4.Değerler, inançlar ve tutumlar (sosyal sınıf, meslek grupları (akademisyenler, yönetim, memur,
eğitimli ve eğitimsiz işçiler),varlık (kazanılmış ya da miras yoluyla),yöresel kültürler, güvenlik, kurumlar, gelenek ve
sosyal donuşum, tarih, özellikle önemli tarihi kişilikler ve olaylar, azınlıklar (etnik, dini),milli kimlik,başka ülkeler,
devletler, halklar, politika,sanat (müzik, güzel sanatlar, edebiyat, tiyatro, popüler müzik ve şarkılar),din, mizah.) 5.
Sosyal gelenekler,( örneğin ev sahibi ve misafir ilişkilerine dayanarak;(dakiklik, hediyeler, giyim, içecekler, öğünler,
davranış ve sohbet kuralları ve tabular, ziyaret suresi,vedalaşmak.) 6. Geleneksel davranışlar(örneğin dini gelenekler,
doğum, evlenme, ölüm, halka açık toplantılarda ve törenlerde seyircilerin davranışları, kutlamalar, festivaller, dans
ortamı, diskotekler vb.) 7. Beden dili. ( AOÇ,2013,103-104) Bileşenler incelendiğinde sosyokültürel bilgi
bir toplumun geçmişinden gelen, içinde hem sabit hem de değişken öğeler bulunan oldukça karmaşık
bir yapıya sahiptir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türk toplumuna ait günlük yaşam
alışkanlıkları, yaşam koşulları, kişilerarası ilişkiler, çağdaş yaşam koşullarına göre değişebilen özellikler
göstermektedir. Fakat değerler, inançlar, tutumlar, sosyal gelenekler, geleneksel davranışlar ise diğer
bileşenlere nazaran daha sabit olarak gözükmektedir. Bu sebeple her iki çeviride de sosyokültürel bilgi
olarak adlandırılan bu terim tanımı ve bileşenleri de incelendikten sonra daha önce incelenen dünya
bilgisinden oldukça farklıdır. Çerçeve metin yazarları herhangi bir dilin yabancı dil olarak
öğretilmesinde sosyokültürel bilgiye verdikleri önemi şu ifadeyle anlatmışlardır: ”Dil öğrenenin bu bilgilere
özel olarak dikkat etmesi gerekir; çünkü özellikle de bunlar diğer bilgilere göre büyük ihtimalle öğrenenin daha önceki
deneyim alanının dışında kalmış ve hatta basmakalıp düşüncelerle zedelenmiş olabilir.” (AOÇ, 2013, s. 103)
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bu bilgilerin öğretim programlarında, bu amaçla hazırlanmış
yöntem kitaplarında kullanılması Türk toplumu ile ilgili basmakalıp düşüncelerin yerlerini doğrusuyla
değiştirmesi açısından da oldukça önemlidir. Sosyokültürel bilgi içeriği aynı zamanda somut olmayan
kültürel mirasımızı da kapsamaktadır. Böylelikle her ikisi de kültür olarak nitelendirilse de Türk dünyası
bilgisi ile Türk toplumu bilgisi birbirinden farklı iki içerik olarak gözükmektedir. Türk toplumu bilgisi
aynı zamanda Türk milletinin kendisine has tüm özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu kültürel ayrım
Ziya Gökalp tarafından şu şekilde ifade edilmektedir:“Hars bir milletin dini, ahlaki, hukuki, muâkalevî,
bedii, lisani, iktisadi ve fenni hayatlarının ahenkli bir bütünüdür.” (Gökalp, 2015, s.46) Bu bağlamda yabancı
dil olarak Türkçe öğretiminde, Türk toplum bilgisinin aktarımından bahsetmek yerine Türk toplum
bilgisinin paylaşımından bahsetmenin daha uygun olduğu gözükmektedir. Paylaşmak, aralarında pay
etmek, üleşmek, benimsemek, onaylamak anlamında kullanılmaktadır. (TDK,2020)) Paylaşmak
kelimesinin bir diğer anlamı ise ortak olmaktır. ( Kubbealtı Sözlüğü,2020) Bu bağlamda yabancı dil
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olarak Türkçe öğretimi sürecinde Türk toplum bilgisinin öğrenene aktarılmasından çok öğrenenle
paylaşılması yani dilini öğrendiği kültüre ortak edilmesi söz konusudur. Bu süreçte Türk toplum
bilgisinin tanıtılması veya öğretilmesinden oldukça farklı bir uygulama söz konusudur. Yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde ana amaç, öğrenenin kendisiyle paylaşılmış Türk toplum bilgisinden yola
çıkarak karşısındaki toplumun düşünce tarzını, toplum işleyişini anlaması ve bu bilgiden hareketle
Türkçede dil düzeyine uygun söylemsel yeterliliğe ulaşmasıdır. Çünkü Türk dünya bilgisinin aktarılması
ve Türk toplum bilgisinin paylaşılması öğrenende söylemsel yeterliliğin tamamlanmasına olanak
sağlayacaktır. Bu bağlamda Kramsh ( 1991) öğrenende söylemsel yeterliliğin oluşması için mutlaka
hedef dili kullanan topluma ait kültürel bilgilerin müfredata katılması gerekliliğinin altını çizmektedir.
Çünkü söylemin dilsel bilgi gerektirdiği kadar kültürel bilgiyi de gerektirdiğini söylemektedir.
Kültürlerarasılık kavramı farklı bilim dalları tarafından, araştırma alanlarına uygun olarak çeşitli
şekillerde tanımlanmıştır. Bu bölümde kültürlerarasılık kavramının tanımlaması yabancı dil öğretimi
alanı ile sınırlandırılmıştır. Türk dünyası bilgisinin aktarımı ve Türk toplum bilgisinin paylaşımı bir
önceki bölümde belirtildiği üzere Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencinin söylemsel yeterliliğe
ulaşması yani Türkçeyi sosyal aktör olarak dil düzeyine uygun olarak kullanabilmesi için yapılmaktadır.
Aynı zamanda Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni (2013) yazarları yabancı dil öğrenme sürecinin,
diğer ülkelerdeki bireylerin, yaşam tarzlarını, düşünce yapılarını ve kültürel miraslarını daha iyi ve
derinlemesine anlayabilmek olduğundan bahsetmektedir. ( AOÇ, 2013, s. 12) Önceki bölümde de
belirtildiği üzere bildirime dayalı bilginin son bileşeni, kültürlerarası bilinç olarak adlandırılmaktadır. (
AOÇ,2013,104) Kültürlerarası bilinç metin yazarları tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: “Kişinin
“köken ülkesinin dünyası” ile “hedef dil topluluğunun dünyası” (benzerlik ve farklılıklar) arasındaki ilişkilerin bilgisi,
bilinci ve anlayışından doğar. Kültürlerarası bilincin kuşkusuz her iki dünyanın yöresel ve sosyal farklılıklarının da
bilincinde olmak anlamına geldiği söylenebilir”.(AOÇ,2013, s. 104) Bu tanımlama yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi bağlamında incelendiğinde, öğrenende kültürlerarası bilincin oluşabilmesi için Türk dünyası
kültür aktarımının ve Türk toplum bilgisinin paylaşılmış olması gerektiği görülmektedir. Böylelikle
öğrenen, Türkçe öğrenimi sürecinde önceden Türklerle ilgili edinmiş olduğu basmakalıp, doğruluğu
kanıtlanmamış kültürel bilgileri doğru, güvenilir kaynaklardan edinmiş olduğu kültürel bilgilerle
değiştirme imkânına sahip olabilir. Bu kültürel bilgi değişimi sonucunda aynı zamanda karşılaştığı yeni
kültürle kendi kültürü arasındaki benzerlik ve farklılıklarla ilgili düşünmeye başlar. Çerçeve metnin
2013 yılında yapılan çevirisinde kullanılan kültürlerarası bilinç terimi, aynı metnin 2006 yılında yapılan
çevirisinde kültürlerarası farkındalık olarak çevrilmiştir. Farkındalık ve bilicinde olma ifadeleri
değerlendirildiğinde, farkındalık “görülmesi veya bilinmesi gereken şeylerden haberi bulunmak,
kavranması gereken bir şeye dikkat etmek”, bilincinde olmak ise “ bilinçlenme, şuurunda olma” olarak
tanımlandırılmaktadır. (TDK,2020) Her iki çeviriden de yola çıkarak, çerçeve metnin yazarlarının
söylemi değerlendirildiğinde, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenden, dil düzeyi yükseldikçe Türk
kültürüne ait öğelerle, kendi kültürüne ait öğeler arasında bulunan benzerlik ve farklılıkların bilincine
varması gerekmektedir. Yabancı dil öğretimi alanında kullanılan kavramlardan oluşturduğu sözlüğünde
Cuq, (2003,138) kültürlerarasılık kavramının (interculturalité) çokkültürlülük (multiculturel) kelimesiyle
karıştırılmamasının önemli olduğunu, kelimeyi oluşturan –arasılık (inter) ifadesine dikkat edilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Cuq (2003,137) kültürlerarasılık kavramını, doğal olarak birbiriyle eşit
değerde olan tüm kültürlerin karşılıklı etkileşim içine girmesi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda
kültürler arasındaki etkileşimin gerçekleşmesi için herhangi bir dili yabancı dil olarak öğrenen bireyin
öğrendiği dile ait kültürle tanışması oldukça önemlidir. Bu durumun önemini göstermek amacıyla
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çerçeve metin yazarları şu ifadeyi kullanmaktadırlar: “ Dil öğrenenlerin sağlıklı bildirişim kurabilmeleri için
hem kendi hem de hedef dil topluluğunda sosyal yaşamın yeni deneyimlerinin ve bilgilerinin hangilerini edinmek zorunda
olduklarını bilmeleri gerekmektedir.” ( AOÇ,2013,105) Tanımlar incelendiğinde yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi bağlamında kültürlerarası bilince ulaşması gereken öğrenene kültür öğretimi yapmak söz
konusu değildir. Öğrenenden Türk dünyası bilgisi ve Türk toplum bilgisinden edindiği tecrübelerden
hareketle, Türkçenin ve Türk kültürünün sunduğu bakış açısına dil düzeyine göre alışması, ayak
uydurması beklenmektedir. Bu öğrenenin kendisinin oluşturacağı bir yeterlilik olarak gözükmektedir.
Bu sebeple çerçeve metin yazarları kültürlerarası beceriler adı altında bir yeterlilik oluşturmuşlardır.
Kültürlerarası beceriler, kişinin kendi kültürü ve dilini öğrendiği toplumun kültürünü, birbiriyle
ilişkilendirmesi yeteneğini, kültürel duyarlılığını, kültürlerarası anlaşmazlıklar ve çatışma durumlarında
bu durumlarla baş etme yeteneğini ve kalıplaşmış ilişkileri aşma yeteneğini kapsamaktadır.
(AOÇ,2013,105) Bu sebeple burada kültürün öğrenilmesinden çok kültürün deneyimlenmesi, tecrübe
edilmesi söz konusudur. Bu tecrübe sürecinin sonunda elde edilecek kazanımlar ise öğrenenin kişilik
özellikleriyle doğrudan ilgilidir. Çalışmanın sınırlılıkları kapsamında öğrenenin kültürlerarası yeterliliğe
ulaşmada ihtiyacı olan kişiliğe ilişkin yeterliliklerden bahsedilmemektedir. Fakat kültürlerarasılık
kavramının oluşmasının öğrenenin yaşına, bildirişim yeteneğine, kişilik özelliklerine ve kendi
kültürünün genel özelliklerine de bağlı olduğu söylenebilir. Bu sebeple kültürlerarası becerilerin
oluşmasında ve gelişmesinde farklı sonuçlarla ve farklı kazanımlarla karşılaşılabilir. Kültürlerarasılık
kavramı, bilinç, yeterlilik ve beceri olarak ifade edildiğinden ulaşılması gereken bir kazanım olarak
gözükmektedir. Bu sebeple kültürlerarasılık becerisinin aktarılması, öğretilmesi, paylaşılması, terimin
içerdiği anlamın tanımından hareketle, çok mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple kültürlerarasılık
becerisine öğrenenin ulaşmasından bahsedilebilir.
Bildirişimsel dil yeterliliklerinin bir bileşeni olan ve metnin ilk çevirisinde sosyodilsel yetenek
(DIA,2006, 112) ikinci çevirisinde ise toplumdilbilgisel yeterlilikler (TELC,2013,110) olarak çevrilen
bu yeterlilik Cuq ( 2003, 223 ) tarfından dilbilimsel olguların toplumsal olgularla ilişkisini araştıran bir
bilim dalı olarak tanımlamaktadır. Bir başka deyişle toplumdilbilim, bir toplumun kültürünün dile
yansıyan boyutunu ele almaktadır. Çerçeve metin kapsamında bu yeterlilik genel yeterlilikler yani
kültürel yeterlilikler bölümünde yer almamaktadır. Toplumdilbilimsel yeterlilikler çerçeve metinde
sosyal ilişkilerin dildel göstergeleri, nezaket kuralları,deyimler, deyişler atasözleri bileşenlerinden
oluşmaktadır. (TELC, 2013, 122) Bu sebeple toplumdilbimsel yeterliliğin bir bileşeni olan atasözü,
deyimlerin yabancı dil olarak türkçe öğretiminde öğretilmesi, ezberletilmesi genel kültür bilgisi veya
sosyokültürel bilgi içeriği kapsamında bulunmamaktadır. Bu bağlamda çerçeve metin yazarları şu
ifadeyi kullanmaktadırlar: “ Toplumdilbilgisel yeterlik dil kullanımının sosyal boyutu ile başa çıkmak
için gerekli bilgi ve becerileri kapsar. “ (TELC, 2013,120)
Tartışma ve Sonuç
Kavramlara verilen isimlerin veya kavramlara yakıştırılan isimlerin, dilin kendi iç sistemine
uyum göstermesi, yakıştırılan kelimelerin salt ses uyumuna, ek-kök ilişkisi kurallarına uyması, ortak
kullanım için teklif edilen kelimelerin tam olarak kavramların karşılığı olarak kabul edilebilmesi adına
yeterli olmadığı düşünülebilir. Bunun önemli bir sebebi dil ve düşünce arasında bulunan ilişkidir.
Yüzyıllardan beri önemli düşünürlerin üzerinde fikir yürüttükleri dil düşünce ilişkisi kavramlara kelime
yakıştırmada üzerinde önemle durulması gereken bir ilişki olarak kabul edilebilir. Çünkü düşüncenin
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kabul etmediği kelime o kelimeyi kullanacak topluluk tarafından üzerinde uzlaşılmamış bir kelime
haline gelmektedir. Descartes ( 2011, 35) bu ilişkiyi bundan dört yüzyıl önce insanla makineyi
karşılaştırmak suretiyle anlatmaya çalışmıştır. Bilgisayarın henüz keşfedilmediği o dönemde, belki de
bu keşfi öngörerek, konuştuğunu var saydığı makinenin asla bir insan gibi sözleri ve işaretleri birbirine
bağlayamayacağı ve dilin bilgisinden yola çıkarak değil, yapıları tekrar ederek konuşabileceklerini
savunmuştur. Böylelikle dili kullanmada insan ve makine arasındaki bu farkı ortaya koymuştur. Dört
yüz yıl önce paylaşılan bu düşünce günümüzde kullanılan arama motorlarındaki çeviri programlarını
ve yapay zekâ konusunu da hatırlatmaktadır. Jean- Jacques Rousseau (2012) insanın dil aracılığı ile
sadece düşüncelerini, idealarını değil duygularını ve hassasiyetini de ortaya koyduğunu söylemektedir.
Böylelikle dil, insanın hem düşüncesini hem de duygu durumunu ilettiği, aktardığı bir araç olarak kabul
edilmiştir. Fakat bu düşünürlerden çok zaman önce Platon (akt. Akarsu, 1998,29) sözcük nesneye
öylesine bağlıdır ki nesneyi düşündürür ve onu düşüncede temsil eder demektedir. Kelimenin veya
kavramın düşünüldüğü veya bilindiği toplumlar tarafından doğal yollarla ortaya çıkması bu sebeple
toplum üyeleri arasında da bir uzlaşımı kendiliğinden ortaya koymaktadır. Fakat buluşların farklı
toplumlar tarafından ardı ardına yapıldığı bir dünyada yeni kavramların ortaya çıkması, dilin dinamik
yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu bağlamda dilin kendisi bir ürün(ergon) değil, bir
etkinliktir(energia) diyen Humboldt (akt. Akarsu,1998,21) akla gelmektedir. Düşüncenin, bilginin,
buluşların çeşitli dillerde oldukça hızlı yayıldığı günümüz şartlarında dilin, bir etkinlik olduğu gerçeği
ile tüm toplumları karşı karşıya bırakmaktadır. Bu sebeple yeni bilgilere ve düşüncelere toplumların
ulaşması adına bu yeniliklerin toplumun diline çevrilmesi oldukça önemlidir. Özellikle çeşitli bilim
alanında yapılan çeviriler bu bağlamda özellikle önemli sayılabilir. Çünkü bilim insanları kendi
alanlarındaki yenilikleri, düşünceleri ve ilerlemeleri bu çeviriler aracılığıyla takip etmektedirler. Bu
bağlamda herhangi bir bilim alanında çeviri yapan çevirmen, metinde kelimelerin karşılığını değil,
kavramların karşılığını terim olarak bulmak durumunda olduğunun bilincindedir. Çevirmenin bu
bağlamda çevirisini yaptığı kavramlara ait yeni terimleri kullanıcılara teklif ettiği söylenebilir. Çünkü
Cassin’in (2014) de belirttiği gibi çeviriler tıpkı diller gibi bir ürün değil, devamlılığı olan etkinliklerdir.
Yani sonuca göre değişebilen, devinim halinde olan etkinliklerdir. Bu bakış açısından hareketle
sözcüğe / terime ait kavramın, özellikle yabancı kültürler tarafından düşünülmüş olması durumunda,
çevirisinin veya bu kavrama ait sözcük / terim teklifinin, hedef kültürün dil kullanıcılarının
düşüncelerinde mutlaka bir çağrışıma sebep olması gerektiği düşünülebilir. Aksi taktirde, teklif edilen
terim hedef bilim alanında varlığını sürdüremeyecek veya yanlış anlamalara sebep olabilecek bir terim
olarak ortaya çıkacaktır. Bu sebeple, teklif edilen terimin hedef bilim alanında bir çağrışıma sebep
olması, onu kullanacak bilim insanları arasında da olması gereken uzlaşımı kolaylaştıracaktır. Bu
uzlaşım, kavrama ait sözcük teklifinin anlamlı bir terim olarak dilde yerini almasını sağlayacaktır.
Uzlaşım sonucu dile katılması sağlanan terim aynı zamanda kullanımda teklik özelliğine de sahip
olacaktır. Böylelikle terimin gönderrme yaptığı bilgi veya kavram alanda tek bir sözcük / sözcük grubu
ile düşünülecektir. Aynı zamanda teklif edilen terimin, onu kullanan toplum üyelerinin düşüncelerinde
oluşturduğu bu çağrışım, yeni düşüncelerin üretilmesini, kavramın tanımının geliştirilmesini veya
kavramdan hareketle ilgili alana yeni katkılar yapılmasını da sağlayacaktır. Böylelikle düşüncede
çağrışım yapan terimler, ilgili dilin söz konusu alanda, yeni terimler üretme aşamasına da katkıda
bulunacaktır. Bu bağlamda Henri Meschonnie (1999) bir metnin söylediğini değil, ortaya koyduğunun
çevrilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Ana amaç yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, teklif edilen
terimlerin Türkçede dil düşünce bağlantısı sağlamasıdır. Çünkü teklif edilen terimlerde bulunacak olan
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sağlam temelli bir dil düşünce bağlantısı, Türkçenin bilim dili olarak bu alanda gelişmesine de katkı
sağlayacaktır. Bu bağlamda Gündoğan (2010) kavramları dile getirdiğimiz kelimelerin bir şahsiyeti
olduğunu hatırlatmaktadır. Altınörs (2019) Descartes’ın dil düşünce bağlantısını açıkladığı eserinde,
dilin alışkanlıkla ve özensiz kullanılmasının, doğru muhakeme etmenin önünde bir engel meydana
getirdiğini söylemektedir. Teklif edilen kelimelerin hangi kökenden geldiğinin sorgulanmasından çok
kelimelerin onu kullanacak bilim insanları tarafından düşüncede bir referans yaratması daha önemli
gözükmektedir. “Esas bilimsellik, dilin kendi kurallı yapısına yabancı dilden geçmiş sözcüğü uydurabilme ve kendi
dilinin kurallı yapısında bu sözcüğü sırıtmadan kullanabilme kabiliyetidir. İşte böyle bir dil, açıklayıcı, tanımlayıcı,
betimleyici bütün nitelikleri üstünde toplayarak evvela bilim dili, ardından ise sanat ve felsefe dili olarak ifade edilebilir.”
( Doğrucan, 2020, 204) Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan akademik çalışmalarda
kültürün öğretilmesinden bahsetmek ve bunu uygulamak ancak Türk dünyası bilgisinin ve Türk
toplum bilgisinin tıpkı bir dil bilgisi kuralı gibi Türkçe öğrenenlerin kısa süreli hafızalarında tutulup
daha sonra da unutulmasına neden olacaktır. Kültürün farklı bilim dallarında tanımlanmasından yola
çıkılarak kullanılan terimlerin, yabancı dil olarak Türkçe öğretimindeki kültür kavramını tanımlamada
eksik kaldığı söylenebilir. Bu sebeple yabancı dil öğretimi alanında, kendi bağlamında sınırlandırılmış
ve bileşenlerine ayrılmış kültür tanımını, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında da kullanmanın
faydalı olacağı görülmektedir. Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde, dil düzeyleri, dil
becerileri, ölçme değerlendirme ölçütleri için kullanılmakta olan Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve
Metninin (2013) belirlediği uluslar arası ölçütlerin, genel yeterlilikler olarak da adlandırılan kültürel
yeterlilikler için de kullanılıyor olması önemli gözükmektedir. Bu durum yabancı dil olarak Türkçe
öğretimi alanında, kültür içeriğiyle ilgili yapılan çalışmalarda, ortak bir dilin kullanılmasını da
sağlayacaktır. Fakat 2006 ve 2013 yıllarında Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinin iki kez
çevrilmesi ve yapılan çevirilerde farklı terimlerin kullanılması kültür alanında araştırma yapan bilim
insanlarını önemli terim sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Bu bakış açısıyla kültür aktarımı, kültür
paylaşımı, kültürlerarasılık oluşumu terimlerinin tanımlanması, içeriğinin belirlenmesi ve ardından
isimlendirilmesinin faydalı olacağı görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
ders materyallerinde, Türk dünyası bilgisi söz konusu olduğunda aktarım, Türk toplum bilgisi söz
konusu olduğunda paylaşım, öğrenenin bu bilgilerden yola çıkarak ulaşacağı kültürlerarası bilincin
kazanıma dönüşmesi söz konusu olduğunda da kültürlerarası becerilere ulaşımdan bahsetmenin alanda
yapılan çalışmaların anlaşılması, geliştirilmesi adına önemli olduğu düşünülmektedir. Böylelikle
öğrenenin kültürlerarasılık yeterliliklerine ulaşmasında, genel kültür bilgisi aktarımına ve sosyokültürel
bilgi paylaşımına gereksinim duyduğu da açıkça belli olacaktır. Aynı zamanda yabancı dil olarak
Türkçe öğretimi amacıyla hazırlanan yöntem kitaplarında, gerekli Türk dünyası bilgisi ve Türk toplum
bilgisi verilmeden, Türk toplum bilgisinin diğer kültürlerle karşılaştırılarak paylaşılması, benzerliklerin
listelenmesi veya benzerlik olmayan kültürel öğelerden hiç bahsedilmemesinin de engelleneceği
düşünülmektedir. Bu şekilde Türklere ait dünya bilgisi, Türk toplumsal bilgisi, Türk kültürü
tanımlayıcılarının da ölçütleri kapsamında, yabancılara Türkçe öğretiminde içerik anlamında
sınırlanmış olacaklardır. (Fişekcioğlu,2019) Türk dünyası bilgisi aktarımı, Türk toplum bilgisi paylaşımı
ve kültürlerarasılık oluşumu terimlerinin birbirleri yerine kullanılmamasının aynı zamanda alanda
kültürle ilgili yapılan çalışmalarda da önemli kolaylıklar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Temel Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine
Göre İncelenmesi

Duygu HAMLI1
Samet HAMLI2
Pervin Oya TANERİ3
Giriş
Sürekli değişen ve küreselleşen günümüz dünyasında iletişim araçlarının çeşitliliğinin artması
ve hızla gelişmelerinin etkisi ile coğrafi bölgeler arasındaki fiziksel mesafeler aynı kalmakla birlikte
insanlar birbirine yakınlaşmakta ve kültürler arası etkileşim hızlanmaktadır. Bu durum toplumlarda
kabul gören değerleri, alışkanlıkları, gelenek ve göreneklerin yanı sıra yaşanan krizleri ve sorunları da
etkilemektedir. Bireyler bilimin doğasına, hızla değişen ve gelişen dünyaya, iklime, politik ve ekonomik
koşullara uyum sağlamak adına eski ile yeni öğretileri, verili kültürel kodları karşılaştırmak, eleştirmek,
yeniden düşünmek ve aralarından en uygun olanlarını seçerek hayatta kalmak, başarılı olmak ve birlikte
barış içinde yaşayabilmek için sürekli mücadele etmek durumundadır. Dolayısıyla toplumun bireylerin
sahip olmasını beklediği bilgi, beceri, yeterlilikler, tutum ve değerler de değişmektedir.
Bir toplumun refah düzeyi, iyi yetişmiş insan gücüne, iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmak
ise nitelikli eğitime erişimde toplumdaki tüm bireylere, eşit ve adil imkânların sunulmasına bağlıdır.
Ancak eğitimdeki ilerlemeler bilim ve teknolojinin hızına ayak uyduramadığında toplumsal, ekonomik
ve politik sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Trilling veFadel(2009)’e göre 21. yüzyılda topluma üretici olarak katılabilmek, gerekli olan
temel öğrenme, yenilik, teknoloji ve kariyer gibi iş ve yaşam becerilerini edinirken aynı zamanda bir
bilgi alanının temel içeriğini de hızla öğrenmeyi gerektirmektedir. Bir disiplinin temel prensiplerini
öğrenmek ve bunları başka bir disiplinin bilgi ve uygulamaları ile harmanlayarak yeni bilgiler üretmek
21. yüzyılın yüksek talep gören becerileri olacaktır. (Akt. Öztermiyeci, 2019, s. 1-2) 21. yüzyıl öğrenme
becerileri; sorgulama, düşünme, anlama, problem çözme gibi bireyin yeteneklerinin gelişmesini ve bu
1Duygu
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gelişmenin bireyin akademik ve sosyal yaşamında kendi performansı üzerine yansımasını içerir(Önür
ve Kozikoğlu,2020)
Bilgi ve becerinin birlikte kullanıldığı 21. yüzyılda endüstriye dayalı ekonomiler yerlerini bilgiye
dayalı ekonomilere bırakmaktadır. Bu değişime ayak uydurabilmek için eğitimin amaçları, dolayısıyla
eğitim yoluyla bireylere kazandırılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler de değişmektedir.
Akçay(2003)’e göre 21. yüzyılda bilgiyi kullanan, sorun çözen, araştıran, güçlü, bağımsız bireylere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’de2000’li yıllardan sonra yapılan eğitim reformları sonucunda; günümüzde eğitim
programlarında öğrenenlere hazır bilgiyi sunmak yerine bilgiye nasıl ulaşacaklarının öğretilmesi
amaçlanmaktadır. Alan yazın incelendiğinde Türkiye’de uygulanan eğitim programlarının 21. Yy
becerilerinin kazandırılmasında yeterli olmadığı görülmüştür. Çepni (2018)’ e göre ülkemizde uzun
soluklu bir süreç gerektiren bu becerileri kazanma yerine daha çok basit beceriler gerektiren usta-çırak
ilişkisi ile öğrenilebilecek kalıpsal becerileri öğrenmeye yönelme oldukça yaygındır. Bu bakımdan
bireylerin bilgi, beceri, tutum ve değerlerini geliştirmeyi sağlayan bütüncül eğitim programlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Gülen (2013), bireyin 21. yüzyıl becerilerini tek başına kazanması beklenmemesi
gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla eğitim programları yalnızca geleneksel ve modern konular
arasında denge kuran akademik bilgilerin yanı sıra bu bilginin kullanımını sağlayan becerilerin
gelişimine de odaklanmalıdır. Bu bakımdan eğitim programlarında “Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme”,
“Problem Çözme”, “Öğrenmeyi Öğrenme” ve “Etkili İletişim ve İşbirliği” becerilerinin öğrencilere
kazandırılması ve bu becerilerin sürekliliğini sağlaması çağımızın en önemli gerekliliklerindendir.
Bireylerin hayatta kalmak ve başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu kritik 21. Yüzyıl becerilerini
kazandırmak kolay bir iş değildir. Bu süreçte okul hayatında edinilen bilgilerin teoride kalmaması ve
gündelik hayatla ilişkilendirilmesi önemlidir. Bu bakımdan eğitim programlarının bireylerin değişen
ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte olması gereklidir. Diğer bir deyişle, teknolojiyi günlük hayatlarında
sık sık kullanan öğrenenlerin, okul içinde de akranlarıyla iş birliği yapmaya ve teknolojiyi sınıf
deneyimlerine olabildiğince dâhil etmeye gereksinim duymaktadırlar. Çepni(2018)’e göre öğretim
programlarının temel hedefi, özel olarak okul bilgisi ile gündelik hayatta karşılaşılan sorunları
çözebilecek bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmek ve genel olarak ise 21. Yüzyıl becerilerinin alt
yapısını oluşturacak beceriler geliştirmek olmalıdır.
21. Yüzyıl Becerileri
Geleceğin dünyasının toplumlardan ve bireylerden ne beklediğinin kestirilmesi oldukça güçtür.
Bu bakımdan bireylerin bilinmeyen bu gelecekte hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları
gerektiğinin bilinmesi ve bu becerilerin eğitim programlarına dâhil edilmesi bireylerin daha güvenli,
daha başarılı ve etkin olarak geleceğe hazırlamalarını sağlayacaktır. 21. Yüzyılda hayatta kalabilmek
adına bireylerin bilimin değişen doğasını anlamaları ve hayat boyu öğrenmenin gerekliliği fikrini
benimsemeleri gereklidir. Bu becerilerde ustalık geleceğin en etkili belirleyicisi olabilir. Ancak dünyada
gün geçtikçe derinleşen ve karmaşıklaşan bilgi birikimi 21. yüzyıl becerilerinin neler olduğu konusunda
bir uzlaşmaya varılmasını da zorlaştırmaktadır. Günümüzde farklı araştırmacılar ve kurumlar bu
becerileri sınıflandırıp tanımlarken bazı noktalarda uzlaştıkları görülmüştür. 21. Yüzyıl becerilerinin
tanımlanması üzerinde çalışan kurumlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
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Microsoft, Cisco ve İntel’in desteklediği ATCS (AssesmentandTeaching of 21st Century Skills)
21. Yüzyıl becerilerinin işlemsel tanımlarının yapmak amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir projedir.
(P21,2007).
EnGauge çerçevesi, Metiri grubu ve Learning Point Associates tarafından kurulan 21.
becerilerini öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşvik etmeyi amaçlamıştır(Akt. Çınar,2019., NCREL ve
Metiri Group, 2003).
Siyasetçileri, araştırmacıları ve eğitimcileri bir araya getirerek bilgi çağında bireylerin
ihtiyaçlarına
cevap
verecek
eğitim
politikaları
oluşturmak
amacıyla
OECD
(OrganisationForEconomicCo-operationand Development) kurulmuştur(Akt. Çınar,2019., Voogt ve
Roblin, 2012).
Birleşmiş Milletler hükümet ve özel şirketler tarafından oluşturulmuş ulusal bir grup olan P21
(Partnershipfor 21st Century Skills), 2002 yılında Amerika’da kurulmuştur. Grubun amacı K12
eğitimini merkeze alarak 21. Yüzyıl yeterlilikleri oluşturmaktır. (P21,2015). P21 yeterlik ve beceriler
çerçevesinde üzerinde en çok inceleme yapılan ve kabul gören beceriler çerçevesinin başında
gelmektedir (Cansoy,2018).
P21 standartlarına göre 21. yüzyıl becerileri üç ana tema altında toplanmıştır. Öğrenme ve
yenilenme becerileri; iş hayatına hazır olma ve küreselleşen dünyada hayata dair öğrenmeyi ve yenilikçiliği
geliştirmeyi ifade etmektedir. Bilgi, medya ve teknoloji becerileri; sürekli değişen ve gelişen teknolojiye eş
zamanlı olarak bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve benzeri alanlarda sahip olmaları gereken bazı
becerilerdir. Yaşam ve kariyer becerileri ise hem iş dünyasında hem de hayatta başarılı olabilmek adına
belirli bazı davranışları göstermeyi ifade eder. Bireylerin uyumu, risk almaları, sosyal becerileri ve
sorumluluk almaları bu özelliklerdendir (P21, 2015).Anahtar konular ve 21. yüzyıl temaları Şekil 1’ de
sunulmuştur.

Şekil 1’de görülen 3R'ler: İngilizce, okuma ve dil sanatları, dünya dilleri, sanat, matematik,
ekonomi, bilim, coğrafya, tarih, devlet ve yurttaşlık bilgisi gibi temel konuları ifade etmektedir.
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Eğitim programı ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun uygulamadaki programın etkililiği büyük
oranda öğretmenlere bağlıdır. Öğretmenler eğitim programının dayandığı felsefeyi benimsediklerinde
eğitim programına yönelik olumlu tutum geliştirirler ve eğitim öğretim etkinliklerini programın bu
etkililiğini arttıracak biçimde düzenleme konusunda istekli olurlar. Bu açıdan 21. yüzyıl becerileri ile
ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi bu becerilerin kazandırılması açısından önem arz etmektir.
Araştırmanın amacı; temel eğitimde sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin görüşlerinin
değerlendirilmesidir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin;(a) 21.
yüzyıl becerilerini nasıl tanımlandıkları, (b) bu becerileri temel eğitimle nasıl ilişkilendirdikleri, (c)
uygulanan temel eğitim programlarının bu becerileri ne kadar desteklediği konusundaki görüşleri (d)
temel eğitimde 21. yüzyıl öğrenen becerilerini desteklemek için neler yaptıkları sorulmuştur.
2.YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma verileri
yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir.
2.1.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı il merkezindeki devlet okullarında görev yapan 11 farklı
ilkokulda görev yapan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler

Gruplar

N=30

Yaş

20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri

2
19
9

1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Kadın
Erkek

0
7
12
11
18
12

Kıdem
Cinsiyet

Araştırmaya 18 kadın,12 erkek öğretmen katılmıştır. Katılımcıların yaşları 30-60 arasında
değişmektedir. Öğretmenlerin kıdem yıllarına bakıldığında 1-5 yıl arası kıdeme sahip hiç öğretmenin
olmadığı fark edilmiştir. Çalışma grubunda kıdemi 6-10 yıl arasında olan 7 öğretmen, 16 yıl ve üzeri
kıdeme sahip 11 öğretmen vardır. Sınıf öğretmenlerinin mesleğe ilk atandıklarında daha çok kırsal
kesimlerde çalıştıkları, gerekli hizmet puanını topladıktan sonra merkezdeki okullara tayin edildikleri
gerçeğinden hareketle, çalışma gurubunda 1-5 yıl arası kıdeme sahip hiç öğretmenin olmaması şaşırtıcı
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değildir. Buradan, bir öğretmenin il merkezinde görev yapabilmesi için en az 5 yılını tamamlaması
gerektiği sonucuna da ulaşılabilir.
2.2.Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme
soruları, Eser ve Bozcan (2019) tarafından Partnership21’in 21. yüzyıl öğrenen becerileri dikkate
alınarak hazırlanan sorularda birkaç değişiklik yapılarak hazırlanmıştır. Bu değişiklikler okul öncesi
yerine temel eğitim ifadesinin kullanılması, ilk sorunun tek maddeye düşürülmesi ve ikinci maddenin
görüşme formunun ikinci sorusu olarak kullanılmasıdır. İkinci soruya ise görüşme formunda yer
verilmemiştir.
2.3.Veri Toplama Süreci
Katılımcıların kendilerini rahat ifade edebilecekleri yer ve zaman belirlenerek görüşmeler yapılmıştır.
Katılımcıların onayları alınarak görüşmelerin ses kaydı alınmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de görülen
Covid-19 salgını sebebiyle bazı görüşmeler telefon aracılığı ile yapılmıştır. Görüşmeler 20-30 dakika
sürmüştür. Araştırmaya katılan 30 öğretmenden; 11 ile yüz yüze görüşülmüştür. 4 öğretmen ile 3G
canlı bağlantı ve 15 öğretmen ile de telefon görüşmeleri yapılmıştır.
2.4.Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinin temel
amacı birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirerek; bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). İçerik analizi
öncesinde alınan ses kayıtları çeşitli programlar kullanılarak bilgisayarda yazıya aktarılmıştır. Veriler
analize uygun metin haline getirilmiştir. Karasar (1998)’a göre verileri işlemeyi kolaylaştırmak için,
amaca uygun kısa ve basit sembollerle ifade edilmesine kodlama denir. Bu sebeple birkaç kez okunan
veri metinlerinden kod listesi oluşturulmuştur. Kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur.
Oluşturulan temalar, kapsadığı kodlarla birlikte ilişkilendirilerek, araştırma amacına uygun bir şekilde
sonuçlar ortaya konulmuştur. Bulguları desteklemek adına zaman zaman öğretmen görüşlerinden
alıntılar yapılmıştır. Katılımcılar Ö1,Ö2,…Ö30 şeklinde ifade edilmiştir.
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3.BULGULAR
3.1. Öğretmenlerin 21. Yy. Becerileri Kavramına İlişkin Görüşleri
Araştırmanın bulgularına Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2. 21. Yy. Becerileri Kavramına İlişkin Görüşler
Soru

Örnek ifade
.Teknoloji okuryazarlığına sahip
olmak gerekiyor.

21. Yy.
.Robotik kodlamada yeni bir ürün
Becerilerini
ortaya çıkarmaları yaratıcılıklarını
Nasıl
geliştirecektir.
Tanımlarsınız?
.Karşılaştığı sorunları çözmeye
yönlendiren beceriler olduğunu
düşünüyorum.

Temalar

Teknolojiyi
kullanma becerisi

Kodlar
.Teknoloji
.Akıllı tahta
.Tablet

Yaratıcı
.Yaratıcılık
düşünme becerisi .Kodlama

Problem çözme
becerisi

.Araştıran
.Sorgulayan
.Analitik düşünen

f (n=30)

18

5

7

Tablo 2’yi incelediğimizde öğretmenlerin on sekizi, 21. yüzyıl becerilerini Teknolojiyi Kullanma
Becerisi olarak yanıtlamıştır. Bu soru ile ilgili bazı öğretmen görüşleri şu şekildedir.
Ö11- “Z kuşağı olarak bahsettiğimiz öğrenciler tablete ve interneti kullanmaya daha yatkınlar. Bunları
eğitimde kullananların önde olacağını düşünüyorum.”
Ö22- “21. yüzyıl deyince aklıma teknoloji geliyor. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle okulda da teknolojiyi
kullanmaya başladık. Şu an uzaktan eğitimler yapıyoruz. Eğer teknoloji olmasaydı. Bu imkânı
bulamazdık.”
Araştırmaya katılan öğretmenlerden beşi, 21. yüzyıl becerilerini yaratıcı düşünme becerisi olarak
tanımlamıştır. Bu öğretmenlerin verdiği yanıtlardan bazıları şu şekildedir.
Ö12-”21. Yüzyıl becerileri deyince aklıma ilk şey yaratıcılık. Biliyorsunuz çağımız gelişiyor, yeni içerikler
ortaya çıkıyor. Sürekli bir şeyler üretmemiz, bir şeyler yaratmamız gerek.”
Öğretmenlerin yedisi ise 21. yüzyıl becerilerinin, problem çözme becerisi olduğu yönünde görüş
bildirmişlerdir. Aşağıdaki örnek ifade bu durumu örneklendirmektedir:
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Ö8- “Bildiğiniz gibi dünyamız gelişiyor, bunun gerisinde kalmamak için 21. Yüzyıl becerilerini kazanmış
olmak gerekir. Bunlar sorgulamak, araştırmak, doğru bilgiye ulaşmak olabilir.”
3.2. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre 21. Yüzyıl Becerilerinin Temel Eğitimle İlişkisi
Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini temel eğitim ile nasıl ilişkilendirdiklerine ilişkin
araştırmanın bulgularına Tablo 3’de yer verilmiştir.
Tablo 3. 21. Yy. Becerilerinin Temel Eğitim ile İlişkisi
Soru

21. Yy. Becerilerini
Temel Eğitimle Nasıl
İlişkilendirirsiniz?

Örnek ifade
.Yaratıcı düşünme,
disiplinler arası geçiş, oyun
tabanlı öğrenme temel
eğitimin(ilkokul) olmazsa
olmazıdır.
.Bu becerilerin ilkokulda
kazandırılmasının daha
faydalı olacağını
düşünüyorum.

Temalar

Kodlar

Öğrenci gelişimine
uygunluk

.aktif katılım
.okul dışı
öğrenme
.teknoloji
.oyun tabanlı
öğrenme

İlkokul seviyesine
uygunluk

.temel oluşturma
.şekillenme

f (n=30)

20

10

Tablo 3 incelendiğinde; sınıf öğretmenleri, 21. Yüzyıl becerilerini temel eğitim ile 2 farklı biçimde
ilişkilendirmişlerdir. Öğretmenlerden yirmisi öğrenci gelişimine uygun olduğunu belirtmişlerdir.
Öğretmenlerden bazılarının görüşleri şu şekildedir.
Ö29- “Yaratıcı düşünme, disiplinler arası geçiş, oyun tabanlı öğrenme temel eğitimin olmazsa olmazıdır.
Bunlar 21. Yüzyılın kazandırılması gereken becerileri ile tamamen ilişkilidir.”
Ö19- “Öğrencinin bana ihtiyacı ne kadar azalırsa; öğrencinin özgüveni o kadar artıyor. 21. Yüzyıl
becerilerini öğretmene olan gereksinimi en aza indirecek beceriler olarak görüyorum. Yaparak yaşayarak
öğrenmeli öğrencilerim. Bu ilkokul öğrencilerinde en etkili yol.”
İlkokul seviyesine uygunluk olarak on öğretmen görüş belirtmiştir. Bu öğretmenlerden birkaçının
cümleleri şu şekildedir.
Ö21- “Temel eğitimde bu becerileri kazanan öğrenciler bir üst eğitimde bilgiye kendisi ulaşabilecek. Her
zaman birinin olmasına ihtiyaç duymayacak. Ben araştıran sorgulayan teknolojiyi doğru kullanan, bilgiye
kendi ulaşabilen ve bu bilgi ile kendini geliştiren bir nesil yetişmesi istiyorum. Bunu da temel eğitimle sağlarız.
İlkokul kademesi eğitimin temellerinin atıldığı kademedir.”
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Ö25- “Bu becerilerin kesinlikle ilkokulda kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Aslında okul öncesinde
verilmeye başlanmalı ancak okul öncesi zorunlu değil. Okul öncesinin zorunlu olmaması temel eğitimi yani
ilkokulu daha da önemli kılıyor. Bu nedenle erken yaşta becerileri kazandırmak gerekiyor.”
3.3. Uygulanan Temel Eğitim Programlarının 21. yy. Becerilerini Ne Kadar Desteklediğine
İlişkin Görüşler
Araştırmanın bulgularına Tablo 4’de yer verilmiştir.
Tablo 4. Temel Eğitim Programlarının 21. Yy. Becerilerini Ne Kadar Desteklediğine İlişkin Görüşler
Soru

Uygulanan temel
eğitim programlarının
bu becerileri ne kadar
desteklediği
düşünüyorsunuz?

Örnek ifade

Temalar

.Müfredatımız hayatın
içinden olduğundan
öğretmenlerimiz kolaylıkla
bu becerileri dâhil edebilirler.

Desteklediğini
düşünüyorum.

.Yeterince desteklediğini
düşünmüyorum. Yeterli alt
yapı yok.

Desteklediğini
düşünüyorum
ama yeterli değil.

.21. yüzyıl becerilerine
yönelik bir program
olduğunu düşünmüyorum.

Desteklediğini
düşünmüyorum.

Kodlar

f (n=30)

.EBA
.STEM
.Esnek

11

.Kalabalık
sınıflar
.Fiziksel
yetersizlik
.Öğretmen
bilgisi

16

. Öğretmen
merkezli

3

Tablo 4’ü incelendiğinde on bir öğretmen soruyu desteklediğini düşündükleri yönünde
cevaplandırmışlardır. Örnek öğretmen cevaplarından bazıları şu şekildedir:
Ö7- “Ben desteklediğini düşünüyorum. Akıllı tahtalarımız var. Müfredatımızda da yer alıyor.”
Ö 22-” Müfredatımız bize ana hatlarıyla sunulmuş. Kısır bir müfredatımız olduğunu düşünmüyorum. Bu
becerilerin kazandırılmasına sağlayacak öğretmen. Sadece müfredat biraz daha azaltılırsa daha detaylı bu
beceriler üstünde durulabilir.”
Öğretmenlerin on altısı temel eğitim programlarının desteklediğini ancak yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bu
görüşteki bazı öğretmenlerin örnek ifadeleri şöyledir.
Ö1- “Şöyle söyleyeyim merkezi okullarda gayet güzel desteklediğini düşünüyorum kıyıda kenarda kalan okullarda bir
altyapı olduğunu düşünmüyorum Merkez okullarda altyapı olduğunu düşünüyorum.”
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Ö4- “Uygulanan temel eğitim programları bu becerileri destekliyor. Ama yeterli gelmiyor. Uygulama konusunda
kılavuz edecek bir rehber, bir ders araç gereç ya da malzeme bulunmadığından sıkıntı yaşıyoruz. Nasıl
uygulayacağımızı bilmiyoruz.”

Öğretmenlerin üçü soruya uygulanan temel eğitim programlarının 21. Yüzyıl becerilerini desteklediğini
düşünmüyorum cevabını vermişlerdir. Öğretmenlerin bazıları konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde
belirtmişlerdir:
Ö17- “Desteklediğini düşünmüyorum. Öğretmenler kendi istekleri doğrultusunda bu becerileri kazandırmaya
çalışıyorlar. Aslında bakanlık bir genelde çıkarıp, bu becerilerle ilgili bütün öğretmenlere eğitim verebilir.”
Ö24- “Ben köyde çalışıyorum benim şartlarımda çok desteklediğini düşünmüyorum. Mesela daha akıllı
tahtamız bile yok.”
3.4. Temel Eğitimde Sınıf Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Desteklemek İçin
Yaptıklarına İlişkin Görüşleri
Araştırmanın bulgularına Tablo 5’te yer verilmiştir.
Tablo 5. Temel Eğitimde Sınıf Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerini Desteklemek İçin Yaptıklarına İlişkin
Görüşleri
Soru

Temel eğitimde 21.
yüzyıl öğrenen
becerilerini
desteklemek için
neler yapıyorsunuz?

Örnek ifade

Temalar

Kodlar

f (n=30)

.Düşünce becerilerinin
geliştirmek için araştırma
görevi veriyorum.

Yöntem ve teknik

.Teknoloji
.Deney
.Gezi-gözlem

23

.Kendilerini rahat
hissedecekleri öğrenme
ortamları oluşturuyorum.

Öğrenme ortamı

.Doğal ortam
.Özgür ortam

2

Aile ve uzman
desteği

.Veli
. Kurs

5

. Velileri eğitime katıyoruz.

Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl becerilerini desteklemek için neler yaptıklarına ilişkin görüşlerinde 3 ana
başlık ortaya çıkmıştır. Kullandıkları yöntem ve tekniklerle desteklediği görüşünü yirmi üç öğretmen
ifade etmiştir. Aşağıda bu bulguyu destekleyen alıntılardan bazılarına yer verilmiştir:
Ö2- “Her çocuğun seviyesine uygun yöntem ve teknik seçiyorum. Yöntem ve teknik açısından zengin bir ders
ortamı oluşturarak 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışıyorum.”
Ö26- “Bir teknolojiyi takip ediyorum iki müfredata hâkim oluyorum. Öğrencilerimi çok iyi tanıyorum bu
becerileri öğrencilere en iyi nasıl verebilirim diye araştırmasını yapıyorum. Hem teknoloji hem müfredat hem
bakanlığımızın bize sunduğu imkânlar EBA, akıllı tahta bunları harmanlayıp öğrenci profiline uygun şekilde
vermeye çalışıyorum.”
102

Hamlı, Duygu; Hamlı, Samet; Taneri, Pervin Oya; Temel Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Sınıf
Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Öğretmenlerden ikisi 21. yüzyıl becerilerini desteklemek için öğrenme ortamlarını düzenlediğini
belirtmişlerdir. Aşağıdaki alıntılar bu bulguyu örneklendirmektedir:
Ö18- “Öğrenme ortamını değiştiriyorum. Çocukların zaman zaman doğal ortamlara çıkarıyorum. Bir canlı
yetiştirmeleri sağlıyorum. Bir hayvan beslemelerini sağlıyorum. Doğa sevgisi kazanmaları için farkındalık
oluşturuyorum.
Ö27- “21. Yüzyıl becerilerini öğrencilerimde desteklemek için ilk önce ben öğrencilerimi özgür bırakıyorum.
Onların rahat edebilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturuyorum. Öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmelerini
sağlamak istiyorum ne kadar başarılı oluyorum, tabii bilmiyorum ama amacım bu. Bununla ilgili bir katılımcı
sınıfıma girdiğinde, öğrencilerimin kendini çok rahat ifade ettiği, istedikleri soruyu sorabildiklerini ifade
etmişti.”
Aile ve uzman desteği ile 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalıştıklarını ise beş öğretmen
belirtmiştir. Bu görüşlerden bazıları şu şekildedir:
Ö6- “Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alıp onları keşfedip ona göre yönlendirmeler yapıyorum.
Velisi ile görüşüyorum. Okul idaresi ile görüşüyorum. Dışarıdan destek alması gerekiyor.”
Ö10- “Çocukları yönlendiriyorum, aileleri haberdar ediyorum. Bu becerileri kazandırmak için öğrencilerimi
çeşitli kurslara götürüyorum. Kodlama kursuna mesela.”
4.SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada Çankırı il merkezinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine
yönelik görüşleri alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerini nasıl
tanımladıkları, temel eğitimle nasıl ilişkilendirdikleri, temel eğitim programlarının bu becerileri ne kadar
desteklediği ve bu becerileri desteklemek için neler yaptıkları ile ilgili görüşleri belirlenmiştir.
Temel eğitimin ilk kademesi olan ilkokul 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasında
önemli bir yere sahiptir. Erken yaşlarda bu becerileri kazanan çocuklar, ilerleyen yıllarda yeni becerileri
üzerine ekleyebilirler. Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğu, 21. yüzyıl becerilerini teknolojiyi
kullanma becerisi olarak tanımlamışlardır. Bu bulgu Eser ve Bozcan’ın (2019) çalışmasıyla da
örtüşmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin görüşlerini aldığı çalışmada;
katılımcıların tamamı 21. yüzyıl becerilerini teknolojik ilerleme olarak tanımlamışlardır.
Katılımcılar öğrencilerin teknoloji çağında yetişen bireyler olduğunu düşünmekte ve teknolojiyi
kullanma konusunda kendilerini öğrencilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek yeterlikte olmadıklarını
düşünmektedir. Katılımcılar, teknolojiyi kullanma konusunda kendilerini geliştirmek adına sosyal
medyadaki eğitim sitelerini takip ettiklerini belirtmişlerdir. Turan ve Keleş (2015)çalışmasında benzer
sonuçlara ulaşmıştır. Araştırmada görüşülen öğretmenlerin Fatih projesi ile ilgili olumlu
düşündüklerini, etkileşimli tahtayı kullanmak istediklerini ancak yeterli dijital içerik bulamadıklarını,
internet sıkıntısı çektiklerini belirtmişlerdir. Adıgüzel ve Yüksel (2012) ‘in araştırma bulguları
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öğretmenleri akıllı tahtaların ve PowerPoint sunumların sınıfların temel demirbaşı olarak gördüklerini
göstermiştir. Araştırmadaki öğretmenlerin öğretim teknolojilerinin kullanımı konusunda eğitim
almalarına rağmen, teknolojilerin entegrasyonunda zaman zaman sorunların yaşandığını belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında en uygun
dönemin ilkokul olduğunu düşünmektedir. Katılımcılar ayrıca, ilkokul öğrencilerinin gelişimine uygun
oyun tabanlı öğrenme, yaparak yaşarak öğrenme gibi birçok farklı yöntem ve teknikle ders işlediklerini
bu açıdan 21. yüzyıl becerileri ile bu etkinliklerin birbiriyle örtüştüğünü ifade etmişlerdir. İlkokulda bu
yöntemleri kullanmak gerektiğini de eklemişlerdir. Alan yazın incelendiğinde de 21yy becerilerinin
erken yaşlarda geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Doğan(2004) çalışmasında enformasyon çağı
olarak adlandırılan günümüzde bilişim teknolojileri hızla yaygınlaşmaktadır. Bilişim teknolojileri
kullanma yaşı da günden güne düşmektedir. Bu anlamda öğrencilere küçük yaşlardan itibaren bilişim
teknolojilerini kullanma becerisinin öğretilmesi gerekmektedir. Öğrenciler her ne kadar bu
teknolojiden yararlanıyor olsalar da bilinçli birer kullanıcı olmaları için okulda yapılacak planlı
etkinliklere ihtiyaç vardır.
Bu çalışmanın bulgularından yola çıkarak, öğretmenlerin; temel eğitim birinci kademe
öğrencilerinin seviyesine uygun yöntem ve teknik kullanımı ile 21. yüzyıl becerilerini kazandırmanın
ilişkili olduğunu düşündükleri sonucuna varılmaktadır. Bu bulgu, Orhan-Göksün ve Aşkım-Kurt
(2017)’ de 21. yüzyıl öğreten becerileri ile ilgili çalışmasında elde ettiği bulgularla örtüşmektedir.
Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenler tarafından planlı ve programlı bir şekilde
düzenlenecek olan gerek sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler gerekse de sosyal etkinlikler; öğrencinin
akademik başarısını artırmasını, toplumsal ilişkilerini düzenlemesini ve çevresine karşı duyarlı olmasını
sağlayacak olan etkinliklerdir. İlköğretim öğrencilerinin geleceğine şekil veren öğretmenlerin bu tür
etkinliklere öğrencileri yönlendirmesi yine 21. yüzyılda beklenen en önemli öğretmen yeterliliklerinden
biridir. Bu sayededir ki öğrenciler yaparak yaşayarak, gezi ve gözlemler yoluyla daha kalıcı öğrenmeler
gerçekleştirerek davranışın tekrar edilmesi için daha motive olacaklardır.
Temel eğitim programının 21. yüzyıl becerilerini desteklediği ancak yeterli olmadığı sonucuna
varılmıştır. Programın ancak ideal sınıfta uygulandığında işe yarayacağı düşünülmektedir. Ancak
sınıfların kalabalık olması, öğretmenler tarafından bu becerilerin kazandırılmasında bir engel olarak
görülmektedir. Fiziksel yetersizlikler, küçük sınıflar, internetin olmaması, teknolojik araç gereç eksikliği
programların uygulanabilirliğini etkilemektedir. Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini nasıl
kazandıracaklarına ilişkin zorluklar yaşamaları da elde edilen önemli bir sonuçtur.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu deney, araştırma, rol oynama gibi öğretim yöntem ve
tekniklerini kullanarak 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Benzer
bulgulara Gürültü, Aslan ve Alcı (2018) araştırmasında rastlanmıştır. İlköğretimde görev yapan
öğretmenlerin çalıştığı kurum değişkeni açısından 21. Yüzyıl öğreten becerileri kullanımı
incelendiğinde ise; ölçeğin genelinde ve yönetsel, tekno-pedagojik, esnek öğretme, üretimsel beceriler
alt boyutlarında İlkokul seviyesinde çalışan öğretmenlerin 21. Yüzyıl öğreten becerilerini kullanımının
daha iyi olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında İlkokulda görev yapan öğretmenlerin
Ortaokulda görev yapan öğretmenlere göre; sınıf ve süreç yönetimi, teknoloji ve pedagojiyi bir arada
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işe koşabilme becerisi, öğretimi sınıf ortamından bağımsız gerçekleştirebilme ve materyal üretme ve
tasarlama anlamında daha ön plana çıktıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcılardan bazıları eğitim öğretimde veli desteğinin önemini vurgulamıştır. Öğretmenler,
veli desteği alan öğrencilerin sorun çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi becerileri kazanmada
diğer veli desteği almayan öğrencilere göre daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir. Benzer çalışmalara
bakıldığında (Gökçe, 2000, s.6; Çelenk, 2003, s.32) veli desteğinin öğrencinin hem akademik hem de
sosyal başarısına olumlu katkı sağladığı anlaşılmaktadır.
Araştırmanın bulguları, katılımcı öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak için eğitimöğretim etkinliklerinin yürütülmesi için okulla sınırlı kalmadıklarını, diğer doğal öğrenme ortamlarında
da ders işlediklerini ortaya koymaktadır. Sarıoğlan ve Küçüközer (2017)’ in araştırmasında elde ettiği
öğretmen adayları okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğretimin günlük yaşamla daha ilişkili
olduğunu bulgusu ile örtüşmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden bazılarının öğrenme
ortamlarında, öğrenci lehine yaptıkları değişikliklerin bu becerileri öğrencilere kazandırdığını
düşündükleri sonucuna varılmıştır.

Öneriler
Araştırma bulgularına öğretmenlerin 21. Yy becerilerini tanımlama konusunda bazı yetersizliklerinin
olduğunu ortaya çıkarmıştır. 21. yüzyıl becerilerinin değişen doğası düşünüldüğünde öğretmenlerin
kendilerini sürekli geliştirmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan öğretmenlere farklı
öğrenme fırsatları sunulmalı, eleştirel ve analitik düşünme, sorun çözme gibi becerilerin
kazandırılmasında etkili olan öğretim yöntem, teknik ve materyalleri konusunda yeterliklerinin
arttırılmasına odaklanılmalıdır. Bu bakımdan, temel eğitim programlarında yer alan 21. yüzyıl
becerilerinin gerçek yaşamda kullanılması konusunda öğretmenlere ve velilere rehber olacak kılavuz
kitaplar hazırlanabilir. Ayrıca, sınıfların ve okulların alt yapılarında gerekli düzenlemeler yapılarak
teknoloji, bilim, sanat ve spor etkinliklerine ayrılan zamanın verimli kullanılmasına özen gösterilmelidir.
21. yy. becerilerin kazandırılmasına yönelik veli desteğini sağlamak adına Veli Eğitimleri düzenlenebilir.
Bunun yanı sıra, öğrencilerin21. yy. becerilerini geliştirmelerinin önündeki engellerin belirlenip
giderilmesi açısında ihtiyaç analizi yapılabilir. Okullara, doğal öğrenme ortamları oluşturulmasına
yönelik destek sağlanabilir.
Bu araştırmanın verileri, yalnızca temel eğitimde sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri ile ilgili
görüşmelere dayanmaktadır.Sonraki araştırmalarda ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşan farklı
gruplarla ve nicel araştırma yöntemleri de kullanılarak derinlemesine bilgi edinilebilir.
Bu araştırmanın sonuçlarının öğretmen eğitimi programlarının tasarlanmasında ve velilerin eğitim
öğretim etkinliklerine katılımlarının arttırılmasının öneminin anlaşılmasında farklı bir bakış açısı
sağlaması umulmaktadır.
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Giriş
Öğretmenlerin sınıf içinde ve dışında liderlik davranışları sergilemeleri, destekleyici okul
kültürünün oluşmasına katkı sağlamaları, meslektaşlarıyla iş birliği içinde araştırmaları, etkili bir
öğretimin gerçekleştirilmesi için çaba göstermeleri, kendilerini mesleki açıdan sürekli geliştirmeleri ve
öğrenci öğrenmesini olumlu yönde etkilemeleri olarak tanımlanan (Harris & Muijs, 2005; Katzenmeyer
& Moller, 2013) öğretmen liderliği kavramı, 1980’li yıllardan beri eğitim bilimleri alanında ilgili
araştırmalara konu olmuştur ve kavramla ilgili çeşitli modeller geliştirilmiştir (York-Barr & Duke,
2004). Özellikle, 1980-2000 yılları arasında gerçekleşen öğretmen liderliği araştırmalarında, öğretmen
liderliği kavramının tanımlanması ve kavramın çeşitli ölçme araçlarıyla incelenmesi ve sentezi
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 2000’li yıllar ve sonrasındaki ilgili araştırmalarda nicel ve karma
yöntem araştırmalarının hacminin hafifçe arttığı, nitel araştırmaların da öğretmen liderliği alanında
baskın olmaya devam ettiği gözlenmiştir (Nguyen, Harris, & Ng, 2019). York-Barr ve Duke’un (2004)
araştırmaları, öğretmen liderliği araştırmaları için önemli bir referans noktası olmakla birlikte; Wenner
ve Campbell’in (2017) incelediği 54 nicel araştırma ve Nguyen, Harris ve Ng’nin (2019) ele aldığı 150
nicel ve nitel araştırma ile öğretmen liderliği konusunun kavramsallaşması, modellerinin ve amaçlarının
belirlenmesi ve öğretmen liderliğinin doğasının anlaşılması bakımından alanyazına yeni ve önemli
katkılar sağlanmıştır.
Alanyazında, öğretmen liderliği kapsamlı bir şekilde ele alınmakta (Katzenmeyer & Moller,
2013; Lambert, 2003; Leithwood, 2003; Lieberman & Miller, 2005); ve Harris ve Muijs’in (2005) dört
boyutlu sınıflandırması ön plana çıkmaktadır. Buna göre; aracılık rolü ile okulu geliştirme ilkelerini
sınıftaki öğretme-öğrenme ortamını geliştirmek için kullanabilme, katılımcı liderlik rolü ile, okulu
geliştirme araştırmalarına katılıp destekleyebilme; arabuluculuk rolü ile, okul geliştirme araştırmalarında
gerekli olabilecek dış kaynaklara ulaşabilme; yakın ilişkiler kurma rolü ile de meslektaşlarla yakın ilişkiler
kurma, mesleki deneyimleri paylaşma ve karşılıklı öğrenme vurgulanmaktadır (Harris & Muijs, 2005).
Öğretmen liderliğinin gelişmesini sağlamak için destekleyici bir okul kültürü ve yapısı, güçlü bir okul
müdürünün liderliği, eylem araştırması, yenilikçi mesleki gelişim fırsatları, yüksek düzeyde öğretmen
katılımı, ortaklaşa yaratıcılık, paylaşılan mesleki uygulamalar, tanınma ve ödüllendirme gibi etmenler
önemlidir (Harris & Muijs, 2006). Frost ve Harris’e (2003) göre, öğretmenlerin mesleki profesyonel
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rolleri, pedagojik alan bilgileri, duygusal zekâları ve kişilerarası ilişki becerileri gibi bireysel değişkenler
ile okul yapısı ve kültürü gibi örgütsel değişkenler de öğretmen liderliğini geliştirmektedir. Öğretmen
liderliği, öğretmenlerin değişime kolay uyum sağlamasını, bu anlamda diğer öğretmenleri motive
etmelerini, öğretme-öğrenme sürecini demokratik bir ortamda daha etkili hale getirmeyi ve okulun
fiziki, sosyal, kültürel ve entelektüel kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır (Beycioğlu & Aslan, 2012;
Frost & Durrant, 2003; Katzenmeyer & Moller, 2013; Smylie & Eckert, 2018; Wasley, 1991).
Öğretmen liderliği okul kültürü, okul yapısı, okul müdürünün liderliği, akran ilişkileri ve kişiye
özgü faktörler olarak gruplandırılan değişkenler tarafından etkilenmektedir (Nguyen vd., 2019).
Öğrenci öğrenmesine yönelik ortak bir amaç ve bağlılığın, meslektaşlar arasında iş birliğinin ve
öğretmenleri güçlendirme arzusunun hâkim olduğu okul kültüründe öğretmen liderliği
desteklenmektedir (Cooper, Stanulis, Brondyk, Hamilton, Macaluso, & Meier, 2016; Danielson, 2006).
Bunun yanı sıra, suçlama ve baskı kültürlerinin yaygın olduğu okullarda öğretmen liderliğinin gelişimi
(Woodhouse & Pedder, 2017) ve akademik başarıya yoğun bir şekilde odaklanılan okullarda da
öğretmen liderlerin yaratıcılıkları engellenmektedir (Araşkal & Kılınç, 2019). Destekleyici, şeffaf ve
esnek bir okul yapısı öğretmen liderliğini geliştirirken; yukarıdan aşağıya ağır ve sert bir okul yapısı ise
öğretmen liderliğini engellemektedir (Nguyen vd., 2019). Öğretmen liderlerinin belirlenmesi, teşvik
edilmesi ve geliştirilmesinde aktif olarak yer alan okul müdürlerinin liderlik rolleri, öğretmenlerin okul
konularında derinlemesine meşgul olmaları için zaman, yer ve fırsatlar sağlamakta (Araşkal & Kılınç,
2019; Cheng & Szeto, 2016; Öztürk, 2015); akran iş birliğine elverişli bir okul iklimini teşvik etmektedir
(Hunzicker, 2012). Bununla birlikte, okul müdürlerinin desteğini alan öğretmen liderler, okullarında
daha fazla sorumluluk ve risk almayı düşünmektedirler (Araşkal & Kılınç, 2019). Öğretmen liderler
meslektaşlarının mesleki gelişimlerine öncülük etmekte cesaretli ve motivasyonları yüksek oldukları
(Leithwood, 2003; Margolis, 2008) için akranlarla ilişkilerinin niteliği öğretmen liderliğinin kalitesini
etkilemektedir (York-Barr & Duke, 2004). Kişiye özgü faktör incelendiğinde ise, öğretmenin alan
bilgisi ve öğretme becerisinin, öğretmen liderlik yeteneklerini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir
(Firestone & Martinez, 2007).
Öğretmen liderliğinin birey, grup, okul ve öğrenci olmak üzere dört farklı düzeyde etkilerinin
olduğundan bahsetmek mümkündür (Nguyen vd., 2019). Bireysel düzeyde, öğretmen liderlerin bilgi,
beceri, yetki ve psikolojik eğilimleri üzerinde olumlu etkiler meydana gelmekte (Margolis & Deuel,
2009; York-Barr & Duke, 2004); işlerine olan bağlılık, motivasyon (Muijs & Harris, 2006), öz yeterlilik
(Hunzicker, 2012), mesleki ve liderlik kimlik duygu (Wenner & Campbell, 2017) düzeyleri artmaktadır.
Olumsuz olarak, lider ve öğretmen rollerini dengelemede zorlanmakta, liderlik rollerine ilişkin
beklentilere ilişkin belirsizlik yaşamakta ve liderlik rollerine hazırlıksız olabilmektedirler. Ayrıca,
öğretmen liderler mesleki gelişim ve değişim oluşturma aşamasında meslektaşlarına rehberlik ederken
stres ve rahatsızlık yaşamaları da mümkündür (Baecher, 2012). Grup düzeyinde, öğretmen liderliğinin
öğretmen yeterlikleri, psikolojik eğilimleri ve öz-saygıları üzerinde olumlu; akran ilişkileri üzerinde de
hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır (Gigante & Firestone, 2008; Harris, 2005; Wenner &
Campbell, 2017). Okul düzeyinde, öğretmen liderliği pozitif kültürü desteklemekte (Beachum &
Dentith, 2004); mesleki öğrenme topluluklarını (Friedman, 2011; Hairon, Goh, & Chua, 2015; Wang,
2016; Wilson, 2016) ve eğitim programı reformlarını teşvik etmekte (Lai & Cheung, 2015), okul
üyelerinin örgütsel bağlılık (Alim, 2019; Devos, Tuytens & Hulpia 2014) ve okulun liderlik kapasite
(Özçetin, 2013) düzeylerini artırmaktadır. Öğrenci düzeyinde ise, öğretmen liderliğinin öğrenci
öğrenmesi (Murphy, 2005; Sebastiana, Allensworth & Huangb 2016; Sebastiana, Huangb &
Allensworth, 2017; Uysal & Sarier, 2019), öğrenci memnuniyeti (Uysal & Sarier, 2019) ve öğrencilerin
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öğrenme motivasyonu ile başarma arzuları (Becjer & Luthar, 2002) üzerinde, önemli olumlu etkileri
vardır.
Eğitim kurumlarında öğretmen liderliğini araştıran araştırmalar ve uygulamalar, öğretmen,
öğrenci, okul yöneticisi, siyasiler ve araştırmacılar açısından önemli bilgiler sağlamaktadır (MEB, 2018;
TALIS, 2018). Yapılan çalışma da ulusal alanyazındaki öğretmen liderliği araştırmalarının nitel
bulgularını sentezlemesi açısından özgündür. Nitekim öğretmen liderliğini araştıran çok sayıda
birbirinden bağımsız, bireysel çalışma yapılmış olsa da bütüncül bir bakış açısıyla, öğretmen liderliğini
derinlemesine araştırma amacında olan ve öğretmen liderliğini ortaya koyan faktörleri sentezleyen bir
çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu yönde yapılan bir meta sentez çalışmasının, öğretmen liderliği hakkında
derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen öğretmenlere, okul yöneticilerine, siyasilere ve araştırmacılara,
zengin bilgiye kolayca ulaşma imkânı sağlaması yanında, alanyazındaki eksikliği gidermesi açısından da
önemli olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, bu çalışmanın, öğretmen liderliğine dönük olarak okul
kültürü, öğretmen, öğrenci ve yöneticiler hakkında bilgi vermesi açısından, ülkelerin eğitim sistemini
yönlendiren siyasilere; demokratik ve sağlıklı etkileşimin kurulabilmesi için okul kültürü ve okul yapısı
ile ilgili bilgi vermesi açısından okul müdürlerine, öğretmen liderliğinin tanıtılması, yararları,
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hakkında detaylı bilgi vermesi açısından da öğretmenlere katkı
sağlayacağı söylenebilir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada, meta sentez yöntemi ile Türkiye’de öğretmen
görüşlerine dayalı olarak öğretmen liderliğini inceleyen nitel araştırmaların benzerlik ve farklılıklarının
karşılaştırmalı olarak ortaya konması amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırmanın modeli
Bu araştırmada, Türkiye’de yapılan öğretmen liderliği konusundaki nitel araştırma yöntemi
bulgularının ve karma yöntem ile desenlenmiş araştırmaların nitel bulgularının sentezlenerek
yorumlandığı meta sentez yöntemi uygulanmıştır. Meta sentez yöntemi, belli bir alanda yapılmış nitel
araştırmaların yine nitel bir anlayışla ele alınıp, benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırmalı olarak ortaya
konması olarak tanımlanmaktadır (Çalık & Sözbilir, 2014).
Verilerin Toplanması
Araştırmada meta-senteze dâhil edilecek araştırmaları (makale, yüksek lisans ve doktora tezleri)
tespit etmek için, ERIC, SSCI, ULAKBİM, EBSCO ve ASOS veri tabanlarında; google akademik
arama motorunda ve YÖK ulusal tez merkezinde alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın
tarama stratejisi olarak öğretmen liderliği ile ilgili araştırmaların Ocak 2005- Eylül 2019 yıllarında
yapılması, meta-sentez için gerekli nitel araştırma bulgularının bulunması, örneklemin Türkiye sınırları
üzerinde yer alması, örneklemin öğretmenlerden oluşması ve makalelerin hakemli dergilerde
yayınlanması kriterleri belirlenmiştir. Yukarıda belirtilen veri tabanları tarandığında, öğretmenlerin
öğretmen liderliğine yönelik görüşlerini inceleyen ilk çalışmanın 2005 yılında yapıldığı belirlenmiştir.
Araştırmacıların alanyazın taraması yaptığı son tarihin de Eylül 2019 olması nedeniyle, Ocak 2005Eylül 2019 yılları arasında yapılmış nitel/karma desenli araştırmalar, araştırmanın meta sentezine dahil
edilmiştir. Aynı yazarın hem tezine hem de bu tezinden elde ettiği makaleye ulaşılmış ise tez çalışması
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örnekleme dâhil edilmiştir. Sempozyum, kongre vb. bilimsel etkinliklerde sunulan bildiriler, çalışmanın
örneklemine alınmamıştır.
İlgili araştırmalara ulaşmak için öğretmen liderliği terimi, ilgili veri tabanlarındaki araştırmaların
anahtar kelimelerinde, özetlerinde ve başlıklarında taranmıştır. Yapılan tarama sonucunda ulaşılan
araştırmalar, oluşturulan bir çalışma havuzuna eklenmiş ve toplamda 77 araştırmaya ulaşılmıştır.
Çalışma havuzunda yer alan araştırmaların incelenmesi sonucunda, 60 araştırmada herhangi bir nitel
verinin belirtilmemesi ya da öğretmenlerin öğretmen liderliği algılarına ilişkin görüşlerine yer
verilmemesi nedeniyle, bu araştırmalar meta-sentez araştırmasının kapsamı dışında bırakılmıştır.
Geriye kalan 17 araştırmanın incelenmesi sonucunda hem tez hem de makale çalışması olarak araştırma
havuzunda yer aldığı belirlenen araştırmaların makale türleri elenmiş ve toplamda 11 araştırmanın meta
sentez araştırması için uygun olduğuna karar verilmiştir. Tablo 1’de meta sentez çalışmasına dahil
edilen 11 araştırmanın betimsel istatistiki bilgileri yer almaktadır.
Tablo 1. Öğretmenlerin öğretmen liderliğine ilişkin görüşleri ile ilgili meta-senteze dâhil edilen
araştırmalara ait özellikler
Değişkenler
Araştırmanın
yayım yılı
Araştırmanın
yayım türü

Örneklem
bölgesi
Öğretim
kademesi

Toplam
n
%

n
%

n
%
n
%

2006-2012
3
27.3

2013-2015
2016
2017-2019
3
2
3
27.3
18.1
27.3
Doktora
Yüksek Lisans Tezi
Makale
Tezi
3
3
5
27.3
27.3
45.4
Güneydoğu
Akdeniz
İç Anadolu Karadeniz Marmara
Anadolu
2
2
2
2
2
18.1
18.1
18.1
18.1
18.1
İlköğretim
Ortaöğretim
Karma
6
2
3
54.6
18.1
27.3

11
100

11
100
Doğu
Anadolu
1
9.5

11

11
100

Meta-sentez çalışmasına dahil edilen araştırmaları kodlamak için araştırmacılar tarafından bir
kodlama formu oluşturulmuştur. Kodlama formunda, araştırmanın adı, yazar(lar)ı, yayın yılı ve yayım
türü, örneklem büyüklüğü, örneklem bölgesi, öğretim kademesi, nitel araştırma desenleri, kullanılan
veri toplama yöntemleri, verilerin analiz türleri ve öğretmen liderliği ile ilgili oluşturulan tema ve
katogoriler yer almaktadır. İlgili araştırmaların Excel programından yararlanılarak kodlaması yapılmış
ve Tablo 1’de meta sentez çalışmasına dahil edilen araştırmalara ait betimleyici istatistikler verilmiştir.
Tüm araştırmaların örneklem büyüklüğü incelendiğinde toplamda 252 öğretmenin öğretmen liderliğine
yönelik görüşlerinden yararlanılmıştır. İlgili araştırmalarda 11 farklı yarı yapılandırılmış bireysel
görüşme formu kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmaların araştırma desenleri incelendiğinde, 5’i durum
çalışması, 2’si de fenemoloji çalışması olarak desenlenmiştir. 4 çalışmanın ise nitel araştırma deseni
belirtilmemiştir.
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Verilerin Analizi
Bu araştırmada, öğretmen liderliği ile ilgili alanyazındaki sınıflandırmalardan yararlanılarak beş
tema ve bu temalara bağlı alt temalar oluşturulmuştur. Ana temalar, öğretmen liderliğinin amaçları,
öğretmen liderliğini etkileyen değişkenler, öğretmen liderliği sorunları, öğretmen liderliği davranışları
ve öğretmen liderliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Ana temalara bağlı belirlenen alt temalar;
süreç, meslek, okul, iletişim, öğretmen, öğrenci, yönetim ve toplum olarak sınıflandırılmıştır. Süreç alt
temasında öğretme-öğrenme süreci; meslek alt temasında öğretmenlik mesleği; okul alt temasında okul
yapısı, ortamı, kültürü ve iklimi; iletişim alt temasında meslektaş, öğrenci, okul yönetimi ve velirlerle
olan sosyal iletişim ağları; öğretmen alt temasında öğretmenlerin kişisel özellikleri; öğrenci alt temasında
öğrencilerin kişisel özellikleri ve akademik başarıları; yönetim alt temasında okul yönetimi ve toplum alt
temasında da toplum üyeleri, toplumun gelişimi ve toplumsal baskılar vurgulanmaktadır. Araştırmada,
Türkiye’de yapılan öğretmen liderliği araştırmalarının her bir alt temasına ilişkin öğretmen görüşleri
öğretmen liderliğinin amaçları, değişkenleri, sorunları, davranışları ve geliştirilmesi açısından
sentezlenmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmanın geçerliğini sağlamak için, öncelikle, veri toplama ve analizi sırasında takip edilen
işlemler ayrıntılı olarak yöntem bölümünde açıklanmıştır. Meta senteze dâhil edilen araştırmalar açık
bir şekilde listelenmiştir. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için öncelikle çalışmanın temaları ve alt
temaları ile ilgili alanyazın dikkate alınarak oluşturulmuştur. Meta senteze dahil edilen araştırmaların
kodlama formuna uygun kodlanıp kodlanmadığına yönelik güvenirlik çalışması da yapılmıştır.
Güvenirlik çalışması kapsamında meta sentez yöntemi konusunda deneyimli ölçme değerlendirme
alanında uzman iki araştırmacıdan, kodlama listesinde yer alan araştırmaların yüzde 12,5’ini oluşturan
ve araştırmalardan tesadüfi bir şekilde seçilen 2 araştırmanın kodlama listesine uygun şekilde tekrar
kodlanması istenmiştir. Yapılan kodlamalar sonucunda, kodlayıcılar arası güvenirliği tespit etmek
amacıyla Kohen Kappa tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve kodlayıcılar arasında mükemmel bir uyum
olduğu belirlenmiştir (0.87, p<0.001) (Landis & Koch, 1977).
Bulgular
Bu bölümde, beş tema altında (öğretmen liderliğinin amaçları, öğretmen liderliğini etkileyen
değişkenler, öğretmen liderliğinde karşılaşılan sorunlar, öğretmen liderliği davranışları ve öğretmen
liderliğinin geliştirilmesi) toplanan öğretmen liderliğine yönelik meta-sentez araştırma verilerinin
çözümlenmesiyle ulaşılan bulgular yer almaktadır.
Tablo 2. Öğretmen Liderliğine Yönelik Oluşturulan Temalar ve Alt Temalar
Temalar

Alt-temalar
Süreç Meslek
Öğretmen liderliğinin ÖL2 ÖL2
amaçları
Öğretmen liderliğini
ÖL2
etkileyen değişkenler
Öğretmen liderliğinde ÖL2 ÖL11
karşılaşılan sorunlar

Okul
ÖL2

İletişim
ÖL2

ÖL2
ÖL3

Öğretmen
ÖL4

Öğrenci
ÖL2

ÖL2
ÖL10

ÖL5

Yönetim Toplum
ÖL1
ÖL2
ÖL2

ÖL10

ÖL9

ÖL11
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Öğretmen
liderliği ÖL6
davranışları
Öğretmen liderliğinin
geliştirilmesi

ÖL3

ÖL4

ÖL8

ÖL2

ÖL2

ÖL2

ÖL7

ÖL1

ÖL2
ÖL7

Tablo 2’de, öğretmen liderliğine yönelik yapılan meta sentez çalışması için oluşturulan temalar
ve alt temaların altında değerlendirilen meta senteze dahil edilen araştırmalar (ÖL1, Öl2,… ÖL11)
görülmektedir. Buna göre araştırmalar, en çok öğretmen liderliğinde karşılaşılan sorunları incelerken
çeşitlilik göstermektedir (ÖL2, ÖL3, ÖL5, ÖL9, ÖL10, ÖL11). Öğretmen liderliğini etkileyen
değişkenleri ele alan ise tek bir araştırma bulgusu (ÖL2) bulunmaktadır.
Öğretmen liderliğinin amaçlarına ilişkin meta sentez bulguları
Öğretmen liderliğinin amaçlarına ilişkin öğretmen görüşleri süreç, meslek, okul, iletişim, öğretmen,
öğrenci, yönetim ve toplum olmak üzere toplam sekiz alt tema çerçevesinde şekillendirilmiştir (ÖL1, ÖL2
ve ÖL4).
Süreç alt temasını ele alan bir araştırmada, öğretmen liderliğinin öğretme-öğrenme sürecini olumlu
yönde etkilediği, öğretmen liderliğinde öğretme-öğrenme sürecinin belirli bir felsefeye dönük olarak
işlemesi gerektiğine yönelik algıyı artırdığı ve öğretmen liderliğinde öğretme-öğrenme sürecinin zaman
yönetimini kolaylaştırdığı belirtilmiştir. Ayrıca, öğretme-öğrenme sürecinin kalitesini arttırdığı vurgusu
da yapılmıştır (ÖL2). Meslek alt temasıyla ilgili öğretmen liderliğinin, öğretmenlik mesleğine doğrudan
katkı sağladığı ve öğretmenlik mesleğini geliştirmede önemli bir rolü olduğu görüşü paylaşılmıştır
(ÖL2). Bununla birlikte aynı araştırmada okul alt temasıyla ilgili, öğretmen liderliğinin kurumsal
gelişmeye ve okul kültürüne katkı sağladığı da ifade edilmiştir. Öğretmen liderliğinin, okullarda yapılan
sosyal etkinliklerin artmasına ve sağlıklı bir okul ikliminin tesis edilmesine yardımcı olduğu da dile
getirilmiştir (OL2). Öğretmen liderliğinin bir diğer amacı, iletişim alt temasıyla ilgilidir. Okullarda,
öğretmen liderliğinin, sosyal ilişkilere katkı sağlayacağı, meslektaşlar arasındaki iş birliğini arttıracağı,
öğretmen-öğrenci iletişimine olumlu yansıyacağı ve öğretmenlerin öğrencilere daha iyi rehberlik
edebilecekleri OL2 kodlu araştırmada paylaşılmıştır. Ayrıcı ilgili alt temada, öğretmen liderliğinin veliöğrenci-öğretmen iletişimini ve iş birliğinin gelişmesini sağlayacağı, meslektaşlar arası iş birliği ve
yardımlaşmayı destekleceği ve sosyal boyuta yaptığı bu katkı ile okul kültürüne olumlu yansıyacağı
vurgulanmıştır. Öğretmen alt temasında, öğretmenlerin sorumluluk alma, proje yürütme, yeniliğe açık
olma gibi özelliklere sahip olmasını sağlayan öğretmen liderliğinin, öğretmenlerin elde ettiği bu
özelliklerle hem mesleklerine ve hem de görev yaptıkları okullarına katkı sağlayacakları vurgulanmıştır
(ÖL4). Öğrenci alt temasında öğretmen liderliğinin amaçları, öğrenciye katkı sağlama, öğrencilerin kişisel
gelişimlerini teşvik etme, öğrenci sorunlarının çözümüne yardımcı olma ve öğrenci başarısını artırma
şeklinde açıklanmıştır (ÖL2). Yönetim alt temasını ele alan bir araştırmada, öğretmen liderliğinin
öğretmen ve yönetici arasındaki etkileşime olumlu yansıdığı ve idari iş ve işlemlerin hızlı ve sağlıklı bir
şekilde yürütülmesine katkı sağladığı görüşü paylaşılmıştır (ÖL1). Öğretmen liderliğinin toplum
yapısında da olumlu değişikliklere yol açabileceği, toplumun gelişmesine, değişmesine katkı sağlayacağı
OL2 kodlu araştırmada belirtilmiştir. Lider öğretmenlerin özellikle toplumda örnek birey olarak
algılandıkları ve aile rehberliğinde aktif rol almalarının, toplum üyelerinin lider özelliklerini
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kazanmasına yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Okul ve meslek alanında yapılan faydalar topluma
olumlu yansıyacağı ve toplumdaki yaşam kalitesinin artıracağı için öğretmen liderliği önemli
görülmüştür.
Öğretmen liderliğini etkileyen değişkenlere ilişkin meta sentez bulguları
Öğretmen liderliğini etkileyen değişkenlere ilişkin öğretmen görüşleri meslek, okul, öğretmen
ve yönetim olmak üzere dört alt tema çerçevesinde şekillendirilmiştir (ÖL2).
Öğretmen liderliğini etkileyen değişkenlerden biri, öğretmen ve meslek alt temalaryla ilgilidir
(OL2). Öğretmenlerin kişisel özellikleri ve özellikle liderlik becerilerine sahip olup olmamaları da
öğretmen liderliğini etkilemektedir. Öğretmenlik mesleğinin, ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya
gelmiş kişilerden oluştuğu düşünüldüğünde, mesleki yapı öğretmen liderliğini etkileyen faktörler
arasında gösterilmiştir. Yönetim alt temasıyla ilgili ÖL2 araştırması, okul yönetimi ve okul müdürlerinin
tutumlarına vurgu yapmıştır. Buna göre, okul yönetiminin lider öğretmenleri desteklemesi, kurum
içinde yaygınlaşması için araştırmalar yapması, öğretmen liderliğini doğrudan etkilemektedir. Okul
müdürünün katkısı ile oluşması beklenen öğretmen liderliğini destekleyen okul ortamı ve okul kültürü,
okulda güven havasının oluşmasına neden olduğu için ilgili araştırmada (ÖL2) okul alt temasının
önemine de değinilmiştir.
Öğretmen liderliğinde karşılaşılan sorunlara ilişkin meta sentez bulguları
Öğretmen liderliğinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri süreç, meslek, okul, iletişim,
öğretmen, öğrenci, yönetim ve toplum olmak üzere tüm alt temalar çerçevesinde şekillendirilmiştir (f=6).
ÖL2, ÖL3, ÖL5, ÖL9, ÖL10, ÖL11).
Süreç alt temasını ele alan bir araştırmada (ÖL2), eğitim sistemi (sınav odaklı eğitim sistemi ve
ikili öğretim uygulamaları gibi), öğrenme ortamı (kalabalık sınıflar gibi), öğretim programları ve ölçme
değerlendirme (etkinlik ve kazanımların tam değerlendirilememesi gibi) kaynaklı sorunlar dile
getirilmiştir. Meslek alt temasında öğretmenlerin liderlik beceri eksiklikleri, öğretmen liderliğine yönelik
olumsuz öğretmen tutumları, mesleki ilgisizlik, sevgisizlik ve motivasyon eksiklikleri önemli sorunlar
arasında gösterilmiştir. Ayrıca, öğretmenlik mesleğinin maddi anlamda öğretmenlere getirisinin az
olması nedeniyle yaşanan ücret yetersizliği, öğretmenlerin iş yüklerinin fazla olması ve mesleki yetişme
sürecindeki eksiklikler yaşanması da bir başka mesleki sorunlar arasındadır. (ÖL11). Okul iklimi ve
kültürü ile ilgili sorunlar, okulun fiziksel sorunları, eğitim teknolojilerindeki yetersizlikler, okul-veliöğretmen iş birliğinin yetersiz olması, demokratik iş birliği ve güven ortamının yetersizliği okul alt
temasında ele alınana öğretmen liderliğini engelleyen sorunlar arasında gösterilmiştir (ÖL3).
Öğretmenlerin, meslektaşları, öğrencileri, okul yönetimi ve velilerle sağlıklı iletişim kuramamaları,
sosyal iletişim eksikliğine dayalı sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Yaşanan bu sorunlar da,
iletişim alt temasına vurgu yapılmıştır (ÖL10). Öğretmen alt temasıyla öğretmenlerin bireysel özellikleri
vurgulanmaktadır (ÖL5). Öğrenci alt temasında, öğrenci başarısının düşük olması ve öğrenci disiplin
sorunlarının yaşanması, öğretmen liderliğini engelleyen faktörler olarak gösterilmiştir (ÖL10). Yönetim
alt temasıyla ilgili ÖL9 kodlu araştırmada, okul müdürlerinin, öğretmen liderliğini teşvik edecek
eylemlerde bulunmamaları ve lider öğretmenleri desteklemek yerine yönetimleri altında baskılamaları,
sorun olarak dile getirilmiştir. Bunun yanında, bürokratik sorunlar ve yasal düzenlemelerin neden
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olduğu engeller de öğretmen liderliği sorunları olarak ifade edilmiştir. Son olarak, toplum alt teması
ÖL11 kodlu araştırmada ifade edilmiştir. Bu araştırmda, öğretmen liderliğinin önündeki engellerin,
öğretmenlere toplumsal baskı olarak yansıdığı belirtilmiştir.
Öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin meta sentez bulguları
Öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri süreç, meslek, okul, iletişim, öğretmen
ve öğrenci olmak üzere toplam altı alt tema çerçevesinde şekillendirilmiştir (ÖL2, ÖL3, ÖL4, ÖL6,
ÖL8).
Süreç alt temasında, öğretme-öğrenme sürecinde lider öğretmenlerin öğretimsel yeterliğe sahip
olmaları, alan uzmanlığına sahip olmaları, sınıf yönetimi becerilerinin iyi olması ve yaptıkları çalışmaları
eksik/yarım bırakmamaları vurgulanmıştır (ÖL6). Meslek alt temasında öğretmenlerin mesleklerini
sevmeleri, mesleklerini icra ederken mutlu olmaları ve mesleki gelişimleri için çaba sarf etmeleri gibi
öğretmen liderliği davranışları belirtilmiştir (ÖL3). Okul alt temasında ise öğretmenlerin, okulun sosyalkültürel etkinliklerinde, projelerinde ve eğitsel kollarında görevler almaları, öğretmen liderliği davranışı
olarak gösterilmiştir (OL4). İletişim alt temasında öğretmen liderliği davranışları; etkili iletişim
becerilerine sahip olma, olumlu iletişim ve empati yapabilme, ikna becerisine sahip olma, velilerle etkili
iletişim kurma, meslektaşları ile iş birliği yapabilme, ekip çalışmasında bulunma, meslektaşlar arasındaki
sıkıntıları giderme, meslektaşlarının özlük haklarını koruma ve onların motivasyonlarını arttırma olarak
belirtilmiştir (ÖL8). Öğretmen alt teması bağlamında ÖL2 kodlu araştırmada öğretmen liderliğini
yansıtan davranışlar, öğretmen liderliğinin özellikleri ve nitelikleri bağlamında değerlendirilmiştir. İlgili
araştırmada elde edilen bulgulara göre, lider öğretmenin sahip olması gereken özellikler; değişimi
yönetebilme, farklı fikirlere değer verme, vizyon sahibi olma, toplumu olumlu yönde etkileme ve
geliştirme, sürekli öğrenme isteğine sahip olma, özverili çalışma, kendini geliştirme, mesleki donanım
açısından yeterli olma, araştırmacı olma, aday öğretmenleri yönlendirme, özdüzenleme yapabilme,
problem çözebilme, sorumluluk sahibi olma, yaratıcı olma, özgüvenli olma, risk alabilme, aktif, öncü,
adil ve güvenilir olma, ikna edebilme, hoşgörülü olma, karizmatik olma, sabırlı olma, tarafsız
düşünebilme, teknolojiyi iyi kullanma ve mesleki gelişmeleri takip etme olarak belirtilmiştir. Öğrenci alt
temasında ele alınan önemli öğretmen liderliği davranışları şunlardır (ÖL2): Öğrencilerin bireysel
farklılıklarını tanıma, öğrencilere rehber olma, öğrenci başarısı için çabalama, öğrencilere yardımcı
olma, öğrenci haklarını koruma, öğrencileri sevme, öğrencilerle iletişim kurabilme, öğrencilere iyi rol
model olma ve öğrencileri güdüleyebilme.
Öğretmen liderliğinin geliştirilmesi ilişkin meta sentez bulguları
Öğretmen liderliğinin geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri meslek, okul, iletişim, öğretmen ve
yönetim olmak üzere toplam beş alt tema çerçevesinde şekillendirilmiştir (ÖL1, ÖL2, ÖL7).
Meslek alt temasıyla ilgili öğretmen liderliğinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ÖL2
kodlu araştırmada, öğretmenlere yeterli ücret artışını sağlama, öğretmenleri maddi ve manevi olarak
ödüllendirme, eğitim kaynaklarını arttırma, öğretmen yetiştirme sistemini yeniden yapılandırma,
yükseköğretim kurumlarından destek alma ve öğretmenlere liderlik becerilerini geliştirme ve uygulama
için yeterli zaman sağlama önerileri geliştirilmiştir. Okul alt temasıyla ilgili, okullarda demokratik bir
ortam oluşturma, öğretmenlere özel çalışma odaları oluşturma, çalışma ortamlarının ve koşullarını
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iyileştirme öğretmen liderliğini geliştirebilmek için getirilebilecek öneriler arasındadır (ÖL2). İletişim alt
temasında, meslektaş desteğini sağlama, sosyal iletişim ve etkileşimi arttırma, iş birliğini sağlama, sosyal
etkinlikler düzenleme ve samimi sıcak iletişim kurma önerilerine yer verilmiştir (ÖL7). Öğretmenlerin
hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimlerinin sağlanması, öğretmen liderliği konusunda eğitimlerin
verilmesi, lider öğretmenliğin tanıtılması ve öğretmen özerkliğini sağlayıcı uygulamaların
gerçekleştirilmesi öğretmen alt temasında öğretmen liderliğini yaygınlaştırabilecek öneriler olarak
tanımlanmıştır (ÖL1). Son olarak yönetim alt temasında, öğretmen liderliğini yaygınlaştırmak için, okul
yönetimlerinin sorumluluğunun büyük olduğu ifade edilmiştir (ÖL7). Ayrıca, ÖL7 kodlu araştırmada,
yönetim boyutu Millî Eğitim Bakanlığı açısından da ele alınmıştır. Bu açıdan, öğretmenlerin kariyer
fırsatlarını genişletme, öğretmen liderliğini destekleyecek yasal düzenlemeler yapma, öğretmen
liderliğinin önünde engel teşkil edebilecek prosedürleri kaldırma, yönetici niteliklerini arttırılmak için
yöneticilerin eğitim almasını sağlama, lider öğretmenlerden yönetici seçme, öğretmenlerin kararlara
katılımını sağlama, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dikkate alma, farklı fikirlere saygı gösterilmesini
destekleme, öğretmenlere destek verme, onları motive etme ve öğretmenlere inanma, öğretmen
liderliğinin yaygınlaşması için önemli görülen öneriler arasındadır.
Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada, öğretmenlerin, öğretmen liderliğine ilişkin görüşlerini ortaya koyan birbirinden
bağımsız yapılmış araştırmaların, nitel araştırma bulgularını meta-sentez yöntemi ile bütünleştirmek ve
öğretmen liderliği kavramını öğretmenlerin bakış açısından derinlemesine incelemek amaçlanmıştır.
Öğretmen liderliği öğretme-öğrenme sürecine, öğretmenlik mesleğine, kurum olarak okula,
sosyal iletişime, kişisel olarak öğretmenlere, öğrencilere, yönetime ve toplum yapısına katkı sağlamayı
amaçlamaktadır. Öğretmen liderliğinin olumlu okul ikliminin oluşmasına ve okul gelişimine (Harris &
Muijs, 2005; Katzenmeyer & Moller, 2013; Smylie & Eckert, 2018), meslektaşlar ile işbirliğini
sağlamaya (Harris & Muijs, 2005), öğretimin niteliğini arttırmaya (Araşkal, 2019; Harris & Lambert,
2003), öğrenci motivasyonu ve başarısını arttırmaya (Becker & Luthar, 2002; Can, 2014; Wenner &
Campbell, 2017), öğretmenlerin uzmanlığını geliştirmeye (Boles & Troen, 1994) katkı sağladığı
alanyazın tarafından da desteklenmektedir. Öğretmen liderliğinin öğretmen ve yönetici arasındaki
iletişime olumlu katkı sağladığı (Araşkal, 2019), ancak başka bir açıdan da öğretmen liderliğinin yönetim
boyutunda mevzuat ve karar alma sürecinde zorluk yaşanmasına sebep olduğu belirtilmektedir (Çetin
& Özalp, 2019). Geleneksel okul yönetiminde okul yöneticilerine öğretmenleri takip etme ve kontrol
etme gibi roller yüklendiği düşünülürse, öğretmen liderlerin karar alma sürecinde aktif rol alması
beklenmeyebilir. Bu durumun da öğretmen liderliğinin amaçlarıyla örtüşmediği ve öğretmenler
tarafından öğretmen liderliğinin okulda karar alma sürecini zorlaştırdığı şeklinde algılanmış olabileceği
söylenebilir. Buna bağlı olarak eğitim sisteminde, geleneksel okul yönetimi anlayışından uzaklaşılan,
okul yöneticilerinin tek karar verici konumunda olmadığı ve okuldaki tüm üyelerin kararlarının dikkate
alındığı bir okul yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması önerilebilir.
Öğretmen liderliğini etkileyen değişkenler; meslek, okul, öğretmen ve yönetim bağlamında ele
alınmaktadır. Alanyazında öğretmenlerin öncelikle liderlik becerilerine sahip olması (Wynne, 2001),
öğretmenlerin, meslektaşları, okul yönetimi, okul iklimi açısından desteklenmesi (Frost & Harris,
2003), öğretmenlik mesleğinin öğretmenlerin beklentilerini karşılaması (Araşkal, 2019) gibi faktörlerin
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öğretmenlik liderliğini doğrudan etkilediği belirtilmektedir. Öğretmen liderliğinin gelişme göstermesi
açısından, öğretmen liderliğini etkileyen tüm değişkenlere yönelik tedbirler alınması, öğretmenlik
mesleğinin, okul yapısının, öğretmen özelliklerinin ve yönetim anlayışının öğretmen liderliğini
geliştirecek yönde değiştirilmesi önerilebilir.
Öğretmen liderliğinde karşılaşılan sorunlar; yönetim, öğretmen (bireysel özellikleri), mesleki (iş
yükü fazlalığı, mesleksel yetiştirilme sürecinde yaşanan eksiklikler), iletişim (meslektaşlar, öğrenciler,
yönetim ve velilerle sağlıklı iletişim kuramama, okul (olumsuz okul iklimi, okulun fiziksel sorunları,
okul-veli-öğretmen iş birliğinin yetersiz olması), öğrenci, eğitim sistemi, öğretim programları ve
öğrenme ortamı kaynaklı sorunlar olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, meslektaşlar arası iletişimsizlik
(Can, 2014); okul müdürlerinin olumsuz yaklaşımı (Katzenmeyer & Moller), öğretmenlerin liderlik
becerilerindeki eksikliler (LeBlanc & Shelton, 1997) ve mesleki yoğunluk (Can, 2014) olarak gösterilen
öğretmen liderliği sorunlarıyla ilgili araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır. Öğretmen liderliğinin önündeki
engellerin kalkması amacıyla, özellikle öğretmenlerin ve yöneticilerin, öğretmen liderliği özelliklerini
kazanmalarına yönelik eğitim almaları önerilebilir. Öğretmen liderliği özelliklerini kazanmış olan
öğretmenlerden oluşan bir eğitim kurumunda, iletişim, öğrenme ortamı, okul iklimi kaynaklı birçok
sorunun aşılabileceği söylenebilir. Bunun yanında öğretmenlik mesleğine yatırım yapılması, tercih
edilen ve refah içinde yapılan bir meslek olmasının sağlanması, öğretmen liderliği sorunlarının
aşılabilmesi için önemlidir.
Öğretmen liderlerin davranışları teması altında elde edilen bulgulara göre, öğretmenin sahip
olması gereken kişisel özellikler belirlenmiş; iletişim kurma ve öğrenciye odaklı davranışların önemli
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte alanyazında okulu geliştirmeye yönelik davranışların
sınıf ortamına aktarılması, okulu geliştirme çalışmalarına yön verilmesi (Harris & Muijs, 2005),
meslektaşlar ve öğrenciler ile yakın iletişim kurulması (Harris, 2002) ve örgütsel değişime öncülük
edilmesi (Danielson, 2006) gerektiğini vurgulayan başka araştırma bulguları da mevcuttur. Öğretmen
liderlerinin meslekleri gereği etkili iletişim kurma becerilerinin yüksek olması beklenir. Ancak
öğretmenlerin birbirleri arasındaki iletişim, öğretmen liderliği davranışlarının ortaya çıkmasına engel
olabilir. Öğretmenlerin, meslektaşlarından gelecek olumsuz tepkilerden kaçınmak için öğretmen
liderliği davranışlarından birçoğunu yapmaktan çekinebilecekleri düşünülebilir. Bu noktada eğitim
kurumlarındaki bütün öğretmenlerin öğretmen liderliği kavramından haberdar edilmesi ve birbirlerinin
öğretmen liderliği davranışlarını desteklemesinin önemi hakkında bilinçlendirilmeleri önerilebilir.
Yapılan meta sentez çalışmasında, öğretmen liderliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için
yapılması gerekenler; okul yönetiminin öğretmen liderliğine yönelik olumlu okul yönetimi yaklaşımı
geliştirme, öğretmenlik mesleğini çalışma koşullarını iyileştirme, okul yapsıı ve iklimini öğretmen
liderliğine uygun bir şekilde yapılandırma, öğretmen liderlerin mesleki gelişimlerini destekleme ve
eğitim kurumu üyeleri arasındaki iletişimin güçlendirilme olarak sıralanmıştır. Alanyazında da öğretmen
liderliğini geliştirmek için, okul kültürünün liderliği destekleyecek şekilde organize edilmesine (Harris
ve Muijs, 2005), yöneticilerin lider öğretmenleri desteklemesine (Frost & Harris, 2003), öğretmenlik
mesleğinin toplum içindeki saygınlığının arttırılması gerektiğine (Frost & Harris, 2003) ve
öğretmenlerin lider özelliklerinin geliştirilmesi için gerekli yatırımların yapılmasına yönelik öneriler
getirilmiştir. Öğretmen liderliğinin yaygınlaştırılması çalışmalarına, Eğitim Fakültelerine öğretmen
adayı alımı aşamasında başlanmalı, nitelikli öğrenciler Eğitim Fakültelerine kazandırılmalı ve seçilen
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öğretmen adaylarının iyi bir eğitim alması yanında öğretmen liderliği davranışları kazanmalarının da
desteklenmesi sağlanmalıdır. Öğretmenlik mesleğine adım attıktan sonra da her yıl yapılan hizmet içi
eğitimlerde, sistemli bir liderlik eğitiminden geçirilmeleri önerilebilir. Bu sayede eğitim sisteminde
öğretmen liderlerin artması sağlanabilir.
Sonuç olarak yapılan meta sentez çalışmasında öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenen
öğretmen liderliğinin öğretme-öğrenme sürecinin niteliğini arttırmada, öğretmenlik mesleğinin toplum
içindeki yerini yükseltmede, okul örgütü içindeki tüm üyeleri destekleyici bir okul ikliminin
oluşturulmasında, öğretmen-öğrenci-yönetici-veli etkileşiminin sağlıklı kurulmasında, toplumun içinde
bulunduğu çağa uyum sağlamasında ve yaşanan değişim sürecini kolaylaştırmada, öğretmenlerin
nitelikli olmasını sağlayacak birçok becerinin kazandırılmasında, öğrencilerin öğretme-öğrenme
sürecindeki motivasyonunu ve başarısını arttırmada, liderlik özelliği kazandırdığı için okul yönetimini
desteklemede etkili olduğu söylenebilir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğretmen liderliğiyle ilgili
nitel araştırmaların derinlemesine incelenmesi açısından önemli görülmektedir. Ulusal alanyazında
öğretmen liderliğine yönelik yapılan nitel araştırmaların sınırlı olması göz önünde bulundurulduğunda,
özellikle bu araştırmada da vurgulanan, öğretmen liderliğinde karşılaşılan sorunlara yönelik
derinlemesine araştırmalar yapılması önerilebilir. Bununla birlikte, öğretmen liderliğinin öncülleri ve
sonuçlarıyla ilişkisini test etmeye yönelik farklı nicel desenlerde yapılacak araştırmalar alanyazına katkı
sağlayabilir. Ayrıca ileriki çalışmalarda, okul yöneticilerinin örnekleme alındığı benzer bir çalışmanın
yapılması da önerilebilir.
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 7226 Sayılı Kanunla Öngörülen Yargi
Alaninda Hak Kayiplarinin Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yetkisinin
Sinirlari ve Kapsami

Abdulvahap Darendeli1
1. Giriş
Günümüz modern devlet yapılanmalarında yer alan yasama, yürütme ve yargı erklerinin her
biri düzenleme işlevini icra edebilmekte veya düzenleme faaliyete dâhilinde bir görev ifa
edebilmektedirler.
Egemenlik ilkesinin ifadesi olan üç ayrı devlet görevinin farklı erklere verilmesi ve birbirlerine
karşı bağımsız organlar tarafından yerine getirilmesi demokratik devlet yapılarının temelini
oluşturmaktadır.
Ancak adı geçen organların düzenleme yetkilerine sahip kılınmaları tarihi bir süreç içerisinde
uzun bir uğraşı ve iktidar mücadelesi neticesi olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Bu mücadelenin ilk dönemleri yasama ve yürütmenin farklı organ ve fonksiyon olarak ortaya
çıktığı devletin kural koyma yetkisinin paylaşılmasının tartışılmaya başladığı süreci anlatmaktadır. Bu
süreçte genel iradenin (millet iradesinin) yegane temsilcisi olarak kabul edilen yasama organı sahip
olduğu düzenleme yetkisini (kural koyma yetkisini) muhafaza etmek çabası içinde gözükmektedir. Aynı
süreç içinde yürütme organının da kendisine biçilen dar alandaki düzenleme görevini genişletme çabası
içinde olduğu bilinmektedir. İşte bu noktada devletin kural koyma faaliyeti yetkisinin bu iki organ
arasındaki paylaşım mücadelesi bugün dahi varlığını sürdürmekte, kurumsal bir tartışma konusu
olmaya devam etmektedir (Öztürk, 2019: 15).
Nitekim ülkemizde gerçekleştirilen Anayasal değişiklikler sonrası hayat geçirilen
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin düzenlemeye ilişkin yetkileri en önemli hukuki tartışmalara
konu teşkil etmektedir. Özellikle Cumhurbaşkanının yürütme organı olarak asli ve genel düzenleme
yetkilerinin kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri bu tartışmaların odak noktasını
oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, yasama ve yürütme organlarının düzenleme yetkilerinin sınırları ve kapsamı
konusunda henüz bir kararı bulunmayan yüksek yargı organlarının bu konudaki yorumları son derece
önem arz etmektedir. Zira yargı yerlerinin söz konusu yorumları doktrinden ve kamuoyundan farklı
olarak bağlayıcı ve uygulaması zorunlu hukuki sonuçları olan hukuksal tasarruflardır. Söz konusu
yargısal kararlarla yasama ve yürütme organının düzenleme yetkisi ve kapsamı kısıtlanabilmekte veya
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ortadan kaldırılabilmektedir. Yargı organlarının özellikle ekonomik alanlarda almış olduğu kararların
da bir düzeleme yetkisi (regülasyon) etkisi olduğu da doktrinde iddia edilmektedir(Kömürcüler ve
Özçağ, 2015: 84)
Ancak bu çalışmanın amacı ve kapsamı 7226 sayılı Kanunla belirtilen “ hak kayıplarının
önlenmesi” amacı ile yetkilendirilen idari organ (Cumhurbaşkanı) ve kurumların düzenleme yetkileri
ve sınırları içerisinde kalmaktadır. Ayrıca yukarıda yer alan güncel sorun ve tartışmalar çalışmanın
kapsamı dışı bırakılmaktadır.
2. Düzenleme ve Devletin Norm Koyma Yetkisi
En genel anlamda düzenleme kural koymayı (norm oluşturmayı) uygulamayı ve zorlamayı
içermektedir. Genellikle devlet ve onun yetkili organı yasama meclisleri tarafından kural oluşturma
yöntemiyle günümüze kadar gelen hukuki düzenlemeler günümüzde yasama organı yanında
yürütmenin (idarenin ) de bulunduğu normatif düzenlemelere bırakmaktadır.
En geniş anlamda düzenleme olarak pozitif hukuk kuralları bulunmaktadır. Bu anlamda hukuk
belirli bir toplumu oluşturan kişiler arası (özel ve tüzel kişiler) arasındaki veya kişiler ile devlet
arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütününü ifade etmektedir. Bu hukuki düzenlemeler
günümüzde üç şekilde ortaya konulmaktadır. Bunlardan birincisi şüphesiz en gelişmişi milli hukuk ( iç
hukuk) olarak anılan hukuk düzeni içerisinde muayyen bir devletin anayasası, kanunları, kararnameleri
ve diğer alt düzenlemeleridir. İkinci tür hukuk kuralları ise devletlerin üstünde ulus-üstü
(süpranasyonal) nitelikte bir hukuk düzeni çerçevesinde üye devletlerin birlikte koyduğu kuralları (
Avrupa Birliği) ifade etmektedir. Uluslararası ilişkileri düzenleyen üçüncü tür hukuk kuralları ise
devletlerarası hukuk düzeni içerisinde oluşturulan kuralları içermektedir. İkinci ve üçüncü tür olarak
ifade edilen hukuk kuralları aslında ulus devletin egemenlik görünümü olan ulusal yetkilerinin
paylaşılmasının bir sonucu olarak görülmektedir.
Diğer taraftan ülkemizde ve dünyada 20.yüzyılın sonlarından itibaren görülen neo-liberal anlayış
doğrultusunda devletin klasik rollerindeki değişiklik sonucunda regülasyon kurumları tarafından
düzenlemeler yaptığı görülmektedir. Söz konusu düzenlemeler doktrinde iktisadi, sosyal ve idari olmak
üzere üç başlık altında değerlendirilmekte konumuzla ilgisi olması bakımından idari regülasyonların “
devletin müdahil olduğu işlemlerin ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin kurallar bütünü olarak
tanımlanmaktadır (Ardıyok, 2002:9). Daha çok iktisadi alanlarda rekabetin sağlanması ve ilgili alanın
regüle edilmesinin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler hukukumuzda bağımsız idari otoriteler
tarafından yerine getirilmektedir. Fransız hukukunda adı geçen kurumlara kanunla düzenleme
yetkisinin tanınması Türk idare hukukunda Anayasanın 124. Maddesinde yer alan genel bir düzenleme
yetkisi çerçevesinde Anayasaya uygun kabul edilmektedir (Tan, 2000: 9).
2.1.Türk Hukukunda Yasamanın Düzenleme (Norm Koyma) Yetkisi:
Genel anlamda düzenleme yetkisi devletin bir konuya ilişkin genel, soyut, objektif nitelikte
“kural koyma” yetkisi anlamına gelmektedir (Özay, 2004: 426). Çağdaş hukuk devletlerinde kural
koyma yetkisinin asıl sahibinin yasama organı olduğu kabul edilmektedir.
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1982 Anayasası 7. maddesinde yasama yetkisinin Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet
Meclisince kullanılacağını ifade etmekle birlikte “yasama yetkisinin” ne olduğunu açıkça tarif
etmemektedir. Buradan hareketle sadece yasama yetkisinin (kanun koyma) Türkiye Büyük Millet
Meclisine ait anayasal bir yetki olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Anayasa’nın 87. maddesi göz önünde
bulundurularak doktrinde yapılan tanıma göre; “Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait ve
1982 Anayasasının 87. maddesinde sayılan yetkileri içeren bir yetkidir (Gözler, 2007: 303).
TBMM’nin sahip olduğu yasama yetkisinin temel özellikleri ise yasama yetkisinin genelliği,
asliliği ve devredilmezliği olarak sıralanabilir. Türk hukuk doktrininde yasama yetkisinin bu
özelliklerinin sadece (kanun yapma) yetkisinin değil genel olarak yasama yetkisinin özellikleri olarak
kabul edildiği ve doğrultuda açıklamalar yapıldığı görülmektedir. Anayasa hukuku ve idare hukuku
temel eserlerinde etraflı şekilde incelenen ve mükemmel açıklamaları bulunan (Özbudun, 2002: 187188) bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yasama yetkisinin genelliği (sınırsızlığı) özelliği; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Anayasaya aykırı olmamak şartıyla hukuken meşru olan her konuyu dilediği kadar detaylı olarak
düzenleyebileceğini ifade etmektedir. Diğer bir anlatımla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin düzenleme
alanı sınırlandırılmamıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama işlemlerinin anayasaya uygun
olması şart olmayıp anayasaya aykırı olmaması gerekmektedir.
Yasama yetkisinin ilkelliği (asliliği) özelliği; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir konuyu
doğrudan doğruya yani araya bir başka işlem girmeksizin bir başka organın yetki veya izin verilmesine
lüzum duymaksızın düzenleyebilmesidir. Diğer bir ifadeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bir konuyu
ilk elden özerk ve serbestçe düzenleyebilir. Başka bir deyişle bir konu ilk kez yasama organı için
düzenlenebilir. Bir konunun doğrudan doğruya düzenlenebilmesi yasamanın yetki oluşu anlamına
gelmektedir (Odyakmaz ve Kaymak, 2018: 82).
Yasama yetkisinin devredilmezliği özelliği ise kanun adı altında Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin veya bu adı taşımasalar bile kanun ile eşdeğerde ya da kanun gücüne sahip hukuki işlemler
yapma yetkisini ve görevini hiçbir şekilde devredememesidir.
Nitekim Anayasa madde 7’de “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet
Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.”ifadesiyle “yasama kavramının sadece kanun yapma yetkisi değil
yasama yetkisi kapsamına giren Anayasa’nın 87.madde” hükmü kapsamına giren tüm yetkilerdir. Bu
anlamda savaş ilanına karar verme yetkisi Anayasa koyucunun kastettiği devredilemez yetkidir.
Diğer taraftan yasama yetkisinin devredilemeyeceğine ilişkin yüksek yargı içtihatlarıyla geliştirilen dört
temel konu şunlar olarak tespit edilmiştir; Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüğün
doğrudan sınırlanması, idari ceza öngörülmesi, vergi ve benzeri mali yükümlülük öngörülmesi, kamu
görevlilerinin özlük haklarında değişiklik yapılması. Yukarı da yer alan dört konu da düzenlemelerin
kanunla belirlenmeyip idareye bırakılması yasama yetkisinin devri olarak kabul edilmektedir (Ulusoy,
2019: 38).
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2.2.Yasama Yetkisinin Asliliği ve Genelliği İlkelerinin İstisnası Olarak Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri Düzenlemeleri
1982 Anayasasının 2017 değişikliği ile getirilen 104/17 maddesi Cumhurbaşkanına herhangi
bir yetki kanuna ihtiyaç duyulmaksızın kararname çıkarma yetkisi vermiştir. Diğer taraftan
Cumhurbaşkanı Anayasa’nın 104/ 9,106/son 108/son,118/son maddeleri ile “mahfuz” bir düzenleme
yetkisi tanınmıştır. Cumhurbaşkanı herhangi bir kanuna dayanmadan bu konularda da düzenleme
yapabilmektedir (Yasin, 2019: 48).
Böylece Cumhurbaşkanı sadece olağanüstü hallerde değil olağan dönemlerde de kararname
yetkisinin kullanırken TBMM’nin herhangi bir kanunu referans almak zorunda olmadığı gibi
TBMM’nin herhangi bir yetki kanunu çıkarmasına da ihtiyaç duymamaktadır. Bu düzenlemelerle
yukarda izah ettiğimiz gibi genel kural olarak TBMM’ne ait olan asli düzenleme yetkisini ilk elden
doğrudan idari işlemle düzenleme yapmaktadır. Buna karşın aynı maddede; “Münhasıran kanunla
düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz, kanunla düzenlenen konularda
cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı
hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanır.” şeklindeki sınırlamalar yer almaktadır.
Buradan hareketle Cumhurbaşkanına tanınan “yürütme yetkisine ilişkin kararname çıkarma yetkisi
yasama yetkisinin üstünlüğü, genelliği ve asliliği ilkeleri esas alınarak düzenlenmiştir (Yasin, 2019: 48).”
denilmektedir.
2017 Anayasa değişikliğine kadar Türk hukukunda yürütmenin olağanüstü dönemler hariç asli
düzenleme yetkisi yoktu. Bu durum uygulama da ciddi sorunlara neden olmakta hangi düzenlemelerin
yasama organı tarafından yapılacağı hangi düzenlemelerin ise yürütme tarafından yapılmasının yeterli
olacağı noktalarında yargı mercilerinin de müstakar içtihatları bulunmamaktaydı.
Fransız idare hukukunda 1958 Anayasa değişikliği ile yapılan düzenlemeye paralel olarak 2017
Anayasa değişikliği ile getirilen ve büyük ölçüde sorunları çözen realist ve pratik sistemin isabetli
olduğu doktrinde kabul edilmektedir (Ulusoy, 2019: 285).
Bununla birlikte Türk hukuk doktrininde uygulaması ve yargısal denetimi henüz netleşmeyen
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri düzenlemeleri en çok tartışılan, eleştirilen ve hakkında
sempozyumlar2 düzenlenen hükümler olarak güncelliğini korumaktadır (Günday ve Sever, 2017).
2.3. Asli ve Genel Yasama Yetkisi Çerçevesinde 7226 Sayılı Kanunun (Geçici 1. Maddesinin)
Değerlendirilmesi
2.3.1. Geçici 1.Maddenin Amaç, Kapsam ve Yetki Yönünden Değerlendirilmesi
26.03.2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’’un geçici 1.maddesinde3; düzenlemenin amacı “Covid-19 salgının ülkemizde görülmüş olması
sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi şeklinde” açıkça yer almaktadır. Maddenin
2

“ 151. Yıl Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu” Danıştay Yayınları No:106, Ankara 2019. ; Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından düzenlenen 30/11/2018 tarihli “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yürütme” konulu Sempozyum. Bu
sempozyumun bildiri kitabı için https://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/cbbildiri.pdf bakınız.
3
7226 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesi için bakınız.26/03/2020 tarihli Resmi Gazete Sayı: 31080(mükerrer).
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1.fıkrasında maddi hukuk, usül hukuku ve takip hukukuna ilişkin sürelerin 13.03.2020 (bu tarih dahil)
‘den icra iflas kanunu ile takip hukukuna ilişkin sürelerin 22.03.2020 (bu tarih dahil)’den 30.04.2020
(bu tarih dahil)’e kadar durdurulacağı ve ne zamandan itibaren yeniden işlemeye başlayacağı hüküm
altına alınmıştır4.
Birinci fıkranın son cümlesinde ise kapsam ve yetki konusunda çok açık ifadelerle “salgının
devam etmesi” sebep unsuruna bağlı kılınarak 6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatılabileceği ve Kanun
kapsamının daraltılabileceğinin Cumhurbaşkanın takdirinde olduğu hükmüne yer verilmiştir.
1.maddenin 4.fıkrası ise yetkilendirme hükmüne ilişkin olup gereken diğer tüm tedbirler ile
buna ilişkin usul ve esasların hangi yetkili kurul ve makamlar tarafından belirleneceğini açıkça
düzenlemektedir.
Toplam 52 maddeden ibaret uygulamada ‘torba kanun’ diye ifade edilen kanun tekniği ile
hazırlanan “ Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” genel gerekçesinde ise 7226
Sayılı Kanunla düzenlenen konuların neler olduğu ve düzenleme ile neler getirildiği kısa cümlelerle
verilirken geçici 1 ve 2.madde gerekçelerine hiç yer verilmediği görülmektedir. 5 Kanun tekniği ve
sistematiği açısından adı geçen düzenlemenin sadece 15.,48. ve 49. maddelerinde yer alan yargısal
faaliyete, suç ve cezalara ilişkin hükümlerle uyumlu olduğu söylenebilir.
2.3.2. Geçici Birinci Maddenin Asli, Genel Yasama Yetkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Geçici 1.maddenin 1. ve 2. fıkralarında kapsamı belirtilen yasal düzenleme konusunun
Anayasamızın 13.maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetler kapsamında olup olmadığı önem arz
etmektedir. Zira Anayasanın 13/1 hükmüne göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın
yalnızca ilgili maddelerine belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
Anayasamızdaki düzenlenme şekline göre 36. (hak arama hürriyeti), 37. (kanuni hakim güvencesi), 38.
(suç ve cezalara ilişkin esaslar) madde hükümleri Anayasanın Birinci Kısım İkinci Bölümünde yer
almaktadır.
Diğer taraftan Anayasa’nın İkinci Kısmının Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel
hakların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceği Anayasa’nın 104/17.Maddesi
hükmüdür. Yine aynı Maddede münhasıran Kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacağı hüküm altına alınmaktadır.
Bu Anayasal hükümler göz önünde bulundurulduğunda; 7226 Sayılı Kanun’un geçici
1.maddesinde yer alan Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İdari Yargılama
Usül Kanun’u ile usul hükmü içeren ve münhasıran kanunla düzenlenen hususların Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca geçici birinci maddeyle
düzenlenen Kanunun nitelik olarak çerçeve kanun tabir edilen sadece esasları belirlemekle yetinen bir
düzenleme mahiyetinde olmadığı anlaşılmaktadır. Kanunun, belirginlik ilkesi yönünden hangi yargısal
faaliyetlerin ve sürelerin kanun kapsamı dışında olduğunu da açıkça belirtme yöntemini seçmiştir.
4

Pozitif hukukumuzda sürelerin durdurulması ve yeniden işlemesi müessesesine usul kanunlarımızda yer verildiği gibi maddi
hukuka ilişkin kanunlarda(Türk Borçlar Kanunun 153.maddesinde de açıkça yer verilmiştir.)
5

Genel gerekçe için bakınız, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7226.html
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Böylece şekli kanun düzenlemesiyle yetinmeyip keyfi uygulamalara meydan vermeyecek şekilde açıkça
hüküm altına almıştır. Bu nedenle TBMM’nin asli (ilkelden) ve genel yasama yetkisi çerçevesinde yargı
alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacına ve salgının sürmesi şartına bağlı olarak bir döneme
ilişkin kanunlaştırma yolunu seçtiği söylenebilir.
3. Türk Hukukunda Yürütmenin (İdarenin) Düzenleme Yetkisi
3.1.İdare ve Yürütme Kavramı
İdare kavramının hukuk literatüründe teşkilat ve fonksiyon olarak tanımlama zorunluluğu
bulunmaktadır. Zira teşkilat anlamında idare yani bir organ olarak sadece yürütme organını ifade eder.
Halbuki faaliyet (fonksiyon) olarak icra eden (yürüten) kamusal makam yürütme fonksiyonuna dahil
olmasa da idare olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle yasama, yargı ve yürütmenin toplumun
ortak kolektif, günlük, teknik ve sürekli ihtiyaçlarını karşılama yönündeki faaliyetleri idarenin işlevini
oluşturmaktadır. Kısacası yürütülen faaliyet “idari faaliyet-İdari işlev” ya da “idari etkinlik” niteliğini
taşıyorsa bu faaliyeti yürütene “işlevsel anlamda idare “denir (Çağlayan, 2018:75,76). Bu anlamda
kavramsal olarak idare ve yürütme eş anlamlı olmasalar da fonksiyon (işlevsel açıdan) yürütme
fonksiyonu ile idari fonksiyon eş anlamlı görülebilmektedir (Ulusoy, 2019:38) .Ancak çalışmamızla
sınırlı olmak üzere konunun daha iyi anlaşılması için fonksiyonel anlamda idarenin (yürütmenin)
düzenleme yetkisi ve uygulamaları esas alınarak değerlendirmeler yapılacağını burada belirtmek
zorundayız.
3.2.Yürütmenin (İdarenin) Düzenleme Yetkisi
3.2.1. İdarenin (Yürütmenin) Düzenleme Yetkisinin Genişleme ve Yayılma Eğilimi
İdare hukukunda etkisinde kaldığımız Fransa’da başlayan ve Türkiye’de de aynı doğrultuda
sürdürülen yürütmenin güçlendirilmesi eğiliminin, düzenleme yetkisinin de genişleme ve yayılma
eğilimine neden olduğu görülmektedir. Bu genişlemenin ilk safhalarından itibaren Fransa’da 19.
Yüzyılda ülkemizde ise 1924 Anayasası’nın yürürlükte olduğu safhada yürütmenin düzenleme
yetkisinin tartışılmasına başlandığı bilinmektedir.
1961 Anayasası’nın hükümlerinin yürürlükte olduğu safhada ise parlamenter sistemde
öngörülen yapının yürütmenin güçsüzlüğüne yol açtığı hissedilemeye başlanmış güçlü bir yürütmenin
gerekliliği tartışılmaya başlanmıştır (Tan, 1984: 31,33).1961 Anayasasında yapılan 1971 değişiklikleri ile
“ kanun hükmünde kararname” kurumunun hayata geçirilmesi ile genişleme eğilimi ivme kazanmıştır.
1982 Anayasası ile getirilen düzenlemelerin yürütmenin güçlendirilmesine yönelik olduğu
görülmekle birlikte yürütmenin düzenleme yetkisi açısından 1961 Anayasası döneminde geçerli olan
anlayışı büyük ölçüde sürdürdüğü görülmektedir.
Hâlbuki aynı dönemde Fransız Anayasasının 1958 tarihli değişiklikleri doğrultusunda yaptığı
devrim niteliğindeki yürütmenin düzenleme yetkisinin Fransız idare hukuku sistemini tamamen
değiştirdiği görülmektedir. Bu düzenlemeler sonrasında Fransa’da yürütme yetkisi türev olmaktan
çıkarak özerk düzenleme yetkisi haline gelmiştir.
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2017 Anayasa değişiklikleri bu anlamda idarenin Türk hukukunda Fransa’da gerçekleştirilen
değişiklikler benzeri bir sistem seçimi olarak görülebilir. Diğer bir ifadeyle Türk idare hukukunda
idarenin düzenleme yetkisinin de özerk (muhtar) düzenleme yetkisine kavuşturulduğu söylenebilir.
3.2.2. İdarenin (Yürütmenin) Düzenleme Yetkisinin Kaynağı
Yukarda izah edildiği gibi 1961 ve 1982 Anayasaları döneminde yürütmenin (idarenin) türev
düzenleme yetkisi kural olmaya devam etmiştir. Bu dönemde özerk düzenleme yetkisi muayyen
konularla sınırlı ve istisnai mahiyettedir. Bu nedenle söz konusu döneme ait düzenleme yetkisinin
kaynakları Anayasa ve Kanun hükümleriyle sınırlı tutulmuştur. Nitekim Danıştay’ın bu konudaki
kararlarının birinde “yürütme doğrudan doğruya Anayasadan kaynaklanan yetkileri dışında yasa
koyucunun çerçevesini çizip biçimlendirdiği alanlarda Kanunlara göre ve Kanunlardan aldığı
yetkilere dayanarak Kanunların uygulamasını sağlamak amacıyla düzenlemelerde bulunabilir6.”
denilmektedir.
Ancak uygulamada yukarda yer alan içtihadı kural değişmeksizin, “eşyanın tabiatından
kaynaklanan” düzenleme yetkisinin kabul edilmesinde pratik nedenlerle bir gereklilik hissedilmiş ve
kanunla ayrıca yetkilendirilmeye gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Zira kamu hizmetlerinin sürekli
ve iyi işlemesi kamu düzenin sağlanması genel, soyut, objektif düzenlemelerin yapılmasını mümkün
kılmaktadır. Bu nedenle doktrinde idarenin(yürütmenin) düzenleme yetkisinin kaynağı olarak Anayasa
ve Kanun kaynağından sonra “eşyanın tabiatından kaynaklanan” görüşlere yer verilmiştir
(Gözler,2017:418).
2017 Anayasa değişikliğinden sonraki dönemde ise idarenin (yürütmenin) düzenleme yetkisinin
Anayasa ve Kanun yanında önemli bir yenilik olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden
kaynaklandığından şüphe bulunmamaktadır.
3.2.3. İdarenin (Yürütmenin) Düzenleme Yetkisinin Kanunla İlişkisi (Sınırları)
Yürütme (idarenin) düzenleme yetkisinin kapsamının belirlenebilmesi için kanun karşısında
nasıl konumlandığının belirlenmesi zorunludur. Bu nedenle konunun Türk hukukunda Kanunun
hiyerarşik üstünlüğü olarak da kabul edilen yasallık (Kanunilik) ilkesi kapsamında değerlendirilmesi
bir zorunluluk olarak görülmektedir.
Doktrinde, (Anayasa 123 ve 124. maddeleri gereğince) idarenin kuruluşunun mutlaka kanunla
düzenlenmesi, ayrıca örgütlenme ve görevlerinin kanunlarda gösterilmesi kanuni idare ilkesi (yasallık
ilkesi) olarak kabul edilmektedir (Turan,2018:3).
Konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarında ise “Yürütme organının yasayla yetkili kılınmış
olması, yasayla düzenleme anlamına gelmeyeceğinde yürütmeye devredilen yetkinin Anayasaya uygun
olabilmesi için yasada temel esasların belirlenmesi sınırlarının çizilmesi gerekir. Bu doğrultuda
uzmanlık ve yönetim tekniğine ilişkin düzenlenmesi ise yürütme organına bırakılabilir7 denilmektedir.
6

Danıştay 7.Dairesinin 2002/3190, karar 2002/2962
Anayasa Mahkemesinin E.2003/70 karar 2005/14,14/03/2005 tarihli kararı. Resmi Gazete 24/06/2005 sayı
25797.
7
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İdarenin düzenleme yetkisinin sınırlı ve tamamlayıcı bir yetki olduğunu kabul ederek TBMM’nin yetkisi
ile yürütmenin düzenleme yetkisi arasında bir sınır çizmektedir.
Ancak uygulamada bu konudaki yukarıda yer alan Anayasa Mahkemesi kararının belli bir
istikrara kavuştuktan sonra sürdürülemediği burada savunulan görüşün aksi yönünde kararlar da
verdiği kesin olarak belirlenemediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle Kanunla yönetmelik düzenlenmesinde
sınırın nerden geçtiğinin belirlenmesi hangi somut Kanun hükümlerinin yasama yetkisinin devri
niteliğinde görülüp görülmediği kesin olarak belirlenememiştir.
Nitekim Danıştay İdari Dava Dairelerinin kararlarında yönetmelik adı altındaki düzenlemeler
ile ilgili uyuşmazlıklarda idarenin yürütme yetkisinin “Anayasa ve yasalarla tanınmış olan karar alma
gücünü ifade ettiği söylenmekte, ” idare hukukunda “yetkisizlik kural, yetkili olmak istisnadır. Bu
istisnanın ise yalnızca yasayla gösterilen hallerde kullanılması gerekmektedir 8 .”denildiği
görülmektedir.
2017 öncesinde yaşanan yargı kararlarındaki bu tür sorunsal durumların 1982 Anayasasında
Kanunla düzenlenmesi öngörülen sınırların net olarak çizilmemesinden kaynaklandığını söylemek
yanlış olmayacaktır. Halbuki 1958 değişikliği ile Fransız Anayasasının 34. Maddesinde yapılan
değişiklikle yasamanın asli düzenleme alanıyla yürütmenin (idarenin) düzenleme alanları ayrıştırılmış
yasamanın herhangi bir Kanuni düzenleme gerek olmaksızın asli düzenleme yetkisini kabul etmiştir
(Ulusoy,2019:284).
2017 Anayasa değişikliği ile getirilen hükümet sisteminde özellikle Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri ile ilgili yargı kararının henüz bulunmayışı göz önünde tutulduğunda sonuç olarak; Türk
hukukunda idarenin kanunilik ilkesinin, kanunun hiyerarşik üstünlüğü doğrultusunda geçerli olduğu
özellikle diğer düzenleyici işlem türlerinde geçerli olduğu genel kuralının devam ettiği söylenebilir.
4. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlem Türlerindeki Düzenleme Yetkisi Çerçevesinde 7226
Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Değerlendirilmesi
2017 Anayasa değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışında, Cumhurbaşkanına tanınan diğer düzenleme yetkileri de
bulunmaktadır. Bunlar; Cumhurbaşkanlığı kararı, Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri ve diğer
düzenleyici işlemleridir. Ayrıca Türk idare hukuku geleneğinde Anayasada yer alan Yönetmelik dışında
genelge, tebliğ, tamim, sirküler, genel emir gibi başka düzenleyici işlemlerde bulunmaktadır. Bu
sayılanlar dışında başka bir ad altında veya adsız genel düzenleyici işlem yapmaya engel bir durum
bulunmamaktadır. Doktrinde bu tür düzenleyici işlemler adsız düzenleyici işlem olarak da çokça
kullanılmaktadır.

8

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2007/2257 esas 14/09/2012 tarihli kararı.
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4.1. 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının9 Geçici 1. Maddenin 1. Fıkrası Doğrultusunda
Değerlendirilmesi
“Cumhurbaşkanı Kararı”, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden” farklı olarak,
Cumhurbaşkanı’nın açıkça bir Kanunu veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini kaynak göstererek, rutin
idari yetkileri dahilinde tek başına çıkardığı düzenleyici idari işlemleri ifade etmektedir. Pozitif hukuk
normlarının üst ve astlığını ifade eden normlar hiyerarşisinde Cumhurbaşkanlığı kararı,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin altında, yönetmeliklerin ve diğer idari düzenlemelerin ise üstünde
yer almaktadır. Cumhurbaşkanı kararları düzenleyici idari işlem mahiyetinde olabileceği gibi, birel idari
işlem niteliğinde olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus da Cumhurbaşkanlığı
kararı, kanunlara aykırı olamayacağı gibi, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine de uygun olmak
zorundadır.
Cumhurbaşkanı kararının hukuki rejimi doğrultusunda, ilgili 2480 sayılı Kararını
değerlendirdiğimizde, adı geçen Kanun’un geçici 1. Maddesinin 1. Fıkrasında Kanun’un verdiği yetki
doğrultusunda Cumhurbaşkanınca takdir yetkisi kullanılarak durma süresini (6 ayı geçmemek üzere)
bir buçuk ay (45 gün) olarak düzenlemesinin tercih edildiği bir düzenleme olarak görülmektedir.
Şüphesiz düzenleyici idari bir işlem olma hukuki niteliğine sahip bu Kararın hukuki sebebi ise
salgının devam etmesi fiili halidir.
Diğer taraftan Kanun’da açıkça Cumhurbaşkanına verilen yetkiye ilişkin düzenleme yer alan
“bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir” açık hükmü doğrultusunda Kanun kapsamında değişiklik
yapılarak “4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler”
hariç tutulmuştur. Bu düzenlemeyle salgının devam etmesi hali dönemine ilişkin 15.06.2020 tarihine
kadar uzatılan süre içerisinde Kanun’un kapsamında bir istisnaya yer verilerek sınırlandırılmıştır.
4.2.Hakimler Savcılar Kurulu, Danıştay ve Yargıtay Başkanlar Kurulu, Adalet Bakanlığı
Adsız Düzenleyici İşlemlerinin10 Kanun Geçici 1. Maddenin 4. Fıkrası Doğrultusunda
Değerlendirilmesi
Aşağıda zorunlu olarak dipnotta tarih ve sayısı verilen Kurul, Başkanlıklar ve Bakanlık Genel
Müdürlük düzenleyici işlemleri 7226 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesinin 4. Fıkrasında verilen açık
yetkiye dayanarak alınan kararlardan oluşmaktadır.

9

Resmi Gazete’nin 30 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2480 sayılı kararında “7226 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden
15.06.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden
değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.” şeklindedir
10
Hakimler Savcılar Kurulunun covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin uzatılması konulu 30.04.2020 tarihli genel kurul kararı,
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26/03/2020 tarihli ve 3 sayılı kararı, Danıştay Başkanlar Kurulunun 30/04/2020 tarihli kararı,
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarih ve 9370 sayılı yazısı.
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Söz konusu düzenleyici işlemlerin kapsamı ise adı geçen Kanunun 4. Fıkrasındaki durma
süresince duruşmaların ve müzakerelerin de ertelenmesi de dahil olmak üzere alınan tedbirler ile
buna ilişkin usul ve esaslardan oluşmaktadır. Adı geçen düzenlemelerin en kapsamlı olarak
tanımlayabileceğimiz HSK kararlarında dikkat çeken tedbir olarak ilgili genel kurul kararının 11.
maddesinde yer alan; suç ve suçlulara ilişkin ihbar ve şikayetlerin Kanun önünde dava ve iddia hakkı
çerçevesinde devam ettiğinin bu alandaki yargısal faaliyetlerin tamamen durmasının söz konusu
olmadığının bildirildiği” hükümdür.
Ayrıca soruşturma ve kovuşturma işlemleri esnasında CMK da öngörülen zorunlu hallerde
işin niteliği gereği tarafların hazır edilmesi gerektiğinde tarafların mümkün olduğunca bilişim
imkânlarından istifade ederek hazır edilmeleri hükmü de ilave tedbir olarak nitelendirilebilir.
Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararında ise, alınacak tedbirlere ilişkin olarak Hukuk ve Ceza
Genel Kurulları ile Dairelerdeki tüm müraafa ve duruşmaların ertelenmesine yer verilmesinin müraafa
yönünden ilave tedbir olduğu değerlendirilebilir.
Danıştay Başkanlar Kurulu Kararında ise İdari Yargılama Usul Kanunundaki 20/A, 20/B, 27
ve 52. maddeleri kapsamındaki işlerden önemli ve acil olanlar için (gerekli tedbirler alınarak) heyetlerin
toplanması için Kurul veya başkanlara yetki verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu kararla ivedi
yargılamadaki ve merkezi ve ortak sınavlara ilişkin ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin(İlk Derece
Mahkemesi, İstinaf ve Temyiz aşamalarında) heyet halinde çalışması zorunlu olan idari yargı yerlerinin
toplanması için alınan ilave tedbir olduğu anlaşılmaktadır.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün yazısında ise geçici maddedeki icra ve iflas
takiplerindeki sürelerin durdurulmasına ilişkin işlemlerde nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç
olmak üzere kanun ile belirtilen süreye kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra iflas
takiplerinin durdurulmasına yeni icra iflas taleplerinin alınmamasına ihtiyati haciz kararlarının icra ve
infaz edilmemesine karar verildiği teşkilata duyurulmaktadır.
Adı geçen Kurul, Başkanlık ve Bakanlık Kararlarının “Diğer düzenleyici işlem türlerindeki”
yetki çerçevesinde incelenmesinde; Kanun’un yetkili ve görevli olarak gösterdiği idari merciler ve
makamlar tarafından bizzat yapılan idari işlemler olduğu bu nedenle düzenleyici idari işlemlerin hukuki
düzenine tabi bulunduğunda kuşku bulunmamaktadır. Bu tür işlemler (adsız düzenleyici işlemler)
genellikle yönetmeliklerin veya Kanunların veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin uygulamalarını
göstermek ve detaylarını belirlemek için çıkarılmaktadır.
Söz konusu düzenlemeler idari yargı denetimine tabi işlemler olarak kabul edilmektedir. İdari
yargı yerlerinin düzenleyici işlemlerle ilgili yargı denetiminde özellikle adli alana ilişkin düzenlemelerde
yetki unsuru üzerinde istikrara kavuşmuş içtihatlar geliştirmişlerdir.
Söz konusu içtihatlarda temel olarak idare hukukunda yetkinin, idareye anayasa ve yasalarla
tanınmış olan karar alma gücünden ibaret olduğu vurgulanmakta ve bu kararlarda idari işlemin en
önemli unsurlarından biri olan yetkinin kanunla hangi mercie verilmiş ise bizzat onun tarafından
kullanılabileceği kabul edilmektedir. Bu çerçevede kanun koyucunun veya Cumhurbaşkanlığı
makamının düzenleme yapma yetkisi vermediği hususların yetkinin yalnızca yasayla gösterilen hallerde
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ve yine kanunla gösterilen idari makamlar tarafından kullanılmasını zorunlu görmektedirler. Ayrıca,
özellikle yargısal faaliyete ilişkin adli alana ilişkin düzenleyici işlemlerde yasa koyucunun verdiği yetkinin
sınırlarının ve konusunun gösterilmesinin zorunlu olduğu, ifade edilmekte, kanun koyucunun
düzenleme yapma yetkisi vermediği hususların da idare organınca düzenlenebileceğinin kabulünün
“fonksiyon gaspına” neden olacağı değerlendirilmektedir.
5. Sonuç
Ülkemizde 2017 Anayasa Değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili
değerlendirmeler Anayasa Hukuku alanında başlayıp yeni bir idari yapının Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri ile oluşturulmasından sonra idare hukuku alanında devam ederek hız kazanmıştır.
Yeni hükümet sisteminin Cumhurbaşkanını TBMM karşısında daha güçlü hale getiren bu
temel değişimler yürütme organının düzenleme yetkisine ilişkin temel ilke ve esaslarda da çok önemli
değişiklikleri gündeme getirmiştir. Bu değişikliklerin özellikle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
getirilen değişikliklerin yasama organını asli, genel ve devredilmez yetkilerinin yürütme organına
bırakma anlamına geleceği bunun sonucunda güçler ayrılığı prensibinin işlevini yitireceği, normlar
hiyerarşisinin bozulacağı, daha önemlisi idarenin kanunilik ilkesinin ortadan kalkacağı yönünde yoğun
eleştirilere neden olduğu da bilinmektedir.
Ancak çalışmamızda açıkça yer verdiğimiz gibi, yeni hükümet sisteminde yasama yanında
ondan bağımsız asli düzenleme yetkisine sahip kılınan yürütme organının, her konuyu ilk elden
düzenleyemeyeceği, diğer bir anlatımla genel düzenleme yetkisinin bulunmadığı gerçeği göz ardı
edilmemesi gereken Anayasal bir zorunluluktur. Bu anlamda yargı alanında hak kayıplarının
önlenmesine yönelik olarak alınması gereken tedbirlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yerine 7226
Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesi ile düzenlemeye bu Anayasal zorunluluktan hareketle konu edildiği
söylenebilir. Bu doğrultuda Anayasa’nın 13 ve 104/17 maddeleri açısından da 7226 Sayılı Kanun’un
geçici 1.maddesi ile yapılan düzenleme yerinde olduğundan bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
çıkartılmasına imkân bulunmamaktadır. Bu nedenle Anayasa’da yer alan güçler (erkler) ayrılığı temel
ilkesinin ihlal edilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin devre dışı bırakılmasının söz konusu
edilemeyeceği açıktır.
Ancak 7226 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinde Salgının devam etmesi koşuluna bağlı olarak,
durdurulan kanuni sürelerin uzatılması ve kapsamının daraltılması yetkisinin verildiği organ tarafından
‘Cumhurbaşkanı Kararı’ ile yapılmasının, Türk İdare Hukukundaki normlar hiyerarşisin de değişikliğe
neden olduğunu kabul etmek gerekir.
Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İdarenin Kanuniliği ilkesinde önemli
değişikliklere yol açacağı yönündeki endişelerin ise; 7226 Sayılı Kanun’un geçici 1.maddesinin
4.fıkrasında ki diğer açık yetki hükmünün ve bu yetkinin adı geçen kurumlarca bizzat kullanılması ve
ilave tedbirlerle sınırlı olması karşısında yersiz olduğu da çalışmamızda ortaya konulmuş
bulunmaktadır.
Ayrıca adı geçen Kanunun geçici 1.maddesinde maddi ve usül hukukuna ilişkin ilke ve esaslar
açıkça sayılmak suretiyle keyfi müdahalelere izin verilmeyecek şekilde düzenlenerek daha alt normlara
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bırakılmamıştır. Bu haliyle de TBMM’nin yasama yetkisinin devredilmediği ve temel Anayasa ilkesi
olan İdarenin Kanunilik (Yasallık İlkesi)’nin ihlal edilmediği anlaşılmaktadır.
Kanunun 1. maddesinin 4. fıkrasındaki diğer tedbirlerin normlar hiyerarşisine uyumlu olarak
“adsız düzenleyici işlemler”le gerçekleştirilmiş olması, Türk İdare Hukukunda 2017 değişikliğinden de
sonra da kanuni idare anlayışının ve Kanunun hiyerarşik üstünlüğünün sürdürüldüğünün göstergesidir.
Sonuç olarak, 7226 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi hükümlerinde yer alan düzenleme yetkileri
doğrultusunda norm koyma faaliyetinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde de yetkili organ ve
makamlarca temel Anayasal ilkelere ve “kanunilik ilkesi” ile “normlar hiyerarşisi”ne uyumlu şekilde
yerine getirildiği söylenebilir. Ancak, hukuksal yönden çok önemli görülen bu hususa bireysel ve
toplumsal açıdan bakıldığında asıl önemli olanın, kamusal faaliyetlerin (norm koyma ve uygulamanın)
öngörülebilirlilik, açıklık ve hesap verilebilirlilik ilkelerine göre yerine getirilmesinin olduğunda bir
kuşku bulunmamaktadır.
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Eğitimde Yitirilen Boyut: Mutluluk
Gamze Deniz1
Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı2
Giriş
Yüzyıllardır süregelen "eğitimin amaçları" tartışmasında, çocuğun topluma faydası olan bir
vatandaşa dönüştürülmesi, kendi refahını ve dolaylı olarak toplum refahını yükseltmesine katkı sunacak
bir ekonomik yeterliliğe ulaşması, buna imkan verecek bir meslek edinmesinin sağlanması başat
amaçlar olarak her dönemde gündemde olmuştur. Bu süreçte mutluluğun bir psikolojik tatmin ve
yaşam doyumu anlamına indirgendiği, ağırlıklı olarak psikoloji literatürünün kapsamında ele alınarak
felsefi, sosyolojik, antropolojik bağlamlarından kopartıldığı görünmektedir. Eğitim ile mutluluk,
aralarındaki karşılıklı ilişki ve kopmaz bağa rağmen böyle bir sürecin neticesinde farklı bağlamlarda ele
alınan ve farklı alanlara ait konular olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Mutluluğun, eğitimin temel amacı değil, eğitimin otoriteleri tarafından belirlenen amaçlarının
gerçekleştirilmesiyle ulaşılabilecek bir sonuç olduğu düşüncesinin karşısında, mutluluğun eğitim
sürecine dahil edilmesi ve eğitimin temel amaçları arasında yerini alması gerektiğine yönelik görüşleriyle
feminist yazar ve ahlak eğitimi kuramcısı Nel Noddings yer almaktadır. Noddings, başkalarının
ihtiyaçlarını anlamak ve onlara cevap vermek olarak tasarladığı "özen" kavramını bir eğitim kuramına
dönüştürerek, eğitimde özen etiği temelli yaklaşımı öne sürmüştür. Bu noktada özen ile kastedilen;
"ihtiyaçlara dair dikkat, empatik tepki, özveri, tutum ve kişilerarası ilişkilerde pozitif tepkiler verme
isditatlarıdır (Mutlu, 2018, s. 717). Böylece mutluluk, eğitimin hem temel amaçlarından biri hem de
bireysel ve toplumsal mutluluğa katkı yapması gereken bir süreç olarak ele alınmaktadır (Noddings,
2006a, s. 7). Bu çerçevede, eğitimde mutluluğun sağlanmasının, ancak özen ilişkilerinin tesis edildiği
bir eğitim ortamıyla mümkün olabileceği görünmektedir. Söz konusu özenli eğitim; özen için
düzenlenmiş okul ve sınıf ile, özen gösteren öğretmen bağlamları içerisinde kendisine bir uygulama
alanı bulabilmektedir.
Eğitimin Temel Etki ve Amaçlarından Biri Olarak Mutluluk
Eğitimciler, iyi bir karakterle mutluluğun arasında bir ilişki olduğuna dair inançlarından ötürü,
durmaksızın daha etkili karakter eğitimi yöntemlerinin peşinde koşmaktadırlar (Noddings, 2006a, s.
28). Öte yandan, okullarda karakter eğitimi verilmeye çalışılan çocukların, toplum içerisinde ve
toplumsal baskılar sebebiyle suçluluk, kıskançlık, kendini inkâr ve çeşitli hırslarla tanıştığı, geçici ve
kalıcı mutsuzluklar edindikleri gözlemlenmektedir. Bu ikilemle iç içe büyüyen pek çok çocuk, içsel ve
dışsal çatışmaların neticesinde kendisini neyin mutlu ettiği ya da neden mutsuz olduğu konusunda fikir
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yürütememektedir. Kararsız bir biçimde ve kendisini mutlu edebilecek alternatiflerin çoğu okul, aile ve
toplum tarafından yok sayıldığı için çaresizlikle, standart test ve sınav temelli başarı kriterlerinin
kendisini yerleştirdiği sıralamada icra edebileceği mesleği seçer. Akademik becerinin her şeyden üstün
tutulduğu bir eğitim sisteminde diğerleri arasında "yükselmek" zorunda olduğunu keşfeden bir
çocuğun mutsuzluğu, az sayıda sevgi dolu aile ya da bir o kadar az sayıda duyarlı öğretmen tarafından
hafifletilebilir. Öte yandan bu çocukların birçoğu kazanamayacağını düşündükleri bir yarışa girme,
arkadaşlarıyla rekabet etme, aslında istemedikleri, sevmedikleri ve ilgi duymadıkları bir alanda yüksek
not almak için çalışma düşüncesine mesafeli durmaktadırlar. Böylece, çocukların düşük olarak
değerlendirilen akademik başarıları, aileler ve okul ile olan ilişkilerini gergin bir
zorunluluklar/sorumluluklar ağıyla donatmaktadır.
Mutluluğun, şiddetsiz bir dünya için başlıca gereksinim olarak karşımıza çıktığını söylemek
mümkündür. Nitekim mutlu insanların başka insanlara, hayvanlara, nesnelere yönelik şiddete
başvurduğu nadiren görünmektedir. Bu çerçevede, mutlu bir öğrencinin şiddete başvurması, akran
zorbalığında bulunması, çevresindeki insanlara yönelik öfke ve nefret dili geliştirmesi az rastlanır bir
durumdur (Bellis, Hughes, Jones, Perkins, & McHale, 2013). Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki
eğitimcilerin eğitim-öğretim kurumlarını öğrencilerin mutlu olduğu bir alan haline getirmeleri için,
mutluluğun ne demek olduğu hakkında hemfikir olmaları ve öğrenci adına mutluluğun tanımını
yapmaları gerekmemektedir.
Okulun, bireyin mutlu olma hedefine nasıl katkıda bulunacağı sorusu sorulduğunda,
eğitimcilerde, öncelikle mutluluğun tanımını yapmaya yönelik bir eğilim olduğu gözlenmektedir. Öte
yandan Nel Noddings’in eğitimde mutluluğun sağlanmasına ilişkin yaklaşımında , mutluluğun kesin bir
tanımını yapmayı tercih etmememeye yönelik tavrı açıkça görünür (Noddings, 2006a, s. 20-24). Eğitim
ve Mutluluk’ta Noddings; Sokrates, Platon ve Aristoteles döneminde mutluluk kavramına ilişkin klasik
tanımlara, ahlak felsefesi düşünürlerinin mutluluğa yönelik açıklamalarına, mutluluğun "hazzın varlığı
ve acının yokluğu" olarak tanımlandığı 19. yüzyıl pragmatizmine ve dini görüşler açısından mutluluk
görüşlerine yer verdikten sonra, mutluluğun bir felsefeye dönüştüğünde aynı zamanda bir göreve de
dönüşmüş olacağını öne sürerek onun bir tanımını yapmaktan özelllikle kaçınmaktadır (Noddings,
2006a, s. 15-48). Günümüzde hala sorulan ve kesin bir reçetesine ulaşılamayan bu soru, mutluluğa
ilişkin kesin yargılardan uzak durarak daha esnek bir yaklaşımı benimsemeyi kaçınılmaz kılar. Özellikle
de söz konusu eğitim olduğunda "mutluluğu tanımlamak yerine, insanlara neyin mutluluk verdiği
sorulmalıdır" (Noddings, 2006a, s. 24). Bu çervevede bir eğitim yaklaşımında genel amaç, belirli bir
mutluluk tanımı ve ideali doğrultusunda ilerlemek değil; okulu, öğrencilerin kendi mutluluk tanımlarını
keşfetmelerinde onlara rehberlik edecek bir alan kılmak olarak belirlenmektedir. Öğrencilerin kendi
yaşamlarında mutluluğun sağlanmasına ilişkin kendi düşüncelerini oluşturmaları aşamasında, tüm
alternatifleri inceleyip araştırmaları, mutluluğun ne olduğu ve onu nerede bulabilecekelerine dair
sorular sormaları, mutluluğun sağlanması için başlı başına yeterli görünmektedir. Bununla birlikte
mutluluğa ilişkin olasılıkları anlamanın ve bu olasılıklara ilişkin düşünmenin yanı sıra "gerçekten mutlu
olmak için çevremizdeki bedbahtlığı hafifletmek üzere harekete geçmemiz gerektiği" gerçeği üzerinde
durmak, bireysel mutluluğa büyük bir katkı yapar; bu ise ancak alternatiflere duyarlı bir eğitimle
mümkündür (Noddings, 2006a, s. 9). Alternatiflere duyarlı bir eğitim, mutluluğun bulunabileceği ve
138

Deniz, Gamze; Dombaycı, Mehmet Ali; Eğitimde Yitirilen Boyut: Mutluluk

yitirilebileceği anlara dair çocuklarda farkındalık oluşturarak, kendi yaşamlarında onları nelerin mutlu
ya da mutsuz kıldığını keşfetmeleri için onlara alan tanıyan ve bu keşif sürecinde onları destekleyen
yapısıyla büyük bir önem arz etmektedir.
Bu çerçevede "eğitim, doğası itibariyle, insanların kendi benliklerini en iyi biçimde
geliştirmelerine –yani, gönül okşayıcı hünerlere, yararlı ve tatmin edici mesleklere, kendi kendini
anlama yeteneğine, sağlam bir karaktere sahip olmalarına, kıymet bilmeye ve sürekli bir şeyler
öğrenmeye azmetmelerine- yardımcı olmalıdır" (Noddings, 2006a, s. 30). Böyle bir eğitim anlayışının
içinde yer alan öğretmenlerin en önemli yükümlülüğü, mutluluğu hak etmedikleri düşüncesi ile mutlu
olmak zorunda oldukları düşüncesi arasında ezilen öğrencilerinin, mutluluğun girift yanlarının farkına
varmalarını sağlayarak mutluluğa dair sorular sormalarını ve mutluluk ihtimalini barındıran durumlara
sorumlulukla yaklaşmalarını sağlamak olarak görünmektedir. Bu noktada söz konusu olan "mutluluk
ihtimallerine sorumlu yaklaşım", mutluluğun bulunabileceği ve yitirilebileceği anlardan haberdar olmayı
ve bu anlara dair duyarlılığı kapsar. Bir çocuğun gün içinde mutluluğu bulabileceği anlar; bahçeyle ya
da toprak işleriyle ilgilenmek, aileyle yapılan bir yürüyüş, uyumadan önce yıldızları izlemek, bir yemeği
pişirmeyi ilk kez denemek ya da pişirilmesine yardım etmek, yorucu bir okul gününün ardından eve
gelerek aileyle birlikte olmak, sevilen bir müziği dinlemek, bir saksı bitkisinin çiçek açmasını izlemek,
aile üyeleriyle sohbet etmek, en sevilen renklerden bir resim yapıp evin bir köşesine asmak gibi
durumlarda içkindir. Bunlar "mutluluğun küçük zirveleri"dirler. (Noddings, 2006a, s. 41). Öte yandan,
yorucu bir okul gününün ardından eve gelip yalnızca ödevlerle ilgilenmek zorunluluğunun, diyaloğa
kapalı aile konuşmalarınının, o gün işlenilen dersler ile notlar üzerinde dönen soru ve cevapların, okulödev-yemek-uyku dörtgeninde rutin bir biçimde ve bir makine gibi ilerleyen bir çocukluk çağının,
mutsuz bir yetişkinliğin habercisi olduğunu söylemek mümkündür.
Eğitimciler ve ebeynler, mutsuz bir çocukluk fikrinden oldukça rahatsız olmakta ve
çocukluğun mutlulukla iç içe olması gerektiğine inanmakta, fakat diğer taraftan da çocukluk çağındaki
mutluluğu sağlamak pahasına gelecekteki mutluluğu feda etmek istememektedirler. Çocuğun
geleceğindeki mutluluk ihtimallerinin onun ekonomik refahını garanti edecek bir okul başarısına bağlı
olduğu inancı, gelecekteki bu mutluluk için çocukluk dönemindeki mutluluğun gözden çıkarılmasında
beis görmemeyi ve bunu geleceğe yatırım yapmak için yapılan bir fedakârlık olarak addetmeyi
beraberinde getirir. Ancak mutluluk ve eğitim üzerinde ciddi olarak durulduğunda, okul ve öğretmenler
adına geliştirilmesi gereken nitelikler, eğitimin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlar
konusunda sorulması gereken oldukça girift sorular ile bu sorulara cevap verebilmek niyetiyle girişilen
derin bir sorgulama süreci kaçınılmazdır.
Mutluluğun eğitim alanına dahil edilmesi gerektiğinden söz edildiğinde, mutluluk kavramının
içeriği, akademik başarıyı ve disiplini ön planda tutan eğitim kurumlarında mutuluğun mümkünlüğü,
bir çocuğun okulda mutlu olmasından kastın ne olduğu soruları belirecektir. Genel olarak insanların,
mutluluğu öncelikle doğru olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmış olmaktan damıttıkları söylenebilir.
Eğitimciler, mutluluğun bu şekilde doğru eylemden damıtılması işinin çocuklar tarafından da
öğrenilmesini ve uygulanmasını ummaktadırlar. Günümüzde mutluluğun tanımına yönelik her biri
diğerinin alternatifi olan pek çok farklı açıklama geliştirilmiş olsa da, davranışlar, yanlış olan bir şeyleri
düzeltmek amacıyla gerçekleştirildiğinde, dünyadaki tüm acı, sefalet ve eşitsizliğe rağmen varlığını
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koruyan ve kendi yolunda ilerleyen bir mutluluk çeşidinin varlığı söz konusudur. Bireyin çevresindeki
acıdan rahatsızlık duyması ve bunu düzeltmek için eylemde bulunması, bu mutluluklardan biridir. Bu
şekilde, çocuklar başka insanların mutsuzluğunu paylaşmanın beraberinde paradoksal olarak bir
mutluluk türü getirdiğini keşfetmekte ve böylece mutluluk ve mutluluğa dair bir eğitim, mutsuzluk ve
mutsuzluğun nasıl giderileceğine ilişkin bir eğitimi de kapsamaktadır (Noddings, 2006a, s. 45).
Okullarda Mutluluğun Sağlanması
İnsan yaşamının başlıca amacının ne olduğuna dair soruşturmaların birçoğu mutlulukta
birleşirken, ayrımlar, mutluluğun ne olduğunu ve nelerden oluştuğunu tanımlamak ile onun nerede
bulunabileceğini tarif etmek noktasında oluşmaktadır. Söz konusu insan eğitimi olduğunda, soru yeni
bir biçim kazanır: Okul, bireyin mutlu olma amacına ulaşmada nasıl bir katkıda bulunabilir?
Bugün, okulların müfredatında büyük ölçüde soyut ve kuramsal konular, pratik ve daha az
teorik olan konulardan daha fazla saygı görmektedir (Noddings, 2006a, s. 17). Bu durum, entelektüel
faaliyeti diğer tüm faaliyetlerin üstünde gören bir bakış açısını bünyesinde barındırır. Gerek okullarda,
gerekse öğrencilerin ve velilerin bakış açısında teorik derslerin pratik alanlara ilişkin derslerden daha
fazla saygı görmesi, birinin diğerinden daha üstün ve gerekli bir bilgi türü olarak kabul edilmesi işbu
bakış açısının neticelerindendir. Böylece ebeveynlerin çoğu oldukça az derece matematikle ilgilendiği
halde, tüm çocuklara yönettikleri, matematikte çok başarılı olmaları gerektiğine ilişkin ısrar daha
anlaşılır bir hal alır. Burada yanlış olan, ebeynlerin ve müfredatın teorik bilgiye olan hayranlığı ve bu
bilgi türünün üstünlüğüne yönelik inançları değil, diğer bilgi türlerini ve bireyin mutluluğuna katkı
sunabilecek diğer alternatifleri küçümseme ve yok saymadadır. Okullarda farklı derslerin üstünlüğüne
yönelik hiyerarşi yaratılması, öğrencilerde farklı vasıflar açısından üstte olmaya yönelik şiddetli bir baskı
oluşturmaktadır. Bu durum, derslere ilişkin belirli yeterlilikler açısından eksik olduğuna kanaat
getirilmemiş olsa hiç de mutsuz olmayacak öğrencileri, mutsuz insanlar haline getirmektedir. Derslerde
alınan notları bir öğrencinin başarı kriteri haline getirmek ve özelde mutlu bir eğitim hayatının, genelde
mutlu bir hayatın tek ölçütü kılmak, dikkate ve eleştiriye açık bir yaklaşım olmasına rağmen bu durum,
öğrenciler, ebeveynler ve okullar tarafından kanıksanmış durumdadır.
Buna karşın, 1980’ler gibi oldukça yakın bir dönemde Nel Noddings ile birlikte gündeme gelen
özen etiği, insanların yaşamları boyunca karşılıklı olarak ilgi,sevgi ve bakıma ihtiyaç duyan bir doğaya
sahip olmalarına dikkat çekmektedir (Mutlu, 2018, s. 711). Bu çerçevede eğitimin de söz konusu
karşılıklı bağlılık ilişkilerini, duyarlılığı, hassasiyeti, diğer insanların ihtiyaçlarına yönelik farkındalığı ve
söz konusu ihtiyaçları gidermeye dair bir sorumluluk duygusunu içermesi gerekmektedir. Öyleyse
eğitimde temel amaç¸kişinin kendisine, yakınlarına, diğer insanlara, hayvanlara, bitkilere, fiziksel
çevresine, nesnelere ve fikirlere özenle yaklaşmasını sağlamak olmalıdır. Eğitim sürecinin tüm
bileşenleri –dersler, müfredat, sınıf etkinlikleri, okuma listeleri - bu amaç doğrultusunda, çocuklara
özeni öğretecek biçimde yeniden düzenlenmelidir (Mutlu, 2018, s. 723). Yakınlık ihtiyacı göz önüne
alınarak öğretmen ve öğrencinin uzun yıllar bir arada olmalarının sağlanması, rekabeti tetikleyen
puanlama sistemlerinin yerine alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi, bazı
dersleri diğerlerinden daha önemli ve değerli kılan hiyerarjik ders programlarının kaldırılması,
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öğrencilerin özeni kendi yaşamlarında uygulayabilmeleri için gerekli pratiklerin onlara kazandırılması
bu düzenlemelerden bazıları olarak görünmektedir.
Günümüz okullarında yalnızca iyi bir öğretim programı geliştirerek, en iyi öğretim tekniklerini
uygulayarak veya en iyi sınıf yönetimi biçimlerini icra ederek eğitimin gerçekleştirilmiş olacağına yönelik
genel bakış açısı dikkat çekmektedir.Oysa tek ve en etikili bir ojektif metodun varlığına olan inanca ve
bu metodun her dönem farklı bir isimle –öğrenci merkezli eğitim, katmanlı eğitim, Montessori eğitimi,
uygulamalı eğitim- gündeme geliyor olmasına rağmen, okullarda amaç ve öncelik konusu her zaman
tartışılmalıdır. Nitekim akademik başarının önemli olduğu yadsınamaz; fakat bu akademik başarı
okulların birincil önceliği de kılınamaz. O halde okulların önceliği ne olmalıdır? Ahlaki yeterliliğe sahip,
merhametli çocuklar yetiştirmek ve öğrencilerin kendilerine, diğer insanlara,dünyaya, bitkilere,
hayvanlara, çevreye, nesnelere, düşüncelere özenle yaklaşmalarını sağlamak, eğitimin temel amacı ve
önceliği kılınmalıdır; bu ise ancak özenli ilişkilerin sınıf ve okul ortamında, öğretmen ve öğrenci
arasında tesis edilmesiyle başlar (Altıntaş, 2014, s. 106).
Özenin merkezde olduğu bir eğitim ortamında, sert kurallara ve cezalara ihtiyaç duyulmayacağı
öngörülebilir. Kabul edilen sosyal davranışların geliştirilmesi, öğrenciyi cezalandırma ya da mahrum
bırakma yöntemleri ile değil, özen merkezli ilişklerin sürdürülmesi ile sağlanacağı için özen, bünyesinde
gelişimi barındıran bir ilişki tarzı ve bir süreç olarak işleyecektir. Ancak "öteki"ni anlamak, ona saygı
duymak, ona merhamet etmek ve onu takdir etmekle işleyen bu süreç, öncelikle "öteki"ni tanımayı
gerektirmektedir. Bu nedenle, öğretmenin öğrenciyi tanıması ve onun ihtiyaçlarını bilmesi, eğitim
ortamında özenin tesis edilmesinin temelini oluşturur.
Özen Gösteren Öğretmen
Noddings’e göre özeni tesis etmek için en iyi başlangıç yeri, kişilerin değil, ilişkinin kendisidir
(Mutlu, 2018, s. 722). Bu bağlamda bakılması gereken ilk yer, her insanda mevcut olan sevgi ve ilgi
görme isteği ile buna dayanan ilişkilerdir. Öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkinin önemi de bu
noktada anlam kazanır; nitekim bireylerin "iyi" olmalarını sağlayacak olan da söz konusu özenli
ilişkilerin kendisi olarak ön plana çıkmaktadır.
Özenli öğretmenler gerçekleştirdikleri eylemlerde, aldıkları kararlarda, öğrencilere olan
yaklaşımlarının her aşamasında özen gösteren öğretmenlerdir. Söz konusu yaklaşımı,zorbalık
durumunun söz konusu olduğu bir sınıfta öğretmenin tutumu üzerinden örneklendiren Noddings’e
göre bu noktada öğretmenin özenli yaklaşımının muhattabı, hem mağdur hem de suçlu çocuk olmalıdır
(Noddings, 2010, s. 390-396); nitekim mağdur çocuğun güvenliği ve iyi olma durumu tehlikedeyken,
suçlu çocuğun ahlaki gelişimi, insanlarla ilişkileri ve oldukça büyük bir ihtimalle mutluluğu tehlikededir.
Eğitimcilerin yalnızca mağdurun yanında olarak onu korumaya, ona destek olmaya ve onun için çözüm
üretmeye yönenlik genel yaklaşımlarına karşın, özenli bir öğretmen, her iki çocuğun da farklı
gerekçelerle ve farklı konularda yardıma ihtiyaç duyduğu bunun gibi durumlarda, her iki tarafa da
gereken özeni göstermelidir.
Öğrenciler, okula çok farklı aile yapılarından gelmekte ve ailelerinden gördükleri ya da
göremedikleri ilgiyi, sevgiyi, saygıyı okul ortamına yansıtmaktadırlar. Sevginin, diyaloğun ve anlayışın
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olmadığı; fiziksel, duygusal ya da psikolojik şiddetin yaşandığı aile sistemlerinden gelen çocukların,
kendilerine saygı duymak ve gelecek planları yapmak konusunda problem yaşadığı gözlemlenmektedir.
Başka bir ifadeyle "kimi çocuklar aileleri ya da toplum tarafından sevgiye ve saygıya layık insanlar olarak
görülmediklerinden, gerçek planlar yapma kapasitesini hiçbir zaman geliştiremezler… İnsanın
başkalarından saygı görmesi için, kendine karşı bir saygı beslemesi gerekir, ama başlangıç hediyesi
olarak karşılıksız bir sevgi ve saygı almalıdır" (Noddings, 2006a, s. 211-212) . Bu başlangıç hediyesi,
çocuğa ailesi tarafından verilip verilmediğine bakılmaksızın, okullarda öğretmenler tarafından
verilmelidir. Bu çerçevede, özenli ilişkilerin hakim olduğu bir eğitim ortamı açısından öğrenciler,
öğretimi gerçekleştirilen konulardan her zaman daha önemli ve önceliklidirler. Böyle bir eğitim
ortamında öğretmenin öğrencilere karşı gösterdiği anlayış, öğretmenin etkinliğinin merkezinde yer
almaktadır. Bu nedenle özenli öğretmen, öğrencileri ile birlikte daha fazla işbirliği içinde çalışma
imkanlarını yoklayarak öğrecilerle diyaloğa girmek ve onları anlamak için fırsatlar oluşturmalıdır
(Altıntaş, 2014, s. 116).
Özenle Düzenlenmiş Sınıf ve Okul
Özenli bir eğitim, öğrenci açısından olduğu kadar öğretmen açısından da bir öğrenme ve ilişki
süreci olarak işlemektedir. Bu süreç, öğretmenin öğrecileri birer birey olarak tanıması ve onların meşru
farklılıklarına karşılık vermeyi öğrenmesiyle işler. Ancak bunun işlerlik kazanabilmesi, sınıf
mevcutlarının az sayıda öğrenciden oluşması ile birlikte öğretmen-öğrenci ilişkisinin devamlılığını
gerektirmektedir. Özen merkezli ilişkilerin gelişebilmesi ve bu ilişkilerin arttırılabilmesi için Noddings,
öğrencilerin en az üç yıl boyunca aynı öğretmenle birlikte olmaları gerektiğini öne sürer (Altıntaş, 2014,
s. 116). Bu süre zarfında öğrenciler öğretmenlerinin beklentilerini öğrenecek, öğretmen öğrencilerini
tanıyacak ve böylece özenin kendisi öğretmen tarafından sınıf ortamında moddellenerek teşvik
edilecek ve beslenecektir.
Okullarda öğretmen ve öğrenci arasındaki veya öğrencinin diğer öğrencilerle arasındaki
ilişkilere doğrudan ya da dolaylı olarak zarar veren etiler en aza indirilmelidir (Altıntaş, 2014, s. 117).
Sağlıksız rekabet, bu etkilerin başında gelir. Bugünün eğitim kurumlarında yüksek test skorları için
yapılan rekabetin öğrenme zevkini yerle bir etmesi, sağlıksız rekabete örnek gösterilebilir. Böyle bir
rekabet sisteminde bir öğrencinin başarısı diğerinin başarısızlığı anlamına gelir ve öğrencileri
diğerlerinin başarısız olmalarını ummalarına veya kopya gibi yöntemlerle kendi başarılarını
garantilemeye teşvik edecektir. Yüksek test skorlarına ulaşmakta daha avantajlı olmak için bilgilerini
arkadaşalarıyla paylaşmak istemeyen, derslerde ve ödevlerde yardımlaşmak konusunda mesafeli
davranan çocuklar işbu sağlıksız rekabeti simgelerler. Bu bağlamda, başlangıçta öğrencilere
arkadaşalarını sevmelerinin, onlarla yardımlaşmalarının ve paylaşmayı öğrenmelerinin salık verilip,
süreç içinde bu öğrencilerin birbirlerne rakip hale getirilerek, bir öğrencinin başarısının diğerlerinin
başarıszlığı üzerinden tanımlandığı bir not hiyerarşisi oluşturulan günümüz eğitim kurumları çelişkilerle
dolu olduğu öne sürülebilir. Okullarda öğrenciler arasındaki tüm rekabetin ortadan kaldırılması
gerçekçi olmadığı gibi, mümkün de değildir; ancak bu rekabetin sağlıklı bir doğaya sahip olması için
gerekli kriterleri sağlamak mümkün görünmektedir. Bu kriterler; etkinliklerin eğlenceli kılınmasını,
öğrencilerin bu etkinliklerde daha iyi performans gösterebilmeleri için onlara yardım edilmesini, bir
öğrencinin rakip olarak gördüğü diğer öğrenciler ile yakın ve uzak arkadaşlarının başarılarından da
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mutlu olabilmesini içerir. Okullarda sağlıksız rekabetin neden olduğu gergin atmosfer ancak bu şekilde
değiştirilebilir. Bunun yanı sıra özenle düzenlenmiş bir okulda öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları,
eğitimin niyetleri ve amaçları, standart test ve sınav uygulamaları ile müfredat sürekli olarak üzerinde
düşünülmesi ve sorgulanması gereken öğrelerdir.

İstekler ve İhtiyaçlar
Eğitimde öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları arasındaki ayrımın yapılması; öğrencilerin temel
ihtyaçlarının sağlanması ve eğitimin amaçları ile müfredata bu ihtiyaçlar doğrultusunda biçim verilmesi
açısından önem teşkil etmektedir. Bununla birlikte istekler ve ihtiyaçlar, mutluluk ile olan doğrıudan
bağlantıları sebebiyle eğitimin yöneldiği temel konulardan biri olmalıdır. Noddings, söz konusu
bağlantıyı şu şekilde ifade eder: "Mutlu olmak için insanın karşılanması gereken önemli ihtiyaçları var.
İhtiyaç denince de müthiş sorular akla geliyor: Veliler ve öğretmenler, ifade edilen/dile getirilen
ihtiyaçları (onları hisseden kişide ortaya çıkanlar) tatmin etmede nereye kadar gitmeliler? Çıkarsanan
ihtiyaçları (kişinin dışında ortaya çıkıp, o kişiye empoze edilen) ne ölçüde ihtiyaç olarak kabul edip
karşılamaya çalışmalıyız? İstekleri ihtiyaçlardan nasıl ayırmalıyız? Bizi nelerin mutlu ettiğini biliyor
muyuz? Bizi mutlu edecek şeyler var mı?" (Noddings, 2006a, s. 10).
Bu çervede mutluluk, ifade edilen ihtiyaçlar ile çıkarsanan ihtiyaçlar arasındaki ayrıma yönelik
bir farkındalığı gerekli kılmaktadır. Gerek yaşamda gerekse eğitimde mutluluğun geçerli bir tanımının
yapılabilmesi, öncelikle ihtiyaçlar üzerine düşünmeyi gerektirir. Mutluluğu ihtiyaçlar, istekler ya da
arzuların karşılanması olarak tanımlayan sınırlı bakış açısı, ihtiyaçların doğası ve isteklerden ayrıldıkları
noktalar konusu üzerine düşünerek genişletilebilir. Gıda, barınma, kendini koruma, diğer insanlardan
sevgi ve şefkat görme ve diğer insanlarla bağlantı kurma, tüm insanlarda mevcut olan temel ihtiyaçlar
olarak anılmaktadırlar. Ancak toplum içinde yaşayan bir birey için yalnızca bu temel ihtiyaçların
giderilmesi yeterli değildir; söz konusu ihtiyaçların karşılanması ya da karşılanmamasının mutluluk
üzerindeki etkisini dikkate almak gerekir. Başka insanların ihtiyaçlarına, üzüntülerine ve mutluluklarına
hassasiyetle yaklaşmanın kişiye sağladığı mutluluk, bu ihtiyaçların toplumsal yönünü önemli kılmakta,
toplum içinde yaşayan bireyin mutluluğunun, diğer insanların mutluluğu ile ilişkili olması, başkalarının
ihtiyaçlarını göz ardı etmeyi imkânsız hale getirmektedir. Bununla birlikte, modern toplumlarda
yaşayan bir birey için ihtiyaç kavramı, bahsedilen temel biyolojik ihtiyaçlardan çok daha fazlası
anlamına gelir. Nitekim insanlar, fiziksel olarak hayatta kalmayı başarıyor olmaktan çok daha fazlasına
ihtiyaç duyar ve çok daha fazlasını talep ederler. Öyleyse insanların temel yaşamsal ihtiyaçları ile
sınırlandırılan bir ihtiyaçlar listesinin, tüm yaşamsal süreçlerde olduğu gibi, eğitim sürecinde de kişiyi
mutlu kılmak için yeterli olmadığı söylenebilir.
Hak kavramını önceleyen ve onun zemininde yatan ihtiyaçlar kavramı, bağlama duyarlı bir
yapıya sahiptir (Noddings, 2006a, s. 74). Bu noktada, ihtiyaçları bağlamları içinde değerlendirerek
anlamak ve onlara karşılık vermek, "çıkarsanan ihtiyaçlar"ı ayırt edebilmeyi gerektirecektir. Nitekim
temel ihtiyaçlar olarak adledilen ihtiyaçların yanı sıra, refah toplumlarında başlangıçta yalnızca
ayrıcalıklı bir kesimin sahip olduğu ve bir zenginlik göstergesi olan bazı mal ve hizmetler, zaman
içerisinde toplumun büyük bir kısmı tarafından temel ihtiyaç olarak algılanabilir. Bunlar, yeterli sayıda
insan tarafından güçlü bir şekilde desteklenip temsil edildiğinde artık bir ihtiyaç değil, bir hak halini de
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alabilirler. Bu ihtiyaçların bir kısmı, kişinin dışında ortaya çıkarak daha sonra kişinin kendisine dayatılan
ihtiyaçlar olan "çıkarsanan ihtiyaçlar"dan doğar. Özel eğitim kurumları, çocukluk dönemi disiplin
kavramı, reklamlarda sunulan ürünler bu çıkarsanan ihtiyaçlara örnektirler. Çıkarsanan ihtiyaçları
ihtiyaç kategorisinde değerlendirmek ya da onları "istek" olarak adlandırmak, tartışmaya açık bir diğer
konudur. Nitekim çıkarsanan ihtiyaçların pek çoğu yaşamsal bir ihtiyaç değildir; karşılanmaları
mutluluğa başlı başına katkı yapmaz, kimi toplumlarda ve kimi durumlarda ancak dolaylı bir etkiden
söz edilebilir.
Oldukça uzun bir zaman boyunca istikrarlı bir biçimde süren, arzulanan bir sonuçla bağlantılı
olan, onu yerine getirecek kişinin imkânları dâhilinde olan, yerine getirilmesi mümkün olan istekler bir
süre sonra ihtiyaç olarak anılırlar (Noddings, 2006a, s. 75). Bir çocuğun okul müzik grubuna
katılabilmesi için gitara ihtiyacı olması, futbol takımında oynayabilmesi için yeni bir spor ayakkabıya
ihtiyacı olması, dersine çalışması için ilgi ve motivasyona ihtiyacı olması, ihtiyaç olarak anılan isteklere
örnektirler. İhtiyaçlar ve isteklerin bir çocuğun mutluluğu üzerindeki etkisini kontrol edebilmek için,
öncelikle onu bu kavramlar arasında ayrım yapabilmesi ve kendi istekleri ile ihtiyaçlarını tahlil
edebilmesi konusunda eğitmek gerekmektedir.
Eğitimciler ve ebeynler, çocukların aslında ne istediklerini bilmediklerini öne sürerek, çocuklara
kendilerinin yakıştırdıkları ihtiyaçların çocuklar tarafından benimsenmesi için çoğu zaman zorlama
yoluna giderler. Öyle ki çocukların daha iyi notlara, kazanma hırsına, hızlı test çözme tekniklerine,
sayısal zekaya, disipline olan ihtiyaçlarından bahsederken tam da çıkarsanan ihtiyaç denilen şeyden
bahsediyoruzdur. Çocukların kendileri böyle ihtiyaçlardan bahsetmiyor olsalar da, gerek eğtimciler
gerekse ebeynler çocuğa yakıştırdıkları ihtiyaçları temin etmek için, çocuğun isteklerini görmezden
gelirler. Bu noktada ihtiyacı teşhis eden bir yetişkinken, isteği duyansa bir çocuktur (Noddings, 2006a,
s. 82).
Yetişkinlerin kendilerinin çıkarsadıkları ihtiyaçlarla ilgili olarak çocuklara uyguladıkları ısrar,
baskı ve zorlamayı içermektedir. Zorlama, özen ilişkilerini tahrip etmekle kalmaz,"onun himayesindeki
ruhu, biri itaat, diğeri isyan eden iki tarafa böler" (Noddings, 2006a, s. 82-83). Bu nedenle bir ihtiyacı
zorlamaya başvurmaksızın karşılamayı mümkün kılan yöntemler tercih edilmelidir. Çocukların temel
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik onları zorlamanın kaçınılmaz olduğu durumlar da muhakkak vardır;
ancak böyle durumlada çocuklarla olan ilişkilerde, neden böyle bir yöntem tercih edildiğine yönelik bir
açıklama, tartışma ve teselliye yer verilmelidir. Bununla birlikte, mevcut duruma ilişkin çocuğun kendi
duygularını, düşüncelerini, huzursuzluğunu, mutsuzluğunu ya da tedirginliğini ifade etmesine izin
verilerek, hatta teşvik edilerek, özen ilişkisinin tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.

Niyetler ve Amaçlar
Çok yakın zamana kadar eğitimin amaçları tartışması, eğitim kuramlarında merkezi bir yere
sahipti ve eğitim kurumlarının müfredatları, eğitimin amaçlarını ortaya koyan beyanlarla birlikte
oluşturulmaktaydı. Ancak eğitim alanında geçmişten günümüze dek süregelen amaçlar tartışmasının
günümüzde de işlevsel bir biçimde devam ettiğini söylemek mümkün değildir. Amaçlar tartışması
eğitim açısından pek çok önemli işleve hizmet etmektedir ve bu tartışmanın durulmasıyla birlikte
yitirilenlerin başında mutluluk gelir. Tartışmanın durulması, toplumun, çocuklara eğitim verilmesindeki
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temel amacın ekonomik olduğu, yani bireyin mali durumunun iyileşmesi ve dolaylı olarak toplumsal
refahın arttırılması olduğu konusunda uzlaşıya varmış olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir
pespektiften bakıldığında eğitimin amacı, öğrencilerin standart testlerde başarılı olmlarının, daha iyi
okullarda öğrenim görmelerinin, böylece daha yüksek ücretli ve toplum tarafından daha saygıdeğer
meslekler edinmelerinin, yüksek bir yaşam refahı ve ekonomik alım gücüne sahip olmalarının
sağlanması olarak görünmektedir. Oysa eğitimin amacı kesinlikle bundan fazlası olmalıdır.
Temel amacın ne olduğunu belirleyebilmek için öncelikle; eğitim sürecinde ne yapmaya
çalışıldığı, kimin için ve neden yapıldığı sorularına cevap vermek gerekir Bunun yanı sıra, eğitimin
amacı olarak belirlenen unsurların birbirleri ile tutarlı olup olmadığı, seçilen araçların, bu amaçlara
ulaşmak için uygun olup olmadığı da (Noddings, 2006a, s. 10) amaçlar tartışmasının merkezinde yer
alır. İyi düşünülmüş ve iyi planlanmış bir eğitim süreci için amaçlar konusu üzerine sürekli olarak fikir
üretilmesi ve tartışılması gerekmektedir.
Her birey mutlu olmak istediği için, neredeyse evrensel olan bu kavramın, eğitimin de amaçları
arasında yer alması kaçınılmazdır. Bu noktada belirtmek gerekir ki mutluluk, yaşamın tek amacı
olmadığı gibi eğitimin de tek amacı değildir; ancak eğitim sürecinde yapılanların anlamını, amacını ve
değerini ölçmek için bir standat ölçüt görevi görecektir. Bu çerçevede, eğitime ilişkin en temel
sorulardan biri şudur: Eğitim, mutluluğa nasıl katkı sağlayabilir? Bu soruya cevap vermek için girilen
araştırmalar, başka bir ifadeyle, eğitimin amaçlarına yönelik girilen derin tartışmalar sayesinde, eğitimin
mutluluk arayışını etkin bir biçimde nasıl destekleyeciğini keşfetmeye hazır hale geliriz.
Eğitimde amaçlar tartışmasının durulmasıyla birlikte yitirilenler, bu tartışmalara karşı mesafeli
duran ve amaçların tartışmaya kapalı olduğuna yönelik sarsılmaz bir inanç besleyen öğretmenlerin
davranış ve tutumlarıyla birlikte artar. Noddings bu duruma şu ifadelerle dikkat çekmektedir: "Neden
böyle yararsız konuşmaları bir kenara bırakıp çocukları eğitme işinin doğrudan kendisini yerine
getirmiyoruz? Öğretmenler bile böyle söylemekte ve yarınki derslerde işe yarayacak bir şeyle
sonuçlanmayan konuşmalara sabırları yetmiyormuş gibi bir izlenim vermekteler. Buna karşılık,
demokrasiler için özgürlük neyse, eğitim için amaçlar tartışmasının da o olduğu ileri
sürülebilir…Sürekli ve derinlemesine bir amaçlar tartışması olmadan, eğitim de en iyi tablosunun kötü
bir kopyası olur. Ayrıca, zamanla özgürlük nasıl yepyeni ve daha zengin anlamlar kazanıyorsa, eğitimin
amaçları da böyle olmalıdır. Kolay kolay değişmeyen, genel terimlerle ifade ediliyor olsalar bile, koşullar
değiştikçe, bu değişmeyen sözcüklerin anlamı yeni bir renge bürünecektir." (Noddings, 2006a, s. 93).
Bu bağlamda amaçlar tatışması aynı zamanda, eğitim sürecinin içeriği ve uygulanması konuları
hakkında eğitimcilere bir kriter sunması açısınadan da oldukça gereklidir. Nitekim belirlenen amaçlar;
müfredatın kapsamını ve içeriğini oluştururken, sınıflarda uygulancak öğretim yöntemlerini seçerken,
okulda yönetim, disiplin ve ilişkilerin niteliğini belirlerken ve hatta okul binaları ile sınıfların fiziksel
koşullarını tasarlarken eğitimcilere yol gösterecektir. Bununla birlikte eğitimin amaçlarına yönelik bu
tartışamalar, eğitimde standart uygulamalara yönelik yeni soruları ve standartların geçerliliğine dair
soruşturmaları birbirine bağlar.
Eğitimin amaçlarına ve bu amaçlara ulaşmak için seçilen araçların geçerliliğine yönelik tüm bu
sorular, oldukça derin ve yanıtlaması güç sorulardır. Bu güçlük, söz konusu soruların sürekli olarak
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inceleme, araştırma, sorgulama, denetleme ile birlikte eleştirel düşünmeyi gerektirmesinden
kaynaklanır. Öte yandan, belirli bir becerinin eğitimle kazandırılmasına ilişkin oldukça net beklentilerin
olduğu durumlar da vardır. Örneğin bir öğretmen, temel bir matematik becerisi olan x adındaki bir
konuyu sınıfta anlattıktan sonra, konu analtımının başarılı olduğu yargısına ulaşmak için, öğrencilerin
x konusundaki yeterliliklerini ölçen bir sınavda, çoğunun not olarak 100 üzerinden en az 80 alması
gerektiğini öne sürebilir. Ancak böyle bir durumda dahi, "çoğu" ile ne demek istendiği, 80 puana
ulaşamayan öğrenciler için ne yapılması gerektiği, neden 70 ya da 90 değil de 80’in sınır olarak
belirlendiği, hepsinden öte neden önce x konusunun öğretildiği, x konusunun eğitimin amaçlarına
hizmet edip etmediği soruları cevaplanmayı beklemektedir. Burada dikkat çekilen nokta tüm bu
soruların bir cevabı olmadığı değil, bu sorulara cevap vermek için eğitimcilerin çok nadiren zahmete
girdikleridir; oysa "iyi öğretmen" olarak tanımlanan öğretmenler, bu soruları sormaktan hiçbir zaman
vazgeçmeyen öğretmenlerdir (Noddings, Educational leaders as caring teachers, 2006b, s. 340).

Ortak Müfredat
Eğitimde mutluluğun sağlanması için incelenmesi gereken bir diğer konu, standart eğitim
uygulamalarıdır. Müfredat ve sınavlar, işbu uygulalamaların başında gelmektedir. Günümüzde her
alanda kendisini gösteren demokrasi ve eşitlik talebi çerçevesinde, her öğrenciye aynı eğitimin verilerek
aynı ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle başarılarının değerlendirilmesini sağlamak, oldukça değerli
ve ilkeli bir duruş gibi görünmesine rağmen, gerçekte böyle bir yaklaşım demokratik olmayacağı gibi
verimli de olmayabilir (Noddings, 2006a, s. 98). Çocuklara eğitim vermenin tek ve en iyi bir yolu
olduğunu düşünüp bunun peşine düşmek yerine, ihtiyaçları, ilgileri ve yetenekleri farklı olan çocuklara
rehberlik edebilmek için gereken farklı yol ve yöntemlerin arayışı içinde olmak gerekmeketedir. Bu
bağlamda, eğitim sürecinin her aşamasında, her bir çocuk için farklı amaçlara ulaşmayı hedefleyen ve
dolayısıyla farklı içerik ile kapsama sahip bir yaklaşım söz konusu olmalıdır.
Okullarda standart müfredatın savunucuları, bu uygulamayı eşitlik ve adalet ilkeleri ile
ilişkilendirerek demokratik eğitimin merkezine oturturlar. Bu noktada yanlış olan, okul müfredatında
yer alan konulardan çok daha farklı bilgi ve beceriler gerektiren alanlara ilgi duyan çocukların,
müfredatta yer alan konulara ilgi duyan çocuklarla aynı eğitim sürecinden geçirilmesidir. Böylece,
çocuklara yönelik adil bir yaklaşımın söz konusu olduğu ve demokratik bir eğitimin icra edildiği
düşünülmektedir. Ancak öğrencilerden bir kısmının kendi meşru ilgilerini ve yeteneklerini inkar ederek
onları müfredatta yer alan konulara ilişkin bilgi edinmeye ve bu konularda çalışmaya zorlamak, adil ve
demokratik bir eğitimin çerçevesine uymamaktadır.
Okullarda, öğretmen ve öğrencilerin müfredat üzerine karşılıklı bir etikleşime girmeden önce
tüm müfredatı başlı başına bir amaç haline getirmenin, öğrencilerin kendi öğrenme hedeflerini
saptamaları sürecindeki özgürlüklerine el koymak anlamına geldiği öne sürülebilir. Bununla birlikte
müfredatın değiştirilerek içeriğinin zenginleştirilmesi yalnızca öğrencinin seçim özgürlüğü açısından
değil, verimli bir öğretim süreci için de gereklidir; nitekim öğrenciler, üzerine çalışacakları konularda
bir seçim yaparlarsa, eğitim sürecine daha yoğun bir ilgi v enerjiyle katılmaları ihtimali oldukça yüksektir
(Noddings, 2006, s. 286). Öyleyse ortak bir müfredat belirlemekteki temel amaç eğitimde adaletin ve
eşitliğin sağlanması ise, çözüm ancak okullarda sunulan müfredatın çeşitliliğini arttırmakla, öğrencilerin
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ilgi ve yetenekleri çerçevesinde geliştirilmiş ders programları oluşturmakla mümkün olabilir. Bunun
yanı sıra, Bruner’e göre herhangi bir konuyu müfredata dahil edip etmemek konusundaki kriterleri
belirlerken eğitimci kendisine şu soruyu sormalıdır: "Çocuk iyice büyüyüp yetişkin olduğunda, bu
bilgiyi bilmesine değecek mi ve bir çocuk olarak o bilgiyi bilmesi, onu daha iyi bir yetişkin yapacak mı?
Eğer her iki soruya da cevabımız olumsuzsa ya da kararsızsak, o zaman o malzeme, müfredatı boşu
boşuna işgal ediyor demektir" (Bruner, 1977, s. 52). Bu kriter çerçevesinde oluşturulan bir müfredat
içeriği, okullarda mutluluğu arttırmak için üretilebilecek pek çok çözümden biridir.
Sonuç
Günümüzde mutluluk felsefi, sosyolojik, antropolojik ve eğitim gibi pek çok bağlamından
kopartılarak genellikle psikoloji alanına ait bir konu olarak ele alınmasına rağmen, sağlıklı bir eğitim
süreci için, mutluluk ve eğitim arasındaki bağın yeniden kurulması gerekmektedir. Eğitimde mutluluğu,
gerekli davranışlar sergilendiğinde otaya çıkacak bir sonuç olarak gören genel görüşlerin karşısında,
mutluluğun eğitim sürecine dahil edilmesi ve eğitimin temel amaçlarından biri kılınması gerektiğini öne
süren özen etiği kuramcısı Nel Noddings yer almaktadır.
Noddings’in, eğitimin temel amaçlarından birinin bireysel mutluluğu sağlamak olması
gerektiğini öne sürerken, mutluluğun tanımını yapmamayı özellikle tercih etmesi dikkat çekmektedir.
Mutluluğun kesin bir tanımı yapıldığında ve bir felsefeye dönüştürüldüğünde, aynı zamanda bir göreve
de dönüşmüş olacağını öne süren Noddings, kesin tanımlamalar yapmak ve mutluluk reçeteleri sunmak
yerine, mutluluğa yönelik daha esnek ve alternatiflere açık bir tutum önerir. Bu bağlamda, söz konusu
eğitim olduğunda, öğrencilere mutluluğun kesin bir tanımını ve herkes için geçerli olması gerektiği öne
sürülen bir mutluluk idealini dayatmak yerine, onlara neyin mutlu ettiğini sormak gerekmektedir.
Eğitimin alanında mutluluğun mümkün kılınması için özen etiğini öneren Noddings, özeni
başkalarının ihtiyaçlarını anlamak ve onlara cevap vermek olarak tasarlamakta ve "özen" kavramını bir
eğitim kuramına dönüştürerek, eğitimde özen etiği temelli yaklaşımı öne sürmektedir. Bu noktada özen
ile kastedilen; "ihtiyaçlara dair dikkat, empatik tepki, özveri, tutum ve kişilerarası ilişkilerde pozitif
tepkiler verme isditatlarıdır. Bu çerçevede eğitim, doğası itibariyle, insanların kendi benliklerini en iyi
biçimde geliştirmelerine –yani, gönül okşayıcı hünerlere, yararlı ve tatmin edici mesleklere, kendi
kendini anlama yeteneğine, sağlam bir karaktere sahip olmalarına, kıymet bilmeye ve sürekli bir şeyler
öğrenmeye azmetmelerine- yardımcı olması gereken bir süreç olarak ele alınmaktadır. Böyle bir eğitim
anlayışında sorulması gereken en önemli sorulardan biri, okullarda mutluluğun nasıl sağlanacağıdır.
Eğitimin mutlu bir sürece dönüştürülmesi için özenli öğretmenler, özen için düzenlenmiş sınıf
ve okul ile üzerinde ciddi olarak durulması gereken ortak müfredat kavramı öncelik arz etmektedir. Bu
bağlamda özenli öğretmenler, öğrencilere konu öğretimi yapmaktan daha fazla önem veren,
öğrencilerle daha fazla işbirliği içinde çalışmak için fırsatları kollayan, onlarla diyaloğa girmek isteyen
ve onları tanımaya çalışan özellikleri ile tanımlanmaktadırlar. Bununla birlikte öğretmen öğrencilerine
sevgi ve saygıyı, hiçbir koşula bağlı olmaksızın, bir armağan olarak verilmelidir. Eğitimde mutluluğun
sağlanması amacıyla düzenlenmiş okul ve sınıflar, az sayıda öğrenci mevcudu ile öğretmen-öğrenci
arasındaki ilişkinin sürekliliğini gerektirmektedirler. Bununla birlikte, okullarda özenli ilişkileri tahrip
eden en önemli etkenlerden biri olan sağlıksız rekabetin önlenmesi gerekmektedir.
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Mutlu bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan, özenli ilişkilerin hakim olduğu bir eğitim ortamı
için, eğitimde amaçlar tartışması diri tutularak sürekli gözden geçirilmeli, değerlendirilmeli, eleştirel
düşünceye tabii tutulmalı, yenilenmelidir. Bununla birlikte, öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları arasında
ayrım yapabilmek, temel ihtiyaçlar ve çıkarsanan ihtiyaçlar kavramları üzerine düşünmek, eğitimin her
sürecinde özenli ilişkileri korumak önceliklidir.
Günümüzde demokratik eğitimin gereklerinden biri olarak kabul edilen ortak müfredat
anlayışının yeniden değerlendirilerek, farklı ilgi ve yetenekleri olan öğrencilere farklı şekilde rehberlik
etmeyi mümkün kılacak, içeriği zenginleştirilmiş ve öğrencilerle etkileşim sonucu oluşturulmuş yeni bir
müfredat anlayışı oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Tüm bu koşullar sağlandığında, eğitimde yitirilen
mutluluğun yeniden sağlanması mümkün olabilir.
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İlkçağ Mezopotamya Uygarlıklarında Hukuk
Fazıl Karahan1
Zöhre Yücekaya2
Giriş
Hukuk, süreç içerisinde birtakım aşamalardan geçerek oluşan bir sistemdir. Her uygarlığın
kendine has hukuk sistemi vardır. Her Hukuk sistemi uygarlığa has örf, adet ve geleneklere uygun,
toplumun üyeleri ve diğer toplumlar arasındaki ilişkileri içine alan bir müessesedir. Dolayısıyla çıkarılan
kanunnameler, uygarlıkların dönemlerine ait toplumsal konuları, düşünce ve yaşayış biçimlerini de
barındırır. Kanunnameler, toplumda dağınık halde bulunan örf ve adetleri bir sistem halinde
topladıkları gibi, toplumdaki yeni ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler de getirirler.
Yazılı hukukun ilk örneklerinden Mezopotamya uygarlıklarının hukuk sistemlerinin
incelenmesi, hukukun gelişim süreçlerini daha sağlıklı değerlendirebilmek için elzemdir. Çalışmamızda
Mezopotamya uygarlıklarından elimize geçen mevcut yazılı kanunlar incelenerek kamu hukuku, özel
ve karma hukuka dair kanun maddeleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda Mezopotamya uygarlıklarındaki
hukuk kanunların ne derece gelişmiş oldukları ve günümüz hukukuna etkisi değerlendirilmeye
çalışılmıştır
Eski kanunnameler, günümüz hukuk sistemindeki gibi, medeni hukuk, borçlar hukuku, ceza
hukuku, aile hukuku vb. şeklinde ayrılmış değildir. Mezopotamya hukuk sisteminde bunlar henüz
karışık haldedir (Kınal, 1983: 141). Araştırmamızın bir hedefi de bu hukuk dallarına ait kanun
maddelerini derleyip bir araya getirmektir.
1.1. Sümerlerde Hukuk
Sümerler, M.Ö. 4000-2350 civarında Mezopotamya’da bağımsız şehir devletleri kuran bir
uygarlıktır (Gökçek ve Akyüz, 2013: 1). Güney Mezopotamya’ya yerleşen Sümerlerin inanışına göre,
evrendeki bütün varlıklar Tanrı’nın malıdır. Tanrının topraklarının verimli hale getirilmesi için
bataklıkların kurutulup su kanallarının açılması gerekir. Bütün bu işler ancak müşterek bir emekle
yapılabilir. Bu yüzden Sümer halkı birleşerek bataklıkları kuruturlar, kanallar açarlar ve şehir devletleri
kurarlar. “Emek ve nimette ortaklık” esasına dayanan bir rejim kurarlar. Bu yönetim şekline göre, bireyler
ürünlerini mabede teslim ederler ve şehrin koruyucusu rahipler, toplanan ürünleri halka taksim eder.
Sümer şehirlerinde bir çeşit ilkel sosyalizm vardır. Her şey devlet yönetiminde ve bu yönetimin kökleri
dinî esaslara ve Tanrı’ya dayandığı için bu rejime “teokratik sosyalizm veya mabet sosyalizmi” denilebilir.
(Kınal, 1983: 119; Memiş, 2015a: 168; Memiş, 2015b: 30-31).
Sümerlerde devlet teşkilatı ve yönetim: Sümer inanışına göre, dünya yaratıldıktan sonra tanrılar
şehirleri paylaşırlar. Bu yüzden her şehrin bir tanrısı vardır. Sümer şehir devletlerinin ilk yönetimi, “En”
ya da “Ensi” denilen rahipler tarafından yapılır. İlk zamanlar Ensi’ler hem rahip hem kraldırlar (Memiş,
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2015a: 169). İlk defa Uruk-Kullab beyleri tarafından kullanılan Ensi unvanı “Bey” anlamına
gelmektedir. Ensiler, zamanla diğer şehirlerde hâkimiyet kurunca “Büyük Ensi” olurlar (Kınal, 1983:
120). Sümer inanışına göre krallık, toplumların adil şekilde yönetilmesi için tanrılar tarafından kurulur.
Bu yüzden normlar devletin yönetiminde ve dinî esaslara dayanır (Kınal, 1983: 168). Din temelli
yönetimin hâkim olduğu Er Sülaleler Devri’nde (M.Ö. 2850-2350) Krallık tanrıların verdiği mutlak bir
yetkidir ve Sümer şehirlerinde, Kralın yanında “asker doğmuşlar meclisi” ve “yaşlılar meclisi” de bulunur.
İlk siyasal kongre olarak addedilen ortamda Sümer Kralı savaşa girip girmeme konusunda yaşlılar ve
eli silah tutanlar meclisi ile görüştükten sonra nihai karara varır (Kramer, 1990: 25; Köroğlu, 2008: 66;
Kınal, 1983: 119). Bu, kralların mutlak hâkim olmadıklarını, meclislere danışarak hüküm verdiklerini
gösterir.
Er Sülaleler döneminde Ensi’ler, şehir tanrısının hizmetinde rahip kral iken, zamanla özel
saraylarda oturan, dünyevî kral haline gelirler. Neticede din ve yönetim işlerinin ayrılması lüzumu doğar
ve ilk kez (MÖ. 2650-2550) yönetim ve mabet işleri birbirinden ayrılır. Böylelikle din işleriyle rahipler,
dünyevî işlerle krallar ilgilenmeye başlar. Bu dönemin sonunda yönetimi Sami kökenli Akkadlar alır.
Akadlı krallar başrahiplik, başkomutanlık ve başyargıçlık kuvvetlerini kendilerinde toplayarak monarşi
uygularlar ve kendilerini tanrılaştırırlar (Kınal, 1983: 121-122). Er Sülaleler döneminde din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılmasıyla ilk laik devlet sisteminin ortaya çıktığı söylenebilir. Bu dönemde
krallara “lugal (büyük adam)” ünvanı verilir ve lugallar kendilerini tanrıların seçtiğini savunurlar
(Köroğlu, 2208: 67; Memiş, 2015a: 169-170). “En” “Hey”, “Lugal”, “Kral”, “Ensi”, “Şehir Beyi”
kavramları Sümerlerde teşkilatlı bir siyasî cemiyet ve bu cemiyetle ilişkili hukuk anlayışının ne denli
geliştiğini gösterir (Bilgiç, 1963: 105-106; Köroğlu, 2008: 67-68).
Sümerlerde adaletin koruyucusu Güneş tanrısı Dingir Utu’dur. Sümerce ulûhiyet için “Dingir”
kelimesi kullanılır ve bu kelime “Gök” anlamına da gelir. Eski Türkçe'deki “Tengiri” kelimesine benzer
(Landsberger, 1943: 96). Sümerlerin tanrısı “Dingir” ile Türklerin “Gök Tanrı”sı aynıdır (Karahan,
2014: 110-111). Hiyeroglifinde kullanılan “Gök” işareti “An, Anu” şeklinde telaffuz edilir ve “Yüksek,
Ulu” manasına da gelir. “An” Sümer-Bâbil ilâhlar meclisinin başıdır, hiç bir putu ya da heykeli
olmamıştır. Diğer ilâhlar ona saygı gösterirler, onu ziyaret ederler. Dingir, her şeyin yegâne sahibi ve
diğer tanrıların atasıdır (Bottêro, 2012: 30; Sarıkçıoğlu, 2004: 17-18). Güneşin karanlıkları aydınlattığı
gibi Dingir’de gizli işleri aydınlatır, açıklığa kavuşturur. Baş tanrı Dingir’den sonra her şehrin koruyucu
bir Tanrısı vardır. Göğün tanrısı “Anu”, yer altı suları ve denizlerin tanrısı “Enki”, havanın tanrısı
“An”ın oğlu “Anlil”dir. Bu üç ilah tanrıların en üstünüdür. Diğer tanrılar daha aşağı kademededir
(Sarıkçıoğlu, 2004: 18; Schmökel, 1971: 204).
Mezopotamya’dan elimize geçen yazılı kanunların bir kısmı Sümerce bir kısmı Akkadcadır.
Sümerce yazılanlar: Urukagina, Ur-nammu, Ana İttişu ve Lipit İştar kanunlarıdır. Akkadca yazılanlar:
Eşnunna, Hammurabi ve Orta Asur kanunlarıdır. Kanunların genellikle belirli bir kalıba göre
yazıldıkları bir prologla (öz söz) başladıkları, kanun maddeleriyle devam ettikleri ve epilogla (sonuç)
bittikleri görülür. Sümer kanunlarında genellikle “eğer” kelimesiyle başlayan şart cümleleri suçları tasvir
eder ve suçun cezası belirtilir. Sümer yasalarında daha çok maddî, para cezası varken, Sami kavimlerin
kanunlarında ise cismanî cezalar vardır. Özellikle Hammurabi’de “kısasa kısas” prensibi öne çıkar.
Sümerlerle başlayan yazılı kanunlar Hititler ve İbraniler tarafından da kullanılır (Kınal, 1983: 134).
Sümerlerin hukuk sistemini ticarette alım satım işlerini, kira, faiz vb. ekonomik işlemlerini;
sosyal hayata yönelik evlenme, boşanma, nafaka, miras vb. gibi olayları kil tabletler üzerinde
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belgelendirdikleri tabletlerden öğreniyoruz. Bu hukuk sisteminin gelişmesinde ticarî zihniyetin ve
adalete saygının gelişmesinin rolü büyüktür. (Kınal, 1983: 133). Eski Sümer’de toplum düzenini
sağlayan yazılı kanunların ilk örneği Lagaş hanedanın son kralı Urukagina döneminde görülür (Bilgiç,
1963: 107). Buradan hareketle en eski kanun koyucu olarak Lagaş Kralı Urukagina kabul edilir.
Kazılarda elde edilen talitnamede halkı zulümden kurtaran Lagaş Kralı bozulan şehir idaresini ıslah
etmek, halkın refahını sağlamak amacıyla kanunları çıkardığını belirtir (Tosun ve Yalvaç, 1975: 10-11).
Böylece Sümer uygarlığında insan hayatını düzenleyen ilk yazılı hukuk ortaya çıkar (Bilgiç, 1963: 106;
Gökçek ve Akyüz, 2013: 2).
1.1.1. Urukagina Kanunları
En eski yazılı kanun sayılan “Urukagina kanunları”, Er sülaleler III devri sonlarına yakın Lagaş
sitesindeki Ur-Nanşe sülalesini devirerek başa geçen Sümerli Urukagina tarafından çıkartılır. Urukagina
kanunları (M.Ö. 2380-2360) üç bölümden oluşur ve şehir surları, su kanalları, mabetlerden bahseden
bir ön söz (prolog) ile başlar (Tosun, 1973: 563; Bilgiç, 1963: 107; Kınal, 1983: 134-135; Gökçek ve
Akyüz, 2013: 3). İlk kısmında “Töre o zamanlarda vardı” yazar. “Töre” kelimesi kanun metinlerinde ilk
burada geçer. Bu, yazılı kanunlardan önce toplum düzeninin töre ile sağlandığını gösterir (Tosun ve
Yalvaç, 1975: 24). Ülkede kimin kral olacağını Tanrı Ningirsu’nun belirlediği, “Rahiplerin vergisini Tanrı
Ningirsu’yu…Ensi’nin evlerinde…kral yaptı.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 25) sözünden anlaşılmaktadır.
Lagaş’ta toplumsal ve siyasal yapının bozulmasıyla Tanrı Ningirsu, tanrıdan korkan yeni bir
hükümdar olarak Urukagina’yı seçer. Urukagina terk edilen tanrısal yasaları yeniden yürürlüğe koyar
(Kramer, 2002: 115). Getirdiği kanunlarla zorba vergi memurlarını bertaraf eder, fakirlerin
sömürülmesini önler ve adaleti yeniden sağlar. Gemicilerin denetleyicisini gemicilerden, koyunun
denetleyicisini koyunculardan, balıkçıların denetleyicisini balıkçılardan ayırır (Tosun ve Yalvaç, 1975:
24-25; Kramer, 1990: 40). Halktan zorbalıkla alınan vergileri kaldırır. Urukagina öncesi Sümer
döneminde beyaz koyunun kırpımından parfüm yapıcısının yağına kadar vezir ve kâhyası vergi alırken,
Urukagina kanunlarıyla bu vergiler ortadan kaldırılır. Ölen kimse mezarlığa getirildiğinde mallarının
çoğu memurlar tarafından alınmaktayken, Urukagina kanunlarıyla memurların alacağı mal miktarı en
aza indirilir. Böylelikle ülkenin büyük kesiminde vergi denetleyicileri kalmaz ve insanlar yeniden
özgürlüklerini kazanırlar (Tosun ve Yalvaç, 1975: 26-27; Kramer, 1990: 40). Bunlar Kamu hukukunun
Sümerlerde geldikleri düzeyi gösteren emarelerdir.
Urukagina kanunlarında özel hukukun gözetildiği de görülür. “Fakir adamın oğlu balık tutulan
yerden uzaklaşınca kimse onun balıklarını çalamaz”, “Hiç bir zengin, fakir adamın annesinin bahçesinden geçmeye,
ağaçlarını koparmaya, meyvelerini götürmeye cesaret edemez.” (Kramer, 1990: 40; Kınal, 1983: 134-135) Bu,
Sümerlerde eşya hukukunun seviyesini gösterir. Urukagina, güçlülerin dul ve yetimleri kurban
etmemesi için tanrı Ningirsu’dan söz alır (Tosun ve Yalvaç, 1975: 28; Kramer, 1990: 40; Bilgiç, 1963:
108). Sümer’de aile ve kişi hukukunun gözetildiği, adaletin tesis edilerek devletin fakiri, dulu ve öksüzü
koruduğu görülür. Bu başlıklar günümüz hukukunun önemli konularıdır.
Kanunnamedeki “Ödemedikleri borçtan dolayı hapis olan Lagaş’lıları (borçlu oldukları) arpadan,
hırsızlıktan, öldürmeden dolayı hapis olan Lagaş’lıları memnun etti ve yıkadı (affetti), özgürlüklerini koydu (geri
verdi).” ( Tosun ve Yalvaç, 1975: 28) “arpa borcu” gibi ifadeler Sümerlerde vergi hukukunu gösterir.
Urukagina’nın bu borçları affetmesi tarihteki ilk yazılı genel af niteliğindedir. Urukagina kanunları,
genel itibariyle özel hukuk bağlamında aile ve mülkiyet kanunlarını içermektedir. Adaleti tesisi, öksüz,
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dul ve yetimleri gözetmesi, toplumdaki hürriyeti sağlaması, zorbalıkla alınan vergilere sınırlar getirmesi
Sümer’de kamu hukuku kapsamında vergi hukukuna delalet eder.
1.1.2. Gudea Fermanı
Urukagina’dan yaklaşık iki yüz yıl sonra Gudea (M.Ö. 2100) Lagaş şehrinin başına geçer,
herkesin görebileceği Tanrı Ningusu’nun mabedi Eninnu’ya iki silindir şeklinde yazılı anıt diktirir ve
üzerine zenginin fakiri ezemeyeceği, esir kölelerin serbest bırakılması gerektiğini gösteren heykeller
yaptırır. (Tosun, 1973: 565; Tosun ve Yalvaç, 1975: 11-12; Gökçek ve Akyüz, 2013: 5). Kral Gudea
fermanı karma hukuk örneğidir.
1.1.3. Ur-Nammu Kanunu
Üçüncü yazılı Sümer kanunnamesi III. Ur sülalesinin ilk hükümdarı Ur-nammu’ya (M.Ö. 2130)
aittir. (Tosun ve Yalvaç, 1975: 12). Ur-nammu döneminde yine mabet sosyalizmi hâkimdir. Monarşi
ve kralların kendini tanrısallaştırması devam eder (Kınal, 1983: 122). Ur-nammu kanunları, idârî
yolsuzluklar, ölçü ve ayarlar, fakiri zenginden koruma gibi konulardan bahseder. Tablette birçok kırığa
rağmen yaklaşık yirmi iki madde çevrilebilir. Gerisi kaçak köleler, büyücülük, yaralama vb.dir. UrNammu kanunları, Hammurabi kanunlarının küçük bir prototipi sayılır (Bilgiç, 1963: 108; Roth, 1995:
14; Tosun, 1973: 566; Tosun ve Yalvaç, 1975: 12-13).
Ur-nammu döneminde de krallık Tanrı vergisidir, krallar Tanrıların sözleri ve vahiylere göre
ülkeyi yönetirler. “Tanrı Utu’nun değişmez sözüyle memlekette adaleti tesis etti.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 37;
Roth, 1995: 15) gibi maddeler yönetimin dinî temelini olduğunu gösterir. Burada da Urukagina
kanunlarında olduğu gibi adalet öne çıkar. “Öksüz, zengine teslim edilmedi. Dul kadın, kuvvetli adama teslim
edilmedi.” (Finkelstein, 1969: 68; Roth, 1995: 16; Tosun ve Yalvaç, 1975: 40-41) vb. sözler devletin
güçsüzü koruyarak adaleti tesis ettiğini gösterir. Ur-nammu kölelerin haklarını da gözetir. “Eğer bir
adamın bakire kölesinin (bikrini) bir adam düşmanca bozarsa, o adam beş şegel gümüş tartacaktır (ödeyecektir).”
(Tosun ve Yalvaç, 1975: 40). Bu bağlamda Ur-nammu’da karma hukuktan bahsedilebilir.
“Eğer bir adam kız olarak aldığı eşini boşarsa, 1 mana gümüş tartacaktır. Eğer dul olarak aldığı kadını
boşarsa ½ mana gümüş ödeyecektir. Eğer bir adam eşini zina ile suçlar ve karısı temiz çıkarsa, onu itham eden adam
1/3 mana gümüşten tartacaktır.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 40-41) şeklinde nafaka sistemiyle aile hukukuna
dair düzenlemeler yapılır (Tosun ve Yalvaç, 1975: 277; Florioti ve Demirci, 2013: 31). Öte yandan
evlilik sözleşmesine yönelik maddeler de vardır. “Eğer bir sözleşme tableti… yoksa (dulla) beraber (kucağında)
yatan adam para ödemeyecektir.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 40).
“Eğer bir adam, bir adamın silah ile kendi ayarında birinin ayağını kırarsa 10 seqel gümüş tartacaktır.”
(Tosun ve Yalvaç, 1975: 40-41; Finkelstein, 1969: 70), “Eğer bir adam, bir adamı büyücülükle (itham ederse)
nehir tanrısına (onun adaletine) götürülür (nehre atılır).” (Finkelstein, 1969: 68; Roth, 1995: 18; Tosun ve
Yalvaç, 1975: 40) şeklindeki yasalar Ur-Nammu döneminde ceza hukukunun düzeyini, o dönemde
büyücülüğün büyük suç sayıldığını, ithamın bile cezasının nehre atılmak olduğunu gösterir. Şayet yüzüp
kurtulursa masum sayılır.
1.1.4. Ana-İttişu Kanunu
Ninive’de Asurbanipal kitaplığında bulunan, 11 tabletten oluşan, Sümerce ve Akkadça yazılı
Ana-İttişu kanunlarının tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmemektedir. Fakat Ur-nammu yasaları ile
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karşılaştırıldığında III. Ur sülalesi döneminde yazıldığı tahmin edilmektedir. Tabletlerde borç ve aile
hukuku oldukça dikkat çekicidir (Gökçek ve Akyüz, 2013: 7; Tosun ve Yalvaç, 1975: 13; Kınal, 1983:
137).
İlk maddeler aile hukukuna dairdir. “Eğer bir evlat babasına babam değilsin derse, onu (babası) tıraş
edecek ve ona kölelik damgası vuracak, gümüş karşılığı onu verecek (satacaktır).Eğer bir evlat anasına, sen benim
anam değilsin derse, yarı kafasını tıraş edecekler, onun şehrin etrafında dolaştıracaklar ve evden kovacaklardır.”
(Tosun ve Yalvaç, 1975: 44-48). Baba hukukunun anne hukukundan üstün tutulması, daha sert cezayı
gerektirmesi, ceza hukukunun anne ve babaya göre değişkenlik göstermesi, aile yapısının ataerkil
olduğunu gösterir. “Eğer bir kadın, kocasından nefret edip, sen benim kocam değilsin derse onu (kadını) nehre
atacaklardır. Eğer koca, karısına sen benim karım değilsin derse gümüşten ½ mana tartacaktır.” (Gökçek ve
Akyüz, 2013: 8-9; Tosun ve Yalvaç, 1975: 48) Bu yasa ceza hukukunda kadın ve erkeğe göre farklılık
olduğunu gösterir.
1.2. Akkadlarda Hukuk
Akkadlar, yaklaşık M.Ö. 2500’lerde Mezopotamya’ya gelen Sami kökenli bir uygarlıktır. Kral
Sargon Akkad Devletini kurduktan sonra Sümer şehirleri Ur, Umma, Uruk, Lagaş ve Larsa’yı ele
geçirerek kuzey Sami halkıyla Güney Sümer halkını tek bir yönetimde birleştirir. Egemenliğin
Akkadlara geçmesiyle monarşi yönetimi kurulur; krallar başrahiplik, başkomutanlık, baş yargıçlık
kuvvetlerini kendi şahıslarında toplayarak kendilerini tanrılaştırırlar (Kınal, 1983: 122). Kralların
kendilerini tanrısallaştırması Hammurabi yasalarıyla değişmiştir. Hammurabi’nin kurduğu devlet
teşkilatı, teokratik devlet yerine dünyevî bir devlettir. Krallar artık halkın bir çobanı olarak görülür ve
yönetim de memurlar hiyerarşisine dayalı bürokrasi halini alır (Tosun ve Yalvaç, 1975: 122).
III. Ur sülalesinden sonra İsin-Larsa döneminde Sami Amur göçleri yaşanır. Bu göçlerle
bölgedeki ahlâk ve âdetler değişir. Yöneticiler değişen ihtiyaçlara göre yeni kanunlar çıkarırlar. İsin
Sülalesinden kral Lipit-İştar bunlardan biridir (Kınal, 1983: 137).
1.2.1. Lipit-İştar Kanunu
Hammurabi’den yaklaşık yüz elli sene önce İsin kralı Lipit-İştar, Sümer diliyle Lipit-İştar yazılı
kanunlarını (M.Ö. 1870-1860) çıkarır. Bunlar kanun ve konu bakımından Hammurabi kanunlarının
prototipidir (Tosun, 1973: 567; Tosun ve Yalvaç, 1975: 13-14). Kral Sami kökenli, yasalar Sami
kavimlerinin ilk yasaları olsa da kanun metinleri Sümercedir. Bunun en önemli nedeni Sümer
tanrılarının Sami halklarınca da oldukça değerli sayılması ve Lipit İştar’ın yönettiği halkın
çoğunluğunun Sümer kökenli olmasıdır (Kılıç ve Eser, 2016:110).
Lipit-İştar kanunları çoğunlukla evlenme, veraset, başlık parası gibi aile hukukuna; kölelik, kira
ve hayvan kiralama gibi karma hukuka dairdir. Yasaların çoğu Hammurabi kanunlarında da görülür
(Bilgiç, 1963: 111; Weidner, 1950: 380). Kanunlar öncekiler gibi kral tanrı tarafından belirlenir. Kralın
her yaptığı, söylediği tanrının sözüne uygundur denilir.
“Eğer bir adam, bir adamın bahçesine girerse, hırsızlıkla yakalanırsa 10 şeqel gümüş tartacaktır.” (Tosun
ve Yalvaç, 1975: 63-64) hükmü ceza hukukunu gösterir. “Eğer bir adamın kölesi, efendisine köleliğini ödediyse,
efendisine köleliğini iki misli (ödediği) doğrulanırsa serbest bırakılacaktır.” (Roth, 1995: 29; Tosun ve Yalvaç,
1975: 65) gibi yasalar Akkadlarda köleliğin sert koşullara bağlı olmadığını gösteriyor.
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Kanunnamede aile hukuku ve miras hukukun geniş yer tutar: “Kadına hediye edilen baba evinin
hediyesini varis olduğu için (koca) alacaktır.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 66) yasasına göre, kadının varisi
kocasıdır ve babasından kalan mirasta dahi hakkı yoktur. “Eğer bir baba hayatta ise ister yüksek sınıftan bir
rahibe ister din sınıfından diğer bir rahibe olsun, kızı varis gibi kendi evinde oturacaktır.” (Tosun ve Yalvaç, 1975:
66) gibi yasalarda kız çocuklar için “varis” ifadesi kullanılsa da Akkadlarda varislikte kız ve erkek
farklıdır. Kanunlarda iç güveyliğine yer verilir. “Eğer damat kayın pederinin evine girer damatlık hediyesi
yaparsa sonra evden onu kovarlarsa ve eşini düşmanına verirlerse götürdüğü damatlık (nişanlılık) hediyesini (ona) geri
verecekler, eşini düşmanı alamayacaktır.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 66). Nişanlılık hediyesi ilk başlık parası,
damadın kayınbabasının evine gelmesi ilk içgüveyliği olarak nitelendirilebilir.
Öküz,yasalara girer. “Eğer bir adam öküz kiralarsa sırtını (boyunduruktan dolayı) zedelerse fiyatının üç
katını tartacaktır. Eğer bir adam öküz kiralarsa, (onun) gözüne zarar verirse fiyatının yarısı kadar tartacaktır…”
(Roth, 1995: 38; Tosun ve Yalvaç, 1975: 69) Bu, o dönemde öküzün ekonomi ve toplumdaki önemini
ve ceza hukukunun gelişmesini gösterir.
1.2.2. Eşnunna Kanunları
A. Goetze’nin yayınladığı Eşnunna kanunları (MÖ. 1728-1866) ilk Akkadca kanun örneğidir.
Lipit-İştar kanunlarının geçerli olduğu İsin şehri ve Eşnunna bölgesi sonradan Hammurabi’nin
kurduğu imparatorluğa dâhil olur. Bu yüzden bunlar Hammurabi’den öncedirler ve Hammurabi
kanunları ilk kanun örnekleri değildir denebilir (Tosun, 1973: 569; Tosun ve Yalvaç, 1975: 14-15).
Farklı konular veaz sayıda maddeden oluşan Eşnunna kanunları alışveriş hukuku, yaralama,
köle hukuku, boşanma ve borç hukuku gibi konuları içerir. Tabletin proloğunda ekonomide zarar
yaratan suçlara para cezasının verilmesi anlatılır. “Eğer gemici ihmal ederse ve gemiyi batırırsa, bütün
batırdıklarını ödeyecektir.Bir tüccar ve bir meyhaneci kadın, bir erkek kölenin ve bir kadın kölenin elinden gümüşü,
arpayı, bitkisel yağı tüketinceye kadar almayacaktır.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 79-80; Yaron, 1988: 47) vb.
yasalar Akkadlar da adalet ve ceza hukukunun geldiği seviyeyi gösterir.
“Eğer bir adam, bir adamın kızını anasına babasına sormaksızın ve anasına babasına sözleşme özetive
sözleşme yapmaksızın alırsa (kız) adamın evinde bir yıl otursa dahi onun karısı değildir.” (Tosun ve Yalvaç, 1975:
82; Yaron, 1988: 59). Bu yasa evlilikte baba-anne rızasını, evlilik sözleşmesini şart koşmaktadır. Kızın
görüşünün alınmaması, gönül rızasıyla gitse de evine dönmesinin zorunlu kılınması, aile hukukunun
gelişigüzel ortaya konduğunu gösterir (Tosun ve Yalvaç, 1975: 85) şeklindeki iddialar tartışılır. “Eğer
bir adam, çocuk doğurttuğu karısını boşar ve ikinci bir kadınla evlenirse, erkek evinden ve eşyasından ayrı düşürülecek
sonra… gidecektir.” (Tosun ve Yalvaç, 1975: 85; Yaron, 1988: 79) maddesi, Akkadlarda boşanma
hukukunun kadının mağdur edilmemesine yönelik olduğunu gösterir.
1.3. Babillerde Hukuk
Mezopotamya’da ikinci Sami göçü Amurlular’ın Babil kentine yerleşerek Babil Sülalesini
kurmalarıyla başlar (M.Ö. 1850-1550). Babiller kendilerinden önceki Sümer kültürünü benimserler.
Sümer ve Akkad kentlerini tek yönetimde toplayan altıncı kral Hammurabi (M.Ö. 1750-1700),
kendinden önceki bütün kanunları derleyerek yeni bir reform yapar (Memiş, 2015b: 35; Tosun, 1963:
127).
Hammurabi’nin yeni nizamı modern monarşilerinin adeta prototipidir. Çünkü Hammurabi
yasalarıyla devlet teokratik yapıdan dünyevî yapıya dönüşür. Eski dönemlerdeki “cihan devleti” yerine
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feodal devlet sistemi yerleşir. Bu memurların hiyerarşisine dayalı bürokratik monarşist; idaredeki
gücünü, kurduğu ordu sisteminden alan bir devlet sistemidir. Hammurabi dönemi, önceki
uygarlıklardan farklı olarak, teokrasinin bırakıldığı, yerini dünyevî devletin aldığı, kralların sadece
memleketi idare etmek için Tanrı tarafından görevlendirilen mümtaz kişiler sayıldığı dönemdir (Kınal,
1983: 122-123).
1.3.1. Hammurabi Kanunları
Kanunname Akadca prologla başlar, 208 maddeden oluşur. Öncekiler gibi Hammurabi,
krallığın tanrılar tarafından kendisine verildiğini yazar. Güçlünün güçsüzü yok etmemesi; halkın refahı,
bolluk ve zenginlik için tanrı Anum ve Enlil tarafından çobanlığın (krallığın) kendisine verildiğini söyler
(Mieroop, 2012: 97; Roth, 1995: 71-72; Kınal, 1983: 140; Langdon, 1920: 450; Tosun ve Yalvaç, 1975:
181-182).
Hammurabi kanunlarında ceza hukuku hemen göze çarpar. Hammurabi, medenî şehirlere
yerleşen bedevîlerin geleneklere uyabilmesi için önceki bütün kanunları gözden geçirerek kanunları
hazırlar. Bu nedenle cezaların öncekilerden daha ağırlaştırıldığı görülür. Eğer bir adam, birisini cinayetle
suçlar ispat edemezse, ölüme mahkûm edilecektir (Harper, 1904: 11; Roth, 1995: 72). Eğer bir adam,
birsinin büyü yaptığını iddia eder ispat etmezse, büyücülükle suçlanan adam nehre atılacaktır. Şayet
nehir onu yutarsa, büyücülük iftirasını atan adam, onun evini alacaktır. Eğer adam nehirden kurtulursa,
iftiracı öldürülecektir, malına mülküne kurtulan sahip olacaktır (Harper, 1904: 11, Kınal, 1983: 145;
Tosun ve Yalvaç, 1975: 181-185). “Eğer (kadın kendini ve evini) gözetmezse ve sokağa düşkünse evini dağıtıyor,
kocasını küçük düşürüyorsa o kadını suya atacaklardır.” (Harper, 1904: 51; Johns, 1904: 68; Roth, 1995: 108;
Tosun ve Yalvaç, 1975: 199). Nehre atılma cezası Sümer kanunlarında vardır. Bu da, Hammurabi
kanunlarının kendinden önceki kanunları kapsadığını gösterir. Suya atılma, ceza ve korku yanında
aklama, yaşama fırsatı verme düşüncesini barındırır.
Aile hukukunda en ağır ceza: “Eğer bir evlat babasına vurursa bilekten (elini) keseceklerdir.” (Harper,
1904: 73; Roth, 1995: 120: Tosun ve Yalvaç, 1975: 205) maddesi sayılabilir. Ağırlaştırılan ceza hukuku,
önceki aksine kısas esasına dayanır. Mabetten bir şey çalmanın cezası ölümdür. Hırsız yakalanırsa
çaldığı malların iki katını ödeyecek, eğer ödemezse öldürülecektir. İftira atan, yalancı şahitlik yapanların
cezası ölümdür (Harper, 1904: 73-75; Kınal, 1983: 145-146; Tosun ve Yalvaç, 1975: 186-187).
En ilkel toplumlarda bile faiz, borcunu ödememe, hukukun alanına girmektedir. Hammurabi
kanunlarında borçlar hukuku bireyin haklarını korumaya yöneliktir: Bir tüccar, aldığı malları inkâr
ederse altı katı ödetilir. İnkârı önlemek için kefil veya rehine karşılığında borç verilir. Eğer kişi borcunu
ödemezse kefilden tahsis edilir. Şayet kefil ödemezse, alacaklı mahkemeye başvurur, kefil hapis
cezasına çarptırılır (Harper, 1904: 35-37; Johns, 1904: 63; Kınal, 1983: 142; Roth, 1995: 101; Tosun ve
Yalvaç, 1975: 195). “Eğer ayak satıcısı, bir tüccardan gümüş alıp, tüccarını inkâr ederse, o tüccar tanrı ve şahitler
önünde ayak satıcısının aldığı gümüşü ispat edecek ve satıcı gümüşü ve bütün aldıklarını üç katıyla tüccara verecektir.”
(Harper, 1904: 35-37; Johns, 1904: 63; Kınal, 1983: 142; Roth, 1995: 100; Tosun ve Yalvaç, 1975: 195).
Ticarî ilişkilerde para cezası, inkâr ispatladığında üç katının ödetilerek cezaî yaptırımın ağırlaştırılması;
inkârın tespitinde delillerin yanı sıra tanrı huzurunda yemin edilmesi ve şahitlerin dinlenmesi günümüz
hukukuna ışık tutması açısından değerlidir.
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Hammurabi kanunlarında aile hukuku, özellikle evlenme, boşanma, nafaka, miras konuları
yoğunluktadır.“Eğer bir adam, bir kadın alır (fakat) sözleşmesini yapmazsa, o kadın zevce değildir. (sözleşme
yapmadığı için karısı sayılmaz.)” (Harper, 1904: 45; Johns, 1904: 66; Roth, 1995: 105; Tosun ve Yalvaç,
1975: 197; Kılıç, 2018: 66). Boşanma ve nafaka hususunda, “Eğer bir adam, kendisine çocuk doğurmayan,
karısını bırakırsa (boşarsa), başlığı kadar gümüşü ona verecek ve babasının evinden getirdiği çeyizi ona tam olarak
verecek ve onu (öyle) boşayacaktır.” (Harper, 1904: 49; Johns, 1904: 67; Roth, 1995: 107; Tosun ve Yalvaç,
1975: 199). Kanunnamede evlenme, dul kadınların evlenmesi, birden fazla kadınla evlenme, zina, eşe
tecavüz, nafaka, doğurmayan kadının durumu, kadının kocasından ayrılmak istemesi, malların ayrılığı,
miras hakkı, evlatlık alma, babaya karşı gelme vb. gibi birçok mesele en ince ayrıntısına kadar ele alınır
(Kılıç, 2018: 6).
Genel itibariyle Eski Babil aile hukuku ile günümüz sosyo-kültürel özellikler arasında
bağlantılar görülmektedir. Nitekim Eski Babil’de ailenin yegâne temeli olan evlilik, tek eşlilik
üzerinedir. Evliliğin yasal olması için sözleşme zorunludur, aksi halde evlilik yok sayılmıştır. Eski Babil
yasalarında borçlar hukuku, aile hukuku, ceza hukuku gibi toplum, aile düzenini sağlamaya yönelik
hukukî kaide ve uygulamaların günümüz hukuk ve sosyo-kültürüne etkisi gözden kaçmamaktadır.
Hammurabi kanunları, içeriği bakımından oldukça zengin bir kanunnamedir. Çalışmamızda sınırlı
ölçüde emsaller vermemiz gerekse de, gerek ceza hukuku, gerek aile ve borçlar hukukuna yönelik
birçok kanun maddesi vardır.
1.3.2. Orta Asur Kanunları
Hammurabi’den sonra Mezopotamya’da görülen önemli bir hukuk kanunu da, Orta Asur
Dönemi’ne (M.Ö.1450-1250) addedilen Asur Kanunlarıdır. Asur kanunlarının epilog ve prolog
kısımları yoktur, bağımsız metinlerden oluşurlar. Bu, tabletlerinin tek kişi tarafından, aynı zaman ve
yerde yazılmadığını gösterir. Kanunnameler genellikle aile hukukuna, bilhassa kadınlara dairdir. Eski
Babil kanunları Sümer kanunlarının devamı niteliğindeyken Asur kanunları ilave ve düzeltme amacı
taşır. (Tosun, 1973: 576; Tosun ve Yalvaç, 1975: 15-16; Kılıç ve Eser, 2016: 147; Kılıç, 2018: 113-114;
Roth, 1995: 153-154).
Kanun işlenen suçlara verilen cezalarla başlar. “Eğer bir adam hasta veya ölüyse (ölü iken), karısı
evinden herhangi bir şeyi çalar (ve) (onu) bir adama veya bir kadına veya herhangi bir ikinci şahsa verirse, adamın
karısını ve (çalınmış malı) kabul edenleri öldüreceklerdir. Eğer bir köle veya kadın köle, (hür) bir adamın karısının
elinden (çalınmış) bir şey kabul ederse, erkek ve kadın kölenin kulaklarını ve burnunu keseceklerdir.” (Roth, 1995:
155-156; Tosun ve Yalvaç, 1975: 246). Görüldüğü gibi Orta Asur ceza hukuku Hammurabi’ninki gibi
kısasa kısas esasına dayanmaktadır, yaptırımları ağırdır. Çalınmış malı kabul eden kişiler, hırsızlık
yapanla aynı cezaya çarptırılırlar.
Evlenme, boşanma, miras, evlatlık alma vb. yasalar Asurlularda aile hukukunu oluşturur. “Eğer
baba, oğlunun kayınpederinin evine nişan hediyesi getirirse…” (Roth, 1995: 164; Tosun ve Yalvaç, 1975: 250)
gibi günümüz nişan uygulamasını hatırlatan, yeni bir uygulamadan bahseder. Nişanlı kız ölürse,
kayınpeder damat adayına diğer kızını verebilir. Ölen nişanlısının kız kardeşiyle evlenme günümüzde
de görülmektedir (Kılıç, 2018: 115; Roth, 1995: 164; Tosun ve Yalvaç, 1975: 250).
Kanunlarda kocası ölen kadının, kayınbiraderi veya kayınpederiyle nikâhlanması (levirat)
uygulaması görülmektedir. “Eğer bir kadın babasının evinde oturuyorsa, kocası ölmüşse …eğer çocuğu yoksa
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kayınpeder, gönlünün istediği oğluna onu verecektir…” (Roth, 1995: 165; Tosun ve Yalvaç, 1975: 251). Aile
mirasının bölünüp yabancıya gitmemesi için geliştirilen bu gelenek Babil ve Hititlerde de görülür.
(Kılıç, 2018: 116).
Orta Asur kanunlarında miras hukuku: “Eğer bir kadın, babasının evinde oturuyorsa ve kocası ölmüşse
kocasının kardeşleri (miras) bölüşmedilerse ve (kadının) çocukları yoksa kocasının ona taktığı kaybolmamış olan (var
olan) ve kocasının kardeşlerinin bölüşmedikleri takıları alacaklar…” (Kılıç, 2018: 131; Roth, 1995: 162; Tosun
ve Yalvaç, 1975: 249-250). Bir diğer maddede kocası ölen kadının erkek çocukları varsa, kocasının
aldığı ziynet eşyalarını onların alacağı yazar. Mirasın dul kadına verilip verilmemesi, erkek çocuğun olup
olmamasına bağlanır (Kılıç, 2018: 132). Orta Asur kanunları, önceki kanunlara kıyasla daha katı ve
kısas esasına dayalıdır. Ceza hukuku daha serttir, küçük suçlar bile şiddetle cezalandırılır. Aile
hukukunda kadınlara yönelik maddeler daha geniş yer tutsa da erkek egemenliği baskındır.
1.3.3. Yeni Babil Kanunları
Yeni Babil Kanunları (M.Ö. 625-539) tarihli Babil imparatorluğunda kanun ve adaletin tesisi
hususunda yazılmış tek bir tablette kayıtlıdır. Tabletin üst ve alt kısmındaki kırık parçalarda aile hukuku
evlilik ve veraset hukukuna rastlanır. Hammurabi kanunları gibi “eğer”le başlayıp “bir erkek, kız veya
kadın ki” şeklinde devam eder (Bilgiç, 1963: 115; Roth, 1995: 145; Tosun ve Yalvaç, 1975: 17).
1.3.4. Babil Kralı Ammi-Şaduqa Fermanı
Fermanlar halkın canını, malını korumak, zulmü önlemek için yazılan bildirilerdir. Asurlarda
daha çok görülmekle birlikte, Eski Babil devrinde, Hammurabi’den yüz sene sonra Ammi-Şaduqa bir
ferman yayınlar. Ferman, genel itibariyle borçlar hukukuna yöneliktir. “Kral, memlekette adaleti yeniden
tesis ettiği için” ifadeleriyle başlar. Faizli veya ödünç bütün senetli borçların geçersiz sayıldığı halka beyan
edilir (Kınal, 1983: 144; Tosun ve Yalvaç, 1975: 17, 266-267). Faizli borç alan kimse borcunu inkâr
ederse, şahitler ve tanrının önünde ifade vereceği, sözleşmesini inkâr ettiği için aldığı borcun altı katını
ödeme cezasına çarptırılacağı bildirilir (Tosun ve Yalvaç, 1975: 268). Fermanda halkın refahı gözetilir.
“Kira karşılığı tahıl olarak ödenen bakiye borçlar …kral memlekete adaleti tesis ettiği için affedilmiştir, (artık) tahsil
edilmeyecektir.” (Kınal, 1983: 144-145; Tosun ve Yalvaç, 1975: 266-267). Bu gibi yasalarla Babil kralları,
zenginin fakire üstünlüğünü kaldırmak isterler. Ammi-Şaduqa fermanı, ticarî düzenlemeler, vergi affı
ve kredi borçlarının silinmesi hususlarında dikkat çekicidir. Günümüz borçlar hukuku ve vergi
hukukuna emsal teşkil eder.
SONUÇ
Sümerler yaklaşık M.Ö. 4000 - M.Ö. 2350 civarında Mezopotamya’da bağımsız devletler
kurarak gelişmiş bir medeniyete ulaşırlar. Teokratik Sosyalist bir hukuk devleti geliştirirler. Hukuku
yazılı metinlere dökerler. Sümerlerden sonra Akkad, Babil ve Asurlar da Sümerlerin ürettikleri
değerlerden yararlanarak yazılı hukuk metinleri oluştururlar. Bu metinlerin bir kısmı Sümerce bir kısmı
Akkadcadır. Sümerce yazılanlar: Urukagina, Ur-nammu, Ana İttişu ve Lipit İştar kanunlarıdır. Akkadca
yazılanlar: Eşnunna, Hammurabi ve Orta Asur kanunlarıdır.
Sümerlerin inanışına göre başlangıçta, Dingir (Tanrı) “ol” deyince her şey oluverir. Evrendeki
her şey Dingir’in malıdır. Dingir’in topraklarını işlemek, hayvanlarını evcilleştirmek, nimetlerinden
yararlanmak, emirlerini yerine getirmek Sümerler’in müşterek işidir ve bunun için teşkilatlanırlar.
Dingir’in dünyadaki temsilcisi Şehrin yöneticisi Rahip Kral Ensidir (Bey). Rahip Kral Ensi yönetim
yetkisini Dingir’den alır. Ürünler mabetlerde toplanır mabetlerden dağıtılır böylece bir çeşit teokratik
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sosyalist devlet ve hukuk sistemi kurulur. Ensi diğer şehirleri aldığında Büyük Ensi olur ve kendi
Dingir’ini yüceltir. Bazı Sümer şehir devletlerinde Rahip Kral Ensi’nin yanında Yaşlılar Meclisi ve
Askerler Doğmuşlar Meclisi yönetimde danışma görevini üstlenir, ama nihai karar Ensi’nindir.
Bazı Sümer şehir devletlerinde ve Akkadlarda kralların kendilerini tanrılaştırdıkları; hukuku,
yönetimi ve devleti kendilerine göre düzenledikleri görülür. Hammurabi’nin kurduğu yeni düzenle
beraber kralların kendilerini tanrılaştırma geleneği yerini artık yetkiyi yine tanrıdan alan çoban kral
devlet anlayışına bırakır.
İlkçağ Mezopotamya hukuk sisteminde, aile hukuku, borçlar hukuku ve ceza hukukuna geniş
yer verildiği görülmektedir. Ataerkil aile yapısı hâkim olmasına karşın, kanunlarla kadınların hakları da
koruma altına alınmıştır. İlk dönemlerde kadınlara miras hakkı tanınmazken zamanla kısmen tanındığı
görülmektedir. Ticarî faaliyetlerde sözleşme yapılması, devletin bazı durumlarda vergi ve borç silmesi
kanun maddelerinde yer almaktadır. Ceza hukukunda da işkence cezaları, para cezaları ve ölüm cezaları
verilmektedir. Fakat ilkçağ Mezopotamya uygarlıklarının hemen tamamında bütün hukuk sistemlerinin
devlet yönetimi ve yöneticilerin, bilhassa kralların inisiyatifleriyle değiştikleri görülmektedir. Günümüz
demokratik devlet yapılanmalarında hukuk sistemlerinin değişmesi halkın yaşayış ve isteğine bağlansa
da tartışmaya açıktır. Günümüz modern hukuk sisteminde işkence cezaları kabul görmez fakat önüne
de yeterince geçilememektedir.
Elimizdeki kanun vesikalarından Sümerlerde hukukun oldukça gelişmiş olduğu, etkilerini
Mezopotamya’dan Mısıra, Anadolu’ya ve daha uzaklara; zamanından günümüze yaydığı
gözlenmektedir.
Bütün bu veriler akıl ve bilinç yetisine sahip insanların tarihi süreçte aile, sülale, kabile, aşiret,
kavim ve devlet gibi sosyal ve siyasî yapılar oluşturduklarını; bu sosyal ve siyasi yapıların dinî, psikolojik
ve sosyolojik tecrübeyle şekillenerek kendilerine has ahlâk, örf, adet, gelenek, töre ve hukuk kuralları
geliştirdiklerini göstermektedir. Bu, çalışmanın ilk sonuçlarından birisidir.
Tarihî süreçte daima irtibat halinde (akrabalık, ticaret, anlaşma, savaş, barış vs. ile) olan insan
ve insan toplumlarının değer edinimlerini birbirlerine, Ziya Gökalp’in deyimiyle özümseme ve
özümsetme yoluyla aktardıkları hukukî değerlerde de durumun böyle olduğu görülmektedir. İlkçağ
Mezopotamya uygarlıklarının ortaya koydukları değerler, ulaştıkları hukuk düzeyi ve diğer toplumlara
etkisi, bunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Doğal olarak günümüz hukukunun kökleri de
buralardadır. Fakat bazı ülkelerde ve bazı dönemlerde, hatta günümüzde ilkçağın bile gerisine giden
hukuk düzenlemelerine gidildiğini görmek gerçekten insanlığın trajedisidir. Bu durum, Hukuk Tarihi
ve Hukuk Felsefesinin üzerinde derinliğine incelemesi gereken önemli sorunlardan biridir. Bu
bağlamda çalışmamızın tarihi süreçte bu krizlerin daha küçük bir bölümü olan İlkçağ
Mezopotamya’daki hukuk krizlerini de kısmen yansıttığı kanaatindeyiz.
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Investıng to Current Account of the Balance of Payments in Turkey :
Adventure Tourısm Income
Zelha Altınkaya1
Introduction
This paper aims to analyse air sports tourism, alternative adventure tourism as a tool to
increase tourism income where it has very important role in balance the Current Accounts. Current
account deficit is one of the main concerns for the stability of economy. The world tourism industry
will be analysed in the first part. Turkey’s current account deficit and share of the tourism income in
currency account deficit will be analysed at the following part. Finally, air sports and its income will
be under revision.
1. Current Account & Balance of Payment and Tourism Income
Current account, an account of balance of payment, is one of the most important macroeconomic
indicators for well being of the economy. Export led growth strategy followed by many developing
countries. makes balance more important and positive balance on current account can be of lender of
rest of the world. As export income takes an important part in Balassa (1978) new growth theory,
Turkey with her young population dynamics preferred current account deficit since import of
investment or raw materials offers opportunities more export and more rapid growth in the economy.
Export support efficient allocation of the factors of production. The increase in efficiency support the
use of technical knowledge and skills and the size of the export sector (Brida and Pulina, 2010). Brau
and the others (2007) show that small countries like the Bahamas, the Virgin Islands, grew faster than
large countries when they were specialized in tourism (Brau et al, 2007).
Tourism service industry is one of the major tools for keeping developing countries development and
balancing balance of payments. International tourism is considered as a non-standard type of export
service industry by the World Tourism agency and World Bank (World Tourism and Travel
Council(WTTC), 2019).

1

Zelha Altınkaya, Assoc.Prof.
Sciences,zelha.altinkaya@yalova.edu.tr

Yalova

University

Faculty

of

Economics

and

Administrative

162

Altınkaya, Zelha; Investıng to Current Account of the Balance of Payments in Turkey : Adventure Tourısm
Income

Table 1 : Contribution of Tourism to World G.D.P. (Billion USD $)
2011

2012

2013

2014

2015 2016

Visitors exports

1.146

1.197

1322

1.366

1464

2.221

Internal Tourism Consumption

4.143

4.296

4.455

4.662

4.824

Direct contribution of Travel &Tourism to GDP

1.925

1.994

2.064

2.160

Other final impacts Domestic supply chain

1.891

1.971

2.050

Capital Investment

660

685

Government collective spending

373

Imported goods

Total contribution of Travel& Tourism to GDP

Employment Impacts ( 000)

Total contribution to employment

2017E

2027F

4.976

5.169

7.635

2.235

2.306

2.394

3.537

2.156

2.240

2.317

2.408

3.616

702

742

782

806

839

1307

382

389

397

408

423

434

557

291

300

315

336

384

389

391

486

6.285

6.510

6.742

7.062

7.373

7.613

7.884

11.512

99.505

101.550

102.915

104.618

106.796

108.741

111.013

138.086

258,106

264,123

270,374

277,230

286,181

292,220

297,896

381,700

Source: World Travel and Tourism Council, 2020

In general tourism depends on skills of human capital, infrastructure and capital investment
and human capital. All these expenditures to investment or working capital contributes to the growth
of economy, offers new employment, new jobs in supporting industries also. These are directly related
to the Gross Domestic Product (GDP) of the Economy, the foreign exchange income earned from
international tourism activities can be used for imports and to keep support balance of payments in
balance. The tourism sector forms an increasingly important field of economic activity since the end
of 19th century. The number of people participating tourism activities and tourism revenue increased
during last centuries rapidly due to development in infrastructure, transportation facilities,
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communication technologies in the World. After the World War II, the number of tourists and tourism
revenue increased an average 6.6. percent and from $ 2.1 billion in 1950 to $ 2.2 trillion in 2017.
Similarly, at 2017, 15.9 million direct and 21 million indirect jobs at global level are estimated
to be supported by the spending of tourism activities. These opportunities vary among
accommodation, foods and beverages, entertainment, air, land, sea, railway transportations (W. T. T.
C.,2020). At 2017, 292 million people employed either directly or indirectly related jobs at tourism
industry. 9.8 % of the World Gross Domestic Product tourism industry income is $7.2 trillion (World
Travel and Tourism Council, 2020) . It is expected that in the future the number of jobs employed
at the tourism industry will be higher. It is estimated that tourism could support some 370 million jobs
at 2017(W.T. T. C.l, 2020). At 2020, one billion people travelled in the World. The tourism mobility
generated USD $7.6 billion income and 10.2% of the World GDP at the year of 2017(W.T. T.C.,
2020). 292 million people were employed at tourism industry.
Total number of international tourist arrivals reached to 1.3 billion people and 1.3. billion USD
$ and grew %7 by 2017 (UNWTO, 2020). In regional comparison, the advanced economies had higher
tourist arrivals than emerging economies. Table 2 gives international tourism arrivals by subregion.
Advanced economies had more arrivals than the emerging economies.
Table 2: International Tourist Arrivals / Millions of People
1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

World

531

68

809

952

1195

1239

1323

Advanced Economies

342

430

469

515

655

686

726

Emerging Economies

189

250

339

437

540

554

597

European Union

259

325

354

372

462

484

552

43

51

49

60

76

76

76

7

10

20

31

39

30

37

United States of America
Turkey
Source:

The

World

Bank

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876;

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL;European

Union:

The

World

Bank

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File Demographic_balance,_2016_(thousands).png
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Table 2 states that the European Union Countries receive the largest numbers of arrivals. The
USA follows European Union. In Turkey, the number of arrivals have been following increasing trend
for many decades even before the export led strategy had been followed. By 2017, France is still, the
country receives the highest number of tourists to itself, Spain follows France, the USA is the third
one in ranking. Adventure Tourism has grown very rapidly, in last decades. This makes new
destinations to market themselves as unique. Sport aviation covers weight-shift microlight, aircraft,
gliding, hang gliders and paragliders, recreational, aircraft, drones, parachuting, warbirds, amateur-built
and experimental aircraft, recreational ballooning. The rise in the number of adventure sports in the
country rises in the number of tourists visiting country. The regions lead to adventure sports attracts
more tourists in general. Canada Travel Week calls for the importance of not only adventure tourism
but also alternative and recreation activities as source of tourism activities http://www.travel
week.ca/news/adventure-tourism-growing-rate-nearly-46-2020).The World Travel & Tourism Council.

Europe is one of the main areas offer adventure tourism with its 40 percent market share in
the World tourism industry. However, Australia is the leading country on air sports. Australia has the
best statistics on air sports with more than 9.000 aircraft and 360,000 parachute jumps each year
(Australia Government Civil Aviation Society, 2018). Tourism attracts and develops a skilled
workforce to support growing demand. Tourism has impacts on natural and cultural environment,
benefits to all sectors of society, including restricted people around the World. It stimulates consumer
demand for sustainable products (Australia Aviation Sports Center: https://www.casa.gov.au/aircraft/
landing-page/sport-aviation)

The adventure travel market is estimated $263 billion and its share increased to 41.9 percent
of travellers at 2012. This increase has been driven by an increase in international tourism departures,
specifically European and South American travellers. On average, adventure traveller per trip spending
increased from $593 in 2009 to $947 in 2012. The average length of hard adventure trips is ten days
approximately. The spending for adventure travel, like clothing and equipment is higher for adventure
travel than the other types of tourism activities. Total equipment sales for adventure trips increased
by 18.5 percent per year from 2009 to 2012, reaching an estimated $82 billion in 2012. (George
Washington
University
and
the
Adventure
Travel
Trade
Association
(ATTA)(2013)(https://leisuregrouptravel.com/revealing-study-spotlights-the-rise-in- adventure -tourism)
Unfortunately, more recent data have not been obtained.
Table 3: Adventure Traveller Average Gear and Clothing Spending
Europe

North America

South America

Hard Adventure

343

250

505

Soft Adventure

308

475

551

Source: https://leisuregrouptravel.com/revealing-study-spotlights-the-rise-in-adventure-tourism
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An adventure travel market determined by the size of population involved in and average per
trip spends; climbing, hell-skiing, kite surfing, paragliding. Adventure travellers are more likely than
non-adventure travellers to use professional services such as guides, instructors and tour operators.
As global tourism grows and tourists seek new experiences and destinations, the adventure
market continues to expand. Based on the results of the market stud the value of the outbound
adventure travel market for the America and Europe is estimated at $263 billion. These regions make
up nearly 70 percent of the world international tourism departures.
Table 4 : Hard Aventure Proportion of the Population and Spending
Hard Adventure Proportion of the Population
Hard Adventurer Average Trip Spending

2009

2012

Growth per Year

2012

Growth Per Year

Europe

1.9

4.9

54

924

28%

North America

2.3

0.9

-20

875

25%

South America

1.4

8.0

153

1333

85%

All Regions

1.6

4.7

62

Source: Adventure Tourism Market Report

On average, adventure traveller per trip spending increased from USD $ 593 to USD $ 924.
3. Tourism Income and Balance of Payments in Turkey
Turkey is one of the popular tourism destinations with the natural, historical, artistic features for four
seasons in the World. The numbers of the tourists visiting the country have been increasing in four
seasons of the year, rapidly. However, specifically, tourism based growth have been chosen as one of
the growth strategies since acceptance of liberalization package of January 24, 1980.
It is not possible to make a numerical analysis for that period since there are no numerical data
to evaluate the investments and incentives before the planned period. However, it is possible to give
information about the general structure. Governments have started to give more importance to
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economic infrastructure investments and to allocate more resources since 1946 and more specifically
1948 (Yaşa et al., 1980: 411). The economic importance of tourism has been comprehended more
since the 1950s, tourism activities and tourism investments have been encouraged. The other types of
investments are essential for the development of tourism, especially in the field of transportation, have
been increasing rapidly. In order to encourage tourism investments, tourism loans were included for
the first time with the Law No. 5647 on Encouraging Tourism Enterprises dated March 24 th, 1950.
Tourism Incentives Act initiated by Turkey in 1982 the efforts for tourism investments increased in
the 2000s. The number of facilities in regions the Mediterranean, Aegean, Istanbul and Marmara
Regions was increased due to these intensive strategies (Ministry of Culture and Tourism, 2016). At
sand-sun tourism, and tourist facility investments are concentrated in these regions. Incentives are
insufficient in terms of investments made outside these regions. The incentives for investment
purposes but also for increasing the amounts and varieties of touristic products and diversification of
tourism should be prioritized.
At 1970, tourism income of was 51 million USD $ which equals to total export volume was
8.8 percent of the 588 million USD$ export value of Turkey. At 1980, tourism income increased to
326 million USD $ whereas 29 billion USD $ at 2018 , as 17.5 percent of total export income 168
billion USD $.
Table 3 : Turkey Tourism Income and Balance of Payments & Current Account / Million USD $
Years

Tourist

Average

Number (1)

Spending $ (2)

2003

16

850

2008

31

820

2009

32

2010*

Change
%

(3)/(4) %

Tourism

Export Income on Balance

Income(3)

of Payments (4)

13

52.472

25

3.3

25

140.906

18

783

3.9

25

109.732

22

31

755

3.2

25

113 883

22

2011

35

778

3.4

28

134 907

21

2012

36

795

3.3

29

152 478

19

2013

38

824

3.4

34

157 610

21
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2014

40

828

3.7

32

151 802

22

2015

39

756

3.7

31

143 935

22

2016

30

705

2.6

22

142 606

16

2017

37

681

3.1

26

156.992

2018

45

647

3.8

29

167.921

17

17

Source:* The World Bank , TURSAB https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisive-turizm-gelir/2003-2017-gelirsayi-ve-ortalama-harcama_68.htmlTURSAB
https://www.tursab.org.tr/istatistikler-icerik/turizm-geliri,C
entral Bank of Republic of Turkey, 2019

Tourism income amounts to 26 billion USD $ equals to 34 percent of the total current account
deficit in 2017. Increasing tourism income reduces the current account deficit.
Table 4: Tourism Income and Share on Financing Current Account Deficit on Balance of Payments
Year

Foreign Trade Deficit

Tourism Income

Ratio of Tourism Income to Current Account

1996

20.402.178

7.970.722

39,07

2002

15.494.708

15.214.514

98,19

2008

69.936.378

30.979.979

44,30

2009

38.785.809

32.006.149

82,52

2010

71.661.113

33027.943

46,09

2011

105.934.807

36.151.328

34,13

2012

84.066.659

36.776.645

43,75

2013

99.858.613

32.308.991

32,35
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2014

84.508.918

34.305.903

40,59

2015

63.268.398

31.464.777

49.73

2016

55.995.686

22.107.440

39.48

2017

76.736.291

26.283.656

34.25

Source: 1. TURSAB;2.World Travel and Tourism Council(2018)

https://www.wttc.org/-

/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2018/world2018.pdf

Specifically, 2001 financial crises, due to severe depreciation of Turkish lira, the number of
tourism arrivals increased tourism income increased. Even tourism income was higher than the foreign
trade deficit. 2018 is the same as it is given at table 3.
However, Turkey must keep sustainable development to be able to increase per capita income,
balance of payments at balance, solve the foreign exchange denominated debt stock problem. Under
this vision, Turkey need increase export income more. Export led growth policies require
specialization on different markets, different goods and different services. A rise in income, specifically
sports, education and culture tourism income would offer this opportunity. The specialization
increases total income increases more. Tourists engaging sportive activities spend more offer
advantage to earn higher foreign income. Table 5 offers the share of sports, education and culture on
tourism income varies between 0.4 and 2 % during 2002-2017.
Table 5: Tourism Income by Type of Expenditure 2002 – 2018 / Mn USD $
Year

Tourism income

Sports, education, culture

Tourism Income in GDPt %

2002

12. 420. 519

248 445

2

2008

25. 415. 067

178 709

0.7

2009

25. 064 .481

152 236

0.6

2010

24. 930. 996

178 904

0.7

2011

28 .115 .693

169 456

0.6
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2012

29 .007 003

188 648

0.6

2013

32 .308. 991

176 695

0.5

2014

34. 305 .904

171 526

0.4

2015

31. 464. 777

482 621

1.5

2016

22. 107 .440

295 109

1.3

2017

26.283.656

Not available

-

2018

29.512.926

Not Available

-

Source: TURSAB

In literature, Gündüz and Hatemi-J (2005) found strong effects of tourism led policy to the
economic growth in Turkey by using leveraged bootstrap causality tests.
Yamak, Tanrıöver and Güneysu (2012) studied effects of total and per tourist tourism incomes
on real income. GNP, agriculture, industry and service sectors in Turkey at short term for the period
between 1968-2006. They found a significant statistical relation between real tourism incomes,
industry and service sector was established. However, in long term no relationship exists.
Terzi (2015) studied the causality relationship between international tourism revenue and
economic growth in the Turkish economy for the 50 years period between 1963 and 2013. Terzi found
out unidirectional positive significant causality running from tourism revenue to economic growth.
Güriş, Çağlayan and Sacildi (2016) studied the effect of tourism investment on tourism
income and economic growth in Antalya, Muğla, İzmir, Aydın and Nevşehir Region (Güriş et al,
2016).
3. Air Sports Tourism in Turkey
Gliding is less popular aviation sport in Turkey. In general, paragliding is well known air sports
in Turkey. Fethiye, Muğla, Bolu regions are suitable for paragliding sports among air sports. Tourism
activities also develop in this region. In literature, limited numbers of research have been done. Only
Tokat, Muğla, Bolu, Siirt regions have been analyzed. These regions are favourable places for
paragliding. However, it is not possible access any statistical information for the air sports. Here
shortly, these three regions will be reviewed than, Eskişehir will be analysed. Gliding is limited number
of places adjust to gliding
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Tokat Province/ North Anatolia/ Karadeniz Region
Kızılarslan and Unal (2014) studied the importance on aviation sport tourism opportunities at
Tokat, North Anatolia( Karadeniz Region) All types of sports can be done in this region. Mercimek
Tepesi ( Mercimek Hill) is specifically planned area (Kızılarslan ve Ünal, 2014)
Muğla /(Babadağ) Province/South Anatolia/ Mediterranean
Muğla Babadağ mountain, a leading skydiving center for domestic and foreign tourists,
number of skydives exceeded 165,000 visitors while another 180,000 people were expected to increase.
With its altitude of 1965, Babadağ Mountain has attracted 129,636 people at 2011 and 106,462 people
at 2012. Tourism agencies expect the number of skydivers would reach 180,000. Tourists having taken
off
from
the
Babadağ
Mountain
land
over
the
Ölüdeniz
Beach,
(http://mugla.gsb.gov.tr/HaberDetaylari /1/24952/babadaga-5ucus-pisti.aspx) .
Bolu Province/North Anatolia Karadeniz Region
Bolu has 25 different regions for trekking, off road, mountain bicycles. Only Abant and Çele
Regions are regions are available for paragliding ( Ozgenc, Karagöz and Güngör, 2017)
Siirt Province/ Southeast Anatolia
Koday, S, Koday S. and Yusuf Kızılkan (2018) introduced paragliding destination for Siirt
Region at the south east region of Turkey. In the paper, details of geographical features have been
given.
Eskişehir / Central Anatolia
Eskişehir is one of the important centers for the aviation tourism since 1930s from the time
of Ataturk. In addition to his unique case of adventure tourism, the type of aviation sports would be
extended to international gliding sportive tourism activities. Eskişehir has extra-ordinary importance
on military and civil aviation due to geographical structure. Figure 1 gives this extraordinary feature of
Eskisehir region for airsports activities. Plains and mountain offers proper conditions for soaring and
all air sports like gliding, parachuting, paragliding, microlight, ballooning. The geographical structure
of Eskisehir province is formed of Sakarya and Porsuk river basins and mountains surrounding those
basins ( Bayar, 1991).
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Figure 1: Eskişehir at Anatolian Plateau - Source: Bayar, Ayla ( 1991)

Eskisehir is located at Northwest of Anatolia, in Turkey. She consists of plains in Sakarya and
Porsuk river basins and mountains Bozdag and Sundiken of Interior, Sivrihisar Anatolian mountain
chains at North of the province. Sakarya river constitutes province border ( Bayar, 1991).

Figure 2: Turkey Wind Map (2018 )
Source:https://www.weather-forecast.com/maps/Turkey?over=pressure_arrows&symbols=cities. forecast.dots&type=wind

The word of “glide” means to fly without power. Table 7 gives the average wind speed at different part
of Eskişehir necessary for gliding.
Table 7 : Average Wind Speed at Different Part of Eskişehir
Periods

Eskişehir

Sivrihisar

Mihallıcık

Sarıcakaya

Seyitgözü

1

2.9

2.3

0.8

1

1.1

2

3

2.8

0.8

1

1.3
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3

3.2

2.9

1.1

1.1

1.3

4

3.1

2.9

1.1

1

1.4

5

2.8

2.8

1

1

1

6

2.7

3.1

0.9

1

1

7

3.1

3.5

1.1

1.3

1

8

3

3.2

1

1.2

1

9

2.5

2.8

1

1

0.9

10

2

2.5

0.8

0.8

1

11

2.1

2.2

0.8

0.8

1.2

12

2.7

2.5

0.9

0.9

1.2

2.8

2.8

1

1

1.1

Source : Bayar, (1991) Eskişehir Climate Inquiry

In the case of gliders from the ground, the initial pull to desired airspeed may be provided by
a winch which is cylindrical drum enveloped by a long flexible rope over its circumference (Dee, 2014)
.For gliding sports, the average wind speed is important. (Bayar,1984)
This study focus on the Eskişehir region to raise tourism income of the region where airsports
tourism is available. Bayar’s (1991) study and Açan (2018) specialized on airsports in Eskişehir
provides enough knowledge that Eskişehir is one of the best place for aviation (Açan, 2018 and
Bayar, 1991) One more evidence is that Türk Hava Kurumu (THK)Turkish Aeronautical Association
offers aviation sports training theres since 1936. T.H.K. İnönü Flight Training Center was established
by Atatürk in 1936. It is the first center offers training on aviation sports in Turkey and is still unique.
The trainees receives brave and become a professional with aerial vehicles at this center. One-time
guest flights are also an option(Açan, 2018).
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Table 8:

Total Licensed sportsmen

Licenced Air Sports

The Number of Sportsmen Statistics/ 000 Person
2018

2014

2013

2012

2011

2010

2009

4908

3 219

2 817

2 331

1 951

1 7645

1 621 3

-

-

1 328

802

483

47

Source: Ministry of Youth and Sports, Turkey

The Center is located at the region where the North winds are dominating the area. All the
hills at the South of the region provides sail flights. The surface structure of region offers cloud
thermic and dried thermic conditions for best gliding at the region (Açan,2018). Gliding has become
very widespread and has improved by T.H.K.
Table 9 :The Number of People Receive Training
Initial Training

The Number of People Earned Brave

Total Number

19.786

A Brevet

5.714

B Brevet

2.242

C Brevet

3.691

Licence

211
Source:Açan, T.H.K., 2018

Total number of people received training is given at table 9. Although, the population is 82
million people in Turkey, total number of people interested in aviation sports is so few. However, not
only T.H.K, province of Eskişehir, municipalities of Eskişehir must promote aviation sports
domestically and internationally. Naturally, social, media would also support the aviation sportive
activities. Aviation sports activities increase, adventure tourism arrivals increase. Tourism arrivals
increases, tourism income increases and the current account deficit decline.
This paper aims to pay attention two different subject. Firstly, the air sports are not popular
sports in Turkey, however, it could be popular sportive activities. Secondly, tourism income is one of
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the primary sources of export income and current account of balance of payments in Turkey. This
study could not offer formula to show contribution of air sports, adventure sports and their income
to export income and current account of balance of payments in Turkey due to lack of statistics.
General tourism, current account statistics and ratio analyses have been given. Interview have been
done by Acan to express the importance of Eskisehir as a new destination to air sports activities.
5. Conclusive Remarks
Unfortunately, no specific statistics and record relating to aviation and air sports in Turkey.
one of the objective of this paper is to pay attention to the lack of these statistics in Turkey. Only,
Türk Hava Kurumu has limited statistics and organization in airsports. T.H.K. is the leading institution
for training and air sports activities. However, the number of people who get license is so few. In
addition to other types of tourism activities, sportive tourism must be promoted in Turkey The
opportunities in nature, culture, historical heritage unique to Turkey, alternative tourism features must
be introduced to local, regional, domestic and global economy
Eskişehir is one of the best areas for airsports, especially for gliding. Eskişehir region must be
promoted as one of the best regions for gliding to international sport tourism activities. At national
level, Government would promote strategic airsports tourism plan. Government offers specific
support to institutions like T.H.K. and institutions interested in tourism at Eskişehir region for
promotion. Internationalization must be triggered as soon as possible so let the World sport people
learn the region as one of the outstanding centres.
Tourism activities have been expected to be one of the main sources of income in future. In
addition to Tokat, Bolu, Muğla regions, Eskişehir region must be promoted for sport aviation and
specifically for gliding as one of the best areas for gliding all over the World. Tourism is one of the
fundamental source of economic growth. Turkey had 36 billion USD $ income as contribution to
Balance of Payment and GDP by 2015. It was the highest income by last thirty years of tourism
activities. At 2016 and 2017 tourism income decreased and current account deficit increased in Turkish
economy. After 2018, depreciation of the currency and political stability in the country, the tourism
income is expected to rise by 2019. However, still Turkey add new tourism destination and types for
raising tourism income further considering direct and indirect effect of tourism activities. Specifically,
adventure tourism and sports tourism income contributes more than the traditional tourism income.
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2020 Korona Virus Pandemisinin Politik Ekonomisi Türkiye’de Turizm
Tercihleri
Zelha Altınkaya1
1.Giriş
Çin’de 17 Aralık 2019’da ortaya çıkan, 15 Ocak 2020’de yeni tip bir Korona virus ( Covid 19)
olarak adlandırılmıştır, 11 Mart 2020 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi( salgın) ilan
edilmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde, tüm dünyada test yapılanlar arasında 3.096.626 hasta, 247.655
ölüm vakası vardır. 1918 İspanyol gribinden sonra, dünya tarihinde, en kısa sürede en fazla ölümün
yaşandığı bu salgının daha vahim boyutlara varmaması için pek çok önlem alınmıştır. Salgın henüz ilan
edilmesine karşın, bütün dünyada yaşanan hastalık ve kayıplar, kişilerin kendilerini koruma
davranışlarında değişikliğe neden olmuştur. Tüm dünyadaki ani toplumsal kısıtlamalar, ekonomide de
hem talep hem de arz yönlü bir etkiler oluşturmuştur. Bu kısıtlamalardan en çok etkilenenler, kafe ve
lokanta, berberler gibi geçmişte sosyal mesafenin az olduğu sektörler olmuşlardır. Bu araştırmada,
Türkiye'de yaşayan kişilerin turizm tercihlerinin hangi yönde değiştiğini ortaya koymak hedeflenmiştir.
2. Turizm ve Ulusal Gelir
Türkiye ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılalarında, en büyük bir payı, yurtiçi tüketim, ikinci
büyük payı kamu harcamaları, ve sonrasında da net ihracat almaktadır. Her türlü tüketim, gıda, eğitim,
eğlence, sağlık, turizm hizmetleri ile ilgili tüketimler bu hesaplamaya dahildir. Araştırmalar gelir
seviyesinin yanı sıra tüketimin de arttığını göstermektedir. Neoliberal düşünce altında tüm politikalar
tüketimi artırmak üzere tasarlanmıştır. Mikro düzeyde şirketler, makro ekonomik düzeyde hükümetler,
24 Ocak 1980'den bugüne mal ve hizmet tüketimini, özellikle de uluslararası mal ve hizmet tüketimini
de teşvik eden politikalar izlemişlerdir. 1980'den itibaren 1994, 2001 krizleri gibi farklı sebeplerden
kaynaklanan ekonomik ve finansal dalgalanmalardan etkilenmiş olsa da, tüketim hızla artmıştır.
Tüketime dayalı liberalleşme politikalarında, gelişmekte olan ülke ekonomileri “ihracata dayalı büyüme
stratejilerini tercih ettikleri için, turizm, bu stratejinin yapı taşlarından biri olmuştur. Turizm, kişilerin,
tatil, sağlık, din, spor gibi nedenlerle bulundukları yerlerden başka yerlere gitme olarak tanımlanmakta,
bu süre içinde ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin satın alınması da turizm kavramı içinde
değerlendirilmektedir. Bu haliyle, ekonomik yaşamın en önemli alanlarından biri oluşturmaktadır.
Özellikle de yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilmesine bağlı olarak, hem milli gelir hem de
uluslararası ekonomide yarattığı katma değer değişse de bütün ekonomilerde önceliğe sahiptir. Bir
başka yönüyle de en önemli istihdam olanağı sunan kanallarından biridir. Dünyadaki altyapı, ulaşım,
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle turizm faaliyetlerine katılanların sayısı ve turizm gelirleri
son yıllarda hızla artmıştır. 1950'de 2.1 milyar dolar iken 2017'de 2.2 trilyon dolara yükselmiştir. Dünya
Seyahat ve Turizm Konseyinin(2020) verilerine göre, 2016 yılında dünya toplam gayri safi yurtiçi
hasılasına 7.6 trilyon ABD doları katkı sağlamıştır. Bu rakamın 2027 yılında 11.5 trilyon dolara çıkacağı
tahmin edilmektedir.
1
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Tablo 1: Turizm Sektörün Yurtiçi Hasılaya katkısı ( Milyar ABD $)
2011

2012

2013

2014

2015

1.146.1

1.196.5

1321.9

1.365.7

1464.4

2.221

Yurtiçi Turizm Harcamaları

4143

4296

4455

4662

4824

Seyahat & Turizm harcamalarının
GSYH ya doğrudan katkısı

1925

1994

2064

2160

Yurtiçi tedarik zinciri

1.891

1.971

2050

Sermaye Yatırımı

660

685

Kamu Harcamaları

373

İthal edilen mallar

Yabancı Ziyaretçi geliri

2017E

2027F

4976

5169

7635

2235

2306

2394

3537

2156

2240

2317

2408

3616

702

742

782

806

839

1307

382

389

397

408

423

434

557

291

300

315

336

384

389

391

486

6285

6510

6742

7062

7373

7613

7884

11512

99.505

101.550

102.915

104.618

106.796

108.741

111.013

138.086

258,106

264,123

270,374

277,230

286,181

292,220

297,896

381,700

Turizm ve seyahatin GSYH’ye katkısı
İstihdam etkisi ( 000)
İstihdama toplam katkı

2016

Kaynak: Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (World Travel and Tourism Council) 2020

Uluslararası turizm, standart dışı bir ihracat hizmeti endüstrisi olarak tanımlanmaktadır (Dünya Seyahat
ve Turizm Konseyi, 2020).
Tablo 2 : Dünya Ve Türkiye Turist Sayısı İstatistikleri 2020
Turist Sayısı/ Milyon Kişi

Oranlar %

Yıllar

Türkiye ( 1)

Avrupa (2)

Dünya (3)

(1)/(2)

(1)/(3)

(2)/(3)

2008

25.0

486.3

917.0

5.1

2.7

53.0

2009

25.5

462.7

884.0

5.5

2.9

52.3

2010

31.4

488.7

949.0

6.4

3.3

51.5

2011

34.7

520.0

997.0

6.7

3.5

52.2

2012

35.7

540.0

1038.0

6.6

3.4

52.1

2013

37.8

566.6

1087.0

6.7

3.5

51.4

2014

39.8

583.6

1135.0

6.8

3.5

51.2
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2015

39.5

607.7

1186.0

6.5

3.3

51.2

2016

30.9

619.3

1239.0

5.0

2.5

50.0

2017

37.6

674.4

1329.0

5.8

3.0

50.8

2018

46.1

712.6

1403.

6.5

3.3

50.8

Kaynak: Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği http://ttyd.org.tr/tr/turizm-istatistikleri

Türkiye turist sayısı açısından bakıldığında, Avrupa turizm içinde %6.5, dünya turizmi içinde
%3.3 paya sahiptir. Bir taraftan turizm talebini oluşturan bireysel faaliyetler ve bireylerin doğrudan
hareketleri, diğer taraftan turizm arzına anlam kazandıran ve talebe yanıt verebilecek duruma getiren
en önemli unsur yine bireylerdir.
Tablo3 : Turizm Geliri 2020 İstatistikleri
Yıllar

Türkiye

Avrupa

Dünya

2008

22.0

472.0

940.0

4.7

2.3

50.2

2009

25.1

412.5

853.0

6.1

2.9

48.4

2010

22.6

412.1

928.0

5.5

2.4

44.4

2011

25.1

466.6

1042.0

5.4

2.4

44.4

2012

25.3

454.9

1115.0

5.6

2.3

44.8

2013

28.0

491.7

1197.0

5.7

2.3

40.8

2014

29.6

508.8

1245.0

5.8

2.4

41.1

2015

26.6

449.8

1202

5.9

2.2

37.4

2016

20.4

449.4

1225

4.5

1.7

36.7

2017

22.5

519.6

1340

4.3

1.7

38.8

Türkiye’ nin Avrupa’da
Payı%

Türkiye’nin
Dünyadaki
Payı %

Avrupa’nın
Payı %

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü / The World Tourism Organization (UNWTO),2020
http://ttyd.org.tr/Uploadfiles/DocumentFiles/b25ffc96-bb61-45cd-af0d-fdd0b5a635b8.pdf
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Türkiye ekonomisi, uzun yıllar, doğal güzellikleri ile deniz, güneş tatili tercih edenler için
önemli bir fırsat sunmuştur. Yıllar itibariyle dikkate değer bir turizm geliri elde etmiştir. Son dönemde
yapılan çalışmalarda, turizm türleri değişmiş ve kongre turizmi, sağlık turizmi gibi yeni faaliyet alanları
eklenmiş, turizm sezonu 12 aya çıkmıştır. Turizm yatırımlarının artması, turizm gelirlerinde artış
göstermiştir. Türkiye ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılalarının hesaplanmasında iç tüketim diğer
ülkelerde olduğu gibi büyük bir paya sahiptir. Her türlü tüketim, gıda, eğitim, eğlence, sağlık, turizm
bu hesaplamaya dahildir. Araştırmalar gelir seviyesinin yanı sıra tüketimin de arttığını göstermektedir.
Tablo 3: Türkiye Seyahat Harcamaları İstatistikleri / 2020
Yıllar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Seyahat Sayısı /Milyon Adet

61

68

66

65

68

71

71

68

77

79

78

Her bir seyahat başına
yapılan harcama Milyar TL

12

14

16

17

18

23

24

28

36

40

49

Kaynak: TÜİK, 2020
Tablo 4 : Harcama Türlerine Göre Turizm İstatistikleri/ 2020
Yıllar

Toplam

Paket
Seyahat

Toplam

Sağlık

Ulaşım

2009

12 216

613

11 603

3 347

1 040

564

3 706

1 743 622

947

256

2010

13 843

606

13 238

3 840

1 069

579

4 429

1 947 013

1 071

303

2011

15 641

665

14 977

4 555

1 403

529

5 030

2 247 555

910

303

2012

16 725

932

15 793

4 844

1 413

534

5 364

2 238 099

947

410

2013

18 417

1 275

17 142

5 124

16 001

572

5 917

2 497 768

960

471

2014

22 601

1 160

21 441

6 643

2 192

854

6 759

3 155 854

1 155

682

2015

24 410

1 724

22 686

7 336

2 289

856

7 109

2 974 316

1 588

533

2016

28 033

2 490

25 543

8 633

3 115

950

7 767

3 089 239

1 822

167

2017

35 305

2 899

32 406

10 957

3 754

1 274

9 650

3 901 606

2 627

243

2018

40 266

3 506

36 758

12 284

4 888

1 353

11 746

3 896 637

2 266

324

Yeme
İçme

Konakla
ma

Giyim

Diğer

Seyahat
Öncesi
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2019

48 910

3 965

44 946

15 645

5 934

2 192

13 889

4 329 643

2 548

409

Kaynak: Türkiye İstatistik Enstitüsü, 2020,

Ancak, son birkaç yılda, 2016-2018 yılları arasında, güvenlikle ilgili bazı konular nedeniyle
yabancı turist talebi azalmış, turizm sektörü zarar görmüştür. Türk turizm endüstrisi genel olarak yerli
tüketiciler tarafından canlı tutulmuştur. Ancak, 2019'da tersine dönmüştür. Yabancı turist sayısı hızla
artmış olmasına rağmen, 2020'nin bu ilk dönemlerinde Türkiye, Korona virus 2019 (Covid-19)
pandemisinden(salgınından) kaynaklanan yeni bir riskle karşı karşıyadır. Korona virus 201’un ortaya
çıkışı, hastalıkların yayılma hızı ve çok yüksek ölüm riski, dünyadaki tüm insanlar için ana endişe
kaynağıdır. Bu olağandışı koşullar, bireylerin yaşam biçimlerini de dönüşmüştür. Bu araştırmada, hem
bu yeni yaşam biçimi, hem de salgın hastalık bittiğinde kişilerin davranışlarındaki değişiklik sonucunda
turizm tercihleri, yurtiçinde ve yurtdışındaki otellerde konaklama, turizm faaliyetinin yapılacağı adrese
giderken kullanacağı toplu taşıma araçları ile dışarıda yemek yeme tercihleri temel konu olmuştur. Bu
analizi yapmadan önce, literatürde, daha önce salgının yada terör faaliyetleri gibi sebepler nedeniyle
travma geçiren ülkelerde yaşayan tüketicilerdeki davranış değişikliğini incelemiş olan araştırmalar ele
alınacaktır.
2. Literatürde Salgın Hastalıkların Turizm Sektörüne Etkisi
Literatürde, dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan, bulaşıcı hastalık
salgınlarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin az sayıda makale vardır. Oysa, tarih boyunca insanlık,
deprem, sel gibi afetlerin yanında veba, kolera, çiçek gibi bulaşıcı ve/veya çaresi olmayan hastalıklarla
karşılaşmışlardır. Bu doğal afetler veya hastalıklar o kadar etkili olmuşlardır ki kimi zaman tarihin
seyrini bile değiştirmiştir. Son yüzyılda en yaşanan en büyük salgın İspanyol gribidir. Dünyada 50
milyon kişinin öldüğü tahmin edilmektedir (Almond, 2006). 1918 İspanyol gribinden sonra yaşanan
salgınlar, genellikle bölgesel olmuş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, salgın olarak ilan edilse bile
etkilenen kişi sayısı, ekonomik sektör sayısı gibi değerlendirme kriterleri açısından İspanyol gribi ile
karşılaştırılabilecek bir etki oluşturmamıştır. Ancak, 1918 İspanyol gribinin ardından 100 yüzyıl
geçmesine karşın, bu salgının da ulusal ve hatta küresel politik ekonomik etkilerinin hala devam devam
ettiği iddia edilmektedir( Humphries, 2014).
Bulaşıcı hastalık olmasa da, 11 Eylül 2001 ikiz kulelere yapılan terör saldırılarını takip eden
yıllarda, binlerde Amerikalı Vietnam travması yaşamıştır. Tıp literatüründe “Vietnam travması” olarak
ifade edilen travma, Güney Vietnam’ lı bir grup mültecinin maruz kaldığı olaylar karşısında
gösterdikleri tepkilerdir(Mollica ve diğerleri, 1998). 2001 Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör
saldırısından sonraki saatler içinde New York hastaneleri yaralıları almaya hazırlanmış olmasına
rağmen, saldırıdan kurtulanların çoğu fiziksel yaralanmalarına yerine psikolojik yaralar aldığı için
hastane yataklarının boş kaldığı farkedildi. Böylece, can kaybı, maddi hasar ve terör tehdidi ölçülürken,
şok ve korku ortaya çıktıkça psikolojik yaralanmalar daha fazlaydı. Amerikan topraklarında meydana
gelen en ölümcül terörist saldırının ardından, halk sağlığı uzmanları alışılmadık derecede yüksek oranda
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psikolojik rahatsızlık ile karşıya karşıya kalmışlardı. Bazı halk sağlığı yetkilileri sadece New York ve
çevresindeki ilçelerde yaşayan 12,7 milyon kişi için değil, New York Eyaletinin tamamını etkilediği
ortaya çıkmıştır (Seeley, 2005). Sadece Newyork’ta değil, tüm ABD’de ve hatta Avrupa’da yaşayan
kişiler bile yaşanan travma nedeniyle uzun bir süre havayollarını kullanmamışlardır (Tombs, 2002).
Uzun yıllar, havayolları şirketleri azalan talep nedeniyle zarar etmişlerdir (Hinton, 2007).
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezinin, 2019 yılında yayınladığı rapora göre,
2009 Nisan ayında ortaya çıkan, yeni tip H1N1 pdm09 virusu 2010 yılının Ağustos ayına kadar etkisini
sürdürmüştür. Gençlerin, bu virusa karşı bağışıklığı olmadığı, ancak 60 yaşın üzerindeki insanların
yaklaşık üçte birinin, daha eski bir H1N1 virusu nedeniyle bağışıklığa sahip olduklarını ifade
etmektedirler.Yeni virusa karşı, mevsimsel grip aşılarıyla aşılama, yeni virus enfeksiyonuna karşı çapraz
koruma sağlayamadığı (H1N1) pdm09 aşısı üretilirken, ikinci dalgadaki hastalık zirvesinin ABD'ye
gelip gitmesinden sonra, Kasım ayı sonuna kadar büyük miktarlarda arz edilmemiş olması da etkili
olmuştur. 12 Nisan 2009'dan 10 Nisan 2010'a kadar 60.8 milyon vaka, 274.304 hastaneye yatış ve
12.469 ölüm olduğunu tahmin edilmektedir( https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009h1n1-1pandemic.html)
Maynard ve Bloor (2009)’a göre, H1N1, domuz gribi salgını, hem tedavi ve hem de aşıların
önceden satın alınması açısından bir maliyet olduğu gibi, ilaç şirketleri ve genel uygulamalardan elde
edilen gelirle karşılaştırıldığında, diğer Ulusal Sağlık Sistemi hastalarının tedavi edilmesi açısından da
fırsat maliyeti oluşturmuştur. Ancak, bu yatırımların etkili olması halinde ve hastalığın yayılması
kısıtlanmışsa, finansal faydalar büyük olabileceği de göz önüne alınmıştır. Hükümetin bu müdahalelere
yaptığı yatırım, tıpkı bir salgının ekonomik etkisinin modellenmesi gibi, büyük ölçüde "tahminlere"
dayandığı, bu nedenle, tarafından özetlenen zorlu senaryoların, politika yapıcıların pandemik influenza
için planlama yapmalarına ve potansiyel olarak ciddi olanları önleyerek iyi yatırım kararları almalarını
tavsiye etmişlerdir ( Maynard and Bloor, 2009).
Maynard ve Bloor (2009)’a göre 2003 SARS salgınına karşı, bütçeden ayrılması gereken, payı
tartışırken, bunun Callaghan liderliğindeki İngiliz hükümetinin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)
sterlini ve İngiltere ekonomisini desteklemek zorunda kalmasıyla sonuçlanan önemli bir mali
dengesizlikle karşı karşıya kaldığı 1970'lerin sonlarını hatırlatmaktadır. Çünkü, İngiliz hükümeti, kendi
hükümetini ve uluslararası yatırımcıların rahatsız olduğu bir mali açık varken, bu açığın, salgınla birlikte
önemli ölçüde yükselebileceğini endişelendiler. I.M.F. desteğinin büyük ölçüde azaldığı dönemde, bir
salgın olmadan bile, harcamalarda büyük kesintiler yaşanmış iken, 2010'dan sonraki üç yıl boyunca
nakit finansman talep eden bir Ulusal Sağlık Hizmeti politikasının uygulanabilir bulunmamıştır.
Nitekim 1979 sonrasında, sadece İngiltere’ de değil, bütün dünyada ekonomik sistemlerde radikal
değişiklikler olmuştur.
Keog-Brown, Smith, Edmunds ve Beutels (2010) yaptıkları çalışmada, 2003 yılı şiddetli akut
solunum yolu sendromu (SARS) salgını bulaşıcı hastalık salgınlarının kayda değer, makro ekonomik
etkilerinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Mevcut H1N1 (domuz gribi) ve potansiyel grip salgınlarının
çok daha büyük bir etkisi olabileceği ifade edilmiştir. Birleşik Krallık, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın
çok sektörlü-tek ülke hesaplanabilir genel denge modelini kullanarak, değişen şiddette hastalık
senaryoları ile birlikte modern bir salgının potansiyel ekonomik maliyetini incelemişlerdir. Okul
kapama, aşılama ve antiviral politikaları, ile birlikte değerlendirildiğinde, hastalıktan kaynaklanan
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GSYH kayıplarının yaklaşık % 0.5-2 olduğunu, ancak okulun kapama halinde 4 haftadan tüm salgın
kapanmaya kadar arttırmak neredeyse ekonomik maliyeti iki katına çıkardığı, ancak antivirallerden ve
aşılardan faydalı elde edildiği sonucuna varmışlardır. Bu nedenle, salgını hafifletmek için pahalı
politikaların hastalık ve ölümleri en aza indirmede etkili olmasını sağlamak için dikkatli planlama
önemlidir (Keog-Brown ve diğerleri, 2010) Ekonomik maliyet insan hayatı ikilemi çözülmeyecek gibi
görünmektedir.
Blenden, Benson, Desroches, Raleigh, and Kalahn Taylor-Clark (2004), Severe Acute
Respiratory Syndrome(SARS)’a karşı Kanada, Toronto, Ontario ve ABD’de yaşayan halkın tepkilerini
ölçmüşlerdir. Ontario' daki, diğer Kanada eyaletleri ve ABD'deki SARS sayısında önemli farklılıklar
olduğunu, nüfus arasında, nispeten düşük bir yayılma düzeyinde bile, salgınının önemli bir psikolojik
ve ekonomik etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, halkı SARS riski ve uygun önlemler
konusunda eğitme çabalarının başarısının farklı düzeylerde olduğunu, halk sağlığı yetkilileri tarafından
daha iyi iletişim sağlanarak, toplum çapında bazı sorunlardan önlenebileceğini iddia etmektedirler.
Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de hem Toronto, Kanada, metropol bölgesinde hem de
Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın büyük çoğunluğu SARS'ın bulaşıcı olduğunu bilmekte ve
kendilerinin bir karantina almak veya izolasyon düzenine uyacaklarını söyleyerek kamu çalışanlarını
desteklemişlerdir. Ek olarak, halk genellikle hastalığın yayılma yolları hakkında bilgi sahibi olduğu,
Ontario hane halkının yarısının ellerini daha sık yıkamak için olumlu önlemler aldığı ortaya çıkmıştır.
Son olarak, her iki alandaki büyük çoğunluk SARS'a karşı aşı olmadığını biliyordu. Olumsuz tarafta ise
Toronto bölgesinde ve ABD'de halkın yarısı, SARS hastalığa yakalanan bir kişinin tedavi için etkili bir
yöntem olmadığını bilmiyordu. Kanada’da Ontario dışındaki eyaletlerde ve az sayıda SARS vakasının
olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, ideal olarak, daha az insanın hastalığa yakalanma ve hastalığa
karşı gereksiz önlemler alma konusunda endişelerini ifade ettiğini görmek isterdi. Gelecekte,
karantinaya alınan insanların yaşadığı bazı sorunları, özellikle de sınırlandırılmayla ilgili duygusal
zorlukları ve kaçırılan iş nedeniyle, ödeme alamama sorununu hafifletebilirler. Bu bulgular, bulaşıcı
hastalık salgınının medyada yer almasının iki ucu keskin bir kılıç olabileceğini düşündürmektedir.
Olumlu tarafı medyadaki haberlerde insanları bir hastalığın nasıl yayıldığı, hangi önlemlerin alınması
ve bir aşının olup olmadığı hakkında bilgilendirmekte, öte yandan, bir salgının ulusal ve ulusal haberler
arasında yer alması nedeniyle, salgının bulunduğu bölgeden çok uzakta olan insanlar için endişe
yarattığı ve sanki etkilenen bölgedeymiş gibi önlem almaya başlayabilecekleri ifade edilmektedir
(Blendon ve diğerleri, 2004) .
Chen, Chen, Tang and Huang (2009), 2003'teki SARS salgın döneminde Tayvan'ın borsa
üzerinde etkilerini ölçen araştırmada, SARS krizinin turizm, toptan ve perakende satış üzerinde
olumsuz etkiler getirdiğini göstermiştir. Önceki çalışmaların çoğu SARS salgınının Asya ve hatta
küresel borsalar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın bulguları, ağırlama
endüstrisi, stoklarının gerçekten SARS salgınına duyarlı olduğunu ve stok performanslarının benzer
bir felaketin tekrarlanmasına ("Kuş Gribi" gibi) yanıt vermesi beklendiğini göstermektedir. Tayvan
hükümeti için SARS salgını, her bir endüstrinin önemini anlamalarını sağlamak için çok iyi bir fırsat ve
ders olabileceğini, hükümet ve politika belirleyicilerinin, her sektörün gelişmesini desteklemesi ve
teşvik etmesini, endüstrilerin korunması sonucunda, ülke ekonomisini, halkının sağlığını, salgınların
olası etkilerine karşı koruyabileceğini iddia etmektedir(Chen, 2009). Bu makale sadece akademik
katkılar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yeni ve gizemli salgınlarla karşı karşıya olan otelcilik
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endüstrisinin tüm sektörlerindeki yöneticilere, yatırımcılara ve hükümet yetkililerine de fayda
sağlamaktadır(Chen ve diğerleri, 2009)
Clark, 2002 yılında ortaya çıkan SARS ile İspanyol griplerinde salgının önlenmesi için yapılan
girişimleri karşılaşmıştır (Clark, 2016). 1918 yılında 50 ile 150 milyon kişinin ölümü ile sonuçlanan
İspanyol gribine insanların çoğunun şehir merkezlerine yürüme mesafesinde oturmalarına rağmen, en
çok görülen toplu taşıma araçlarının elektrikli troleybüsler olduğunu, bu troleybüsleri 100’e yakın
yolcunun bindiğini tespit etmişler ve bu sayının azaltılmasına yönelik tedbirler almışlardır. Bu da
salgının önlenmesinde önemli katkılar sağlamıştır ( Clark, 2016).
4. Koronavirus (Covid 19) Pandemisi Türkiye Turizm Sektörüne Olası Etkileri
Türkiye ekonomisi, 24 Ocak 1980'den sonra izlenen politikalar nedeniyle genel olarak cari
işlemler açığı vermektedir. Cari açık, ithalatın, döviz giderlerinin, ihracat gelirlerinden (döviz
gelirlerinden) çok olduğunu ortaya koymaktadır. Aslında, yatırım mallarının ve hammadde ithalatının
artması ekonomide üretim artması ve büyüme olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Türk
ekonomisinde, tıpkı ABD ekonomisinde olduğu gibi, cari açığa dayalı bir ekonomik büyüme modeli
izlemiştir. Ancak, yüksek cari açıklar ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine benzer şekilde,
piyasaların serbestleştirilmesini tercih eden Türkiye'de, bu kararların alındığı 24 Ocak 1980'i takip eden
esnek kur sistemine geçişle, döviz kurunda yüksek oynaklığa neden olmuştur. Özellikle 2008 mali
krizinden sonra ABD ekonomisi, 2018 yılında Türkiye ekonomisinde özel olarak, şirketlerin sahip
olduğu cari işlemler ve dış borçlardaki açıklar, Türk ekonomisini kırılgan hale getirmiştir. 2018
sonrasında, 2019 yılında uygulanan para ve maliye politikaları ile istikrar yakalanmış olsa da, 2020
yılında da ekonominin aynı performansı göstermesi beklenmektedir. Ekonomi politikalarında, talebi
artırıcı politikalar ön plana çıkmışken, bunlar arasında yatırım sermayesi, sanayi yatırımlarına göre daha
az olan, daha hızlı üretime geçen, turizm harcamalarını artıran politikalarda etkili olmuştur.
Bu ekonomik şartlar altında, küresel politik ekonomi de, bütün dünya ekonomileri, çok kısa
bir sürede hızla yayılan, Korona virus ( Covid 19) salgını yeni bir dönemin başlangıcı olduğu tahmin
edilmektedir. 31 Aralık 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde, ortaya çıkan Koronavirus (Covid 19)
kaynaklı salgın, öncelikle Asya ülkelerinde, sonra Avrupa ve diğer kıtalarda da görülmeye başlamasıyla
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. 31 Aralık 2019’dan, 11 Mart 2020’a
kadar geçen sürede çok sayıda kişi solunum yolları yetersizliği, duyu kaybı gibi semptomlar göstererek,
Korona virus hastalığına yakalanmışlar yada hayatlarını kaybetmişlerdir. 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle
DSÖ’nün beyanına göre 3.175.207
kişi hasta olmuş, 224.172 bin kişi hayatını
kaybetmiştir(https://covid19.who.int/). Ancak, ülke ekonomisinde doğrudan hane halkının tüketimi
ile daha çok ilgili olan turizm harcamaları doğal olarak kişilerin geliri başta olmak üzere, kişiyi
ilgilendiren bütün etkilerden, özellikle de tüketicinin sağlığı ile ilgili konulardan doğrudan
etkilenmektedir. Kişinin sağlığını etkileyen virus gibi hastalıklarda bu etkilerin içindedir.
Tıp otoriteleri, henüz salgına neden olan Covid 19’ u tam olarak tanımlayamamışken, ilacı ve
aşısı bulunmamışken, salgının ne kadar uzun süreceğine tahmin etmek mümkün değildir. Aşı geliştirme
araştırmalarının 2021 yılının Bahar sonlarında sonuçlanabileceğini, ancak, aşının kullanılmasından
kaynaklanan küresel bağışıklığın kazanılmasının yıllar alabileceği ifade edilmektedir
(https://covid19.who.int/) Bu insan sağlığı için riskli olan şartlarda, 11 Marttan sonra tüm dünyada,
Hindistan, Avrupa Birliği ülkeleri, A.B.D. ülkeleri dahil 3.8 milyardan fazla kişi evlerinde izole
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edilmişlerdir. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (I.M.F.) gibi uluslararası örgütlerin ekonomistleri
tarafından dünya ekonomisinin, birinci ve ikinci çeyrek dönemlerinde ekonominin durdurulmasına
bağlı olarak, 2020 yılının ikinci, üçüncü dönemlerinde ekonomide iyileşme olsa bile küresel
ekonominin 2019 yılına göre %5 daralacağını öngörmektedir(Dünya Bankası, 2020; IMF, 2020).
Türkiye’ de de 11 Mart 2020 tarihinden (salgın ilanından) sonra 15 Mart 2020’de okullar tatil
edilmiş, camilerde ve diğer toplu ibadet edilen yerlerde ibadete ara verilmiş, alışveriş merkezleri
kapanmış, restoran, yeme içme yerleri, berberler geçici olarak hizmetlerine ara vermişlerdir (İçişleri
Bakanlığı, 15 Mart 2020). 21 Mart 2020 tarihinden itibaren 65 yaş üstündeki kişilere, 3 Nisan 2020
tarihinden itibaren 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmiştir
(https://www.icisleri.gov.tr/sehir-giriscikis-tebirleri-ve-yas-sinirlamasi)Sırasıyla Asya, Avrupa ve
Amerika ülkelerinden tamamına uçuşlar durdurulmuştur, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinden diğer
illere seyahat kısıtlaması getirilmiştir. 10 Nisan’dan itibaren hafta sonları ülke genelinde sokağa çıkma
yasağı izlenmiştir.
Küresel ekonomik daralmaların gelir, işsizlik, eşitsizlik ve sağlık üzerindeki etkilerinin önemli
olabileceği, kamu maliyesi üzerindeki etkilerin daha da derin olabileceği ifade edilmektedir. GSYH
düştükçe, gelir ve tüketim azaldığı için vergi gelirlerinin düşmesi, aynı zamanda sağlık hizmetleri için
kamu harcamaları artması da bütün dünya ekonomilerinde bütçe açıkları, turizm faaliyetlerinin de
durması yada azalması ile cari açıkların büyüme riski ile karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksektir. 1929
büyük buhranından sonraki dünya ekonomisinin karşılaştığı en büyük ekonomik kriz olarak ortaya
çıkacağı endişesi hakimdir. Bu araştırma, Korona virusun yeni tipi Covid-19 ve ona bağlı olan
hastalıkların süresince ve sonrasında yaşanacak ekonomik etkileri üzerinde tahminde bulunmaya
yöneliktir. Ancak, tahmin genel denge modellemesi değil, kısa vadede en hızlı etkilenen hizmet
sektörlerinden biri olan turizm sektörünün talebinin Covid 19 ne kadar etkilenebileceğini ortaya
koymaktır.
27 Nisan- 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme bölümü 2.sınıf öğrencileri, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile onların aileleri,
İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri ve aileleri ile rastgele seçilmiş
300 kişi arasında, sosyal medya aracılığı ile saha çalışması yapılmıştır. Analiz grubu, küçük bir grup
olmasına karşılık, Türkiye’de yerleşik tüm tüketicileri yansıtabilecek niteliktedir. 15 Mart 2020 tarihi
itibariyle öğrenciler Türkiye’nin değişik illerinde yerleşik ailelerinin yanlarına gitmişlerdir. Anket,
sokağa çıkma kısıtı olması nedeniyle, whatsapp uygulaması üzerinden yapılmıştır. Ankete cevap veren
299 kişinin tamamı bütün yaş gruplarını temsil etmektedir. Ankete katılanların %43’ ü, 18-35 yaş
grubunda, %29’i 36 -50 yaş grubu arasında, %10’u, 51-65 yaş grubu arasında, %5si 65 yaş
üzerindedir. Ankete %10’u medeni durumunu bildirmek istememiştir. Geri kalan %90’ın, %49’sı
bekar, % 51 evlidir.

187

Altınkaya, Zelha; 2020 Korona Virus Pandemisinin Politik Ekonomisi Türkiye’de Turizm Tercihleri

En son bitirdiğiniz okul nedir?

Tercih

İlkokul

4

Ortaokul

5

Lise

82

Üniversite

132

Yüksek Lisans

50

Doktora

15

Araştırma konusu, 2020 Koronavirus (Covid-19)salgınında, Türkiye’deki salgın İstanbul merkezli
olduğu için, kişilerin turizm tercihlerindeki değişiklikte, sokağa çıkma yasağında nerede oldukları
önemli bir konudur. Ankete cevap verenlerin %51’i İstanbul’da, %70’ü İstanbul dahil büyük şehirlerde
yaşamakta, %30’ü büyük şehir dışındaki yerleşim yerlerinde yaşamaktadırlar.

Hangi İlde Yaşıyorsunuz

İstanbul

156

Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon, Konya,
Kocaeli, Bursa gibi büyük şehirler

58

Büyükşehir dışındaki şehirlerden birinde

58

Türkiye dışında geçici olarak

2

Türkiye dışında kalıcı olarak

2
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Ankete katılanların %44 çalışmadığını, %19’u kamu görevlisi olduğunu, %7’si turizm sektöründe, %14’ü
hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Kısa vadede salgından en çok etkilenmesi beklenen grubu
yansıtmaktadır.
Nerede Çalışıyorsunuz?

Tercih

Çalışmıyorum

133

Kamu Görevlisiyim

56

Turizm yiyecek içecek, kişisel sektöründe

21

Hizmet sektöründe kendi şirketimde çalışıyorum

21

Kendi şirketimde sanayi malları üretiyorum

3

Sanayi malları üreten firmada çalışanım

11

Diğer

46

Ankete katılanların 82’si öğrenci oldukları için çalışmamakta. 8 kişi 2019 yılını da işsiz geçirmiş, 3 kişi
Korona virus nedeni ile işten çıkarılmış, 3 kişi de ücretsiz izne çıkarılmıştır. 42 kişi emekli, 8 kişide ev
kadınıdır. Ankete katılanların %27’sinin öğrenci olması, özellikle de son sınıfta olmaları, onların hem
istihdama katılmaları yönündeki beklentileri ve turizm tercihleri açısından önem arz etmektedir.
Neden Çalışmıyorsunuz ?

Tercih

Öğrenciyim

65

Son sınıf öğrencisiyim

20

2019 yılında işsizdim. Henüz iş bulamadım

8

Koronavirus nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldım

3

Koronavirus nedeni ile işten çıkarıldım.

3

Emekliyim

42

Ev kadınıyım

8
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Korona salgının işsizlik, gelir durumu üzerine etkisi önemlidir. İşsizlik durumu, gelir durumunu da
yakından ilgilendirecektir. Bu nedenle aylık gelirleri de sorulmuştur. 2375 TL Türkiye’de 2020 yılındaki
ilk altı ayında geçerli olan asgari ücret tutarıdır. 290 kişiden sadece 66 kişinin geliri, % 23’nin geliri
7.637 TL’nin üzerindedir. 44 kişi yanıt vermemiştir.
Sizin aylık geliriniz ne kadar?

Tercih

2375 TL’den az

22

2375 TL

9

2376-7637

60

7637 TL’ den daha fazla

72

Sabit gelirim yok

87

Ankete katılanların salgın öncesindeki alışkanlıklarını ortaya koyabilmek için ev dışında yemek yeme
alışkanlıkları olup olmadığı, eğer varsa ne sıklıkta dışarıda yemek yediklerine ilişkin bir soru
sorulmuştur.

2019 yılında ve Korona Salgını öncesinde
hangi öğünlerinizi dışarıda yeme
alışkanlığınız vardı?
6
Sadece sabah kahvaltıları
Sadece öğlen yemekleri

67

Sadece akşam

48

Hem Sabah hem de öğlen yemeği

17

Sabah öğlen, akşam yemeklerinin tamamını

22

Evimin dışında yemek yemezdim

50

Haftada yada ayda bir herhangi bir öğün

84
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2019 yılı ve Koronavirus Salgını öncesinde % 20’i dışarıda yemeyi tercih etmezken, % 25’i haftada bir
öğün dışarıda yemek yemeyi tercih ettiklerini beyan etmişlerdir. Ankete katılanların % 80’i mutlaka
ayda bir kez dahi olsa dışarıda yemek yemeyi tercih etmektedir.

2019 yılında kaç gün yurtiçinde bir otelde
kaç gece konakladınız?

Hiç

135

1-3 gün

29

4-7 gün

59

8-14 gün

38

15’den fazla

34

Ankete katılanların %45’ü 2019 yılında hiç otelde konaklamamışlardır, %56’sı birden fazla gece otelde
yurt içinde bir otelde konaklamışlardır. Bu veri, TÜİK' in açıklamış olduğu yerli turistlerin, otel
konaklamasını çok tercih etmedikleri verileri uyum içindedir.
2019 yılında kaç gün yurtdışında otelde
konakladınız?

Hiç

202

1-3 gün

13

4-7 gün

35

8-14 gün

24

15’den fazla

20
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Araştırmamıza katılanların, salgının ne zaman öğrendikleri sorulmuştur. Bu bilgi, salgının ne zaman
biteceği, turizm tercihlerinde bir rol oynayıp oynamayacağı konusundaki öngörülerini ortaya
koyacaktır. %79 gibi yüksek bir oranda salgının ilk olarak Çin’de ortaya çıkışından itibaren ankete
katılanlar tarafından bilindiğini ortaya koymaktadır.

Korona virusun bir salgın hastalık olduğunu ilk olarak
ne zaman öğrendiniz

11 Martta Sağlık Bakanımız açıklama yaptığında

35

Okullarda eğitime ara verildiğinde

11

Camilerde ibadete ara verildiğinde

0

Sokağa çıkma yasağı konulduğunda

0

Hastalık ilk olarak Çin’de ortaya çıkıp, medyaya
yansıdığından itibaren

238

Ankete katılan, 299 kişiden 5‘i bizzat kendileri hastalığa yakalanmıştır. Bu 300 kişilik bir grup için
%1.6 oranını temsil etmektedir.

Korona virusten kaynaklanan bir hastalık yaşadınız mı ?

Tercih

Evet

5

Hayır

279

Ankete katılan, 299 kişiden 16’sı ( yaklaşık %5.5 oranında), Korona virus ( Covid 19) nedeni ile bir
yakınını kaybetmiştir.
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Korona virusten kaynaklanan bir hastalık nedeniyle bir yakınınız kaybettiniz
mi?

Tercih

Evet

16

Hayır

268

Ankete katılanların %62’si 2020 Korona virus (Covid 19) salgının 31 Temmuz 2021’den önce
geçmeyeceğini tahmin ediyor. Hatta %10’luk kesim, salgın 31 Temmuz 2022’de ancak etkisini
yitireceğini düşünmektedir. Ankete katılanların sadece %5’i salgının 31 Mayıs 2020 tarihinde biteceğini
öngörmektedir.
Korona virus ün etkisini ne zaman kaybolacağını düşünüyorsunuz

Tercih

31 Mayıs 2020

17

31 Temmuz 2020

78

31 Temmuz 2021

148

31 Temmuz 2022

39

Korona virusun etkisinin 31 Mayıs 2020’de biteceğini düşünülse bile ankete katılanların %76’sı,
tatillerin yurtiçinde bir otelde konaklamayı planlamamaktadırlar.

Eğer Korona virus 31 Mayıs 2020’de biteceğini düşünüyorsanız, bu tatilinizi
bir yurtiçinde bir otelde geçirmeyi planlar mısınız?

Tercih

Evet

38

Hayır

227

Korona virusunun etkisi kısa vadede (Mayıs yada Temmuz 2020 sonunda) kaybolacağını düşünseler
bile ankete katılanların %82’ si tatillerinde İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerden birinde
geçirmeyeceklerini ifade etmişlerdir.
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Eğer Korona virus 31 Mayıs 2020’de biteceğini düşünüyorsanız, bu tatilinizi
İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere de bir otelde geçirmeyi planlar mısınız?

Tercihler

Evet

17

Hayır

247

Turizm Bakanlığının yaptığı, konaklanacak otelin korona viruse karşı korunduğuna dair sertifika
verilmesi durumunda otelde konaklama tercihlerinin değişip değişmeyeceği sorusuna, %31 kişi otelde
konaklayabileceklerini, %61’de konaklamayacaklarını ifade etmişlerdir.

Korona virus salgını sonrasında otellerin korona viruse karşı yeterli önlem
alındığını gösteren sertifika olursa, otelde konaklama tercihleriniz değişir mi?

Tercihler

Evet, otelde konaklarım.

98

Hayır, otelde konaklamam

186

Koronavirus salgını sonrasında otellerin koronaviruse karşı yeterli önlem alındığını gösteren sertifikaya
ilave olarak konaklama fiyatları düşürülürse, otelde konaklama, tercihleriniz kalma yönünde değişir
mi?” sorusuna ise katılımcıların % 35’si olumlu, %55’ü olumsuz yanıt vermiş ve kalmayacağını ifade
etmiştir.

Korona virus salgını sonrasında otellerin korona viruse karşı yeterli önlem
alındığını gösteren sertifikaya ilave olarak konaklama fiyatları düşürülürse,
otelde konaklama, tercihleriniz kalma yönünde değişir mi?

Tercihler

Evet, bu koşullar sağlanırsa fikrim değişir ve otelde kalırım

107

Hayır, bu koşullar sağlansa bile otelde kalmam

93

Benim için fark etmez. Hiçbir durumda kalmam.

70

Benim için farketmez. Hiçbir kolaylık yapılmasa da kalırım

13
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Turizm sektörünün yine en önemli altyapısı, ulaştırma araçları ile ilgilidir. Katılımcıların %69’ı, toplu
taşıma araçlarını tercih etmemektedir.
Seyahatinize uçakla yada otobüs gibi toplu taşıma araçları ile gitmek ister misiniz?

Tercihler

Evet

81

Hayır

204

Uçakta yolculuğun güvenli olması için az sayıda koltukta, az sayıda yolcu alınması nedeni ile uçak
biletinin fiyatları artması durumunda uçağı tercih edip etmeyecekleri sorusu karşısında katılımcıların
%70’i, uçak fiyatları arttığında, uçakla yolculuk yapmayacaklarını ifade etmişlerdir.

Koronavirus sonrasında uçak fiyatları artış gösterse de uçakla yolculuk yapmayı
tercih eder misiniz?

Tercih

Evet

69

Hayır

215

Nişancı, Özdoğan ve Bölüktepe 2017 yılında yaptıkları araştırmada, Türkiye’de ev dışında yemek yeme
davranışının nedenlerini sorgulamışlardır. 2017’de yapılan araştırmada, tüketicilerin %50’si haftada 12 kez dışarıda yemek yediklerini; “dışarıda yemek yemeyi” psikolojik rahatlama nedeni ile tercih
ettiklerini ifade etmişlerdir( Nişancı ve diğerleri, 2018). Bu faktörün, itibar ve sosyalleşme gibi
nedenlerden daha etkili olduğunu tespit etmişlerdir( Nişancı ve diğerleri, 2018) .Bu araştırmada, ankete
katılanların %25’i salgın sonrasında, dışarıda yemek yemeyi tercih etmeyeceklerini,%53’ü hemen
olmasa da birkaç ay sonra dışarı yemek yemeye başlayabileceklerini ifade etmişlerdir.
Koronavirus Pandemisi son erdiğinde dışarıda yemek yeme tercihiniz değişir mi?

Tercih

Zaten dışarıda yemiyordum.Pandemi sonrasında da yememeye devam ederim.

41

Salgın sırasında dışarıda yememe kararı aldım, salgından sonra dışarıda yemek yemem.

38

Salgın öncesinde olduğu gibi,dışarıda yemek yemekte bir mahsur görmüyorum.

38

Salgın sonrasında hemen olmasa da dışarıda yemeye birkaç ay sonrasında belki başlarım.

167
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4.Değerlendirmeler
Ulusal gelirin en önemli unsurlarından biri hane halkı harcamaları, bir diğeri ihracat gelirleridir.
Döviz kazandırıcı ihracat geliri olarak sınıflandırılan, turizm gelirlerinde 2020 Korona virus (Covid 19)
ten ne kadar etkilenebileceği araştırma konusudur. 1 Mayıs 2020 itibariyle dünya genelinde ülkeler
arasında uçuşlar başlamamış, sınırlar yabancı ülke vatandaşlarına açılmamıştır. Bu nedenle kişilerin
turizm tercihlerinde sadece yerli turistlerin tercihleri ön plana çıkmıştır. Bu etkiyi ölçebilmek için,
Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan çeşitli gelir gruplarından 300 kişiye 22 soru sorulmuştur. 299 kişi
ankete cevap vermiştir. Ankete katılanların %95’i en az lise mezunudur. Ankete katılanların %80’nin,
Korona virus 2019’un (Covid 19)’un Çin de ortaya çıkışından itibaren salgından haberleri olduklarını
söylemişlerdir. Ankete katılanların % 78’ si Korona virusün etkisinin 31 Temmuz 2021’den önce
geçmeyeceğini, %11’lik grubun ise virusun etkisinin 31 Temmuz 2022’ ye kadar süreceği yönünde
tahminleri vardır. Toplam populasyonun, % 70’i Korona virus nedeniyle toplu taşıma araçlarını tercih
etmediklerini ifade etmektedirler. Yapılan araştırma sonucunda, tüketicilerin, korona virusa karşı yeterli
önlemlerinin alındığı gösteren sertifika alınması halinde bile otellerde konaklamayı tercih etmedikleri
ortaya çıkmıştır. Ankete katılanların %66’sı, uçakla seyahat etmeyi tercih etmemekte, üstelik, Korona
virusune karşı önlem olarak, daha az koltukta yolculuk karşılığında, uçak bilet fiyatlarının artması
durumunda uçakla yolculuk yapmamayı tercih eden kişi sayısı %7’e çıkmaktadır. Yine tüketimde çok
hızlı tepki veren alanlardan biri “dışarıda yemek yeme” tercihleridir. Ankete katılanların ancak %55’i,
hemen olmasa da ilerideki bir tarihte dışarıda yemek yemeyi tercih edebileceklerini beyan etmişlerdir.
Turizm Bakanlığı da korona virusa karşı önlem alındığını gösteren sertifika geliştireceklerini beyan
etmiştir. Ancak, Türkiye’de yerli turistlerin otelde konaklama ile ilgili tercihlerinin olmadığı, bu özel
durumlarda da otelde konaklamayı çok tercih etmedikleri ortaya çıkmaktadır. Yabancı turistlerin 2020
sezonunda, Türkiye’ye gelememe olasılığına karşı turizm sektöründe ek önlemlerin alınması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.
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Facebook Marka Sayfası ve Google Trends Verileriyle Ülkeler Arası
Karşılaştırmalı İthal Otomobil Satışı Tahminlemesi: Birleşik Krallık ve Fransa
İbrahim TOPAL1
1. Giriş
Otomobilin, sektör olarak küresel ekonomide ve ürün olarak ise tüketicilerin hayatında önemli
yeri vardır. Otomobil üretiminde, plastik, kauçuk, cam, çelik gibi birçok hammadde kullanılmaktadır.
Otomotiv sektörü dünyada en çok hammadde kullanılan ikinci sektördür (Saberi, 2018). Yılda 75
milyondan fazla otomobil satışı yapılması (Statista, 2020) üretiminden, satışına ve satış sonrası
hizmetlerine kadar çok sayıda insana iş imkanı sunmaktadır (ACEA, 2018). Bununla birlikte otomotiv
sektörü küresel ısınmaya karşı karbon salınımının azaltılması maksadıyla temelden değişime uğramakta
içten yanmalı motorlar yerini elektrikli motorlara bırakmaktadır. Türkiye’de bu değişim rüzgarından
faydalanarak kendi markasıyla elektrikli araç üretimi yapmayı planlamaktadır. Elektrik altyapısı, şarj
istasyonunun yeterli seviyede uygun olduğu büyük otomobil pazarları olan Birleşik Krallık ve Fransa’da
elektrikli araçlar teşvik edilmektedir (Wappelhorst, Mock ve Yang, 2018). Bu pazarlarda yaşanan yoğun
rekabet ortamında başarılı olabilmek için kaliteli üretimin yanında tüketiciler için otomobilin anlamı,
tüketiciyle sağlıklı iletişim kurulması, geliştirilmesi ve tüketicinin verileri işletme amaçları
doğrultusunda analizi gereklidir.
Tüketiciler açısından bir ürün olarak otomobilin bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçları karşılaması
beklenmektedir. Ürün olarak otomobilin, kişilerin ve ailesinin temel fiziki ihtiyaçlarını karşılamasının
yanında prestij sağlama veya gruba ait hissettirme gibi duygusal ihtiyaçlarına da cevap vermesi
beklenmektedir. Bu nedenle otomobil, çoğu zaman maddi ihtiyaçları karşılayan bir ürün olmaktan
öteye geçmektedir. Her zaman alınmayan ve hakkında araştırma, karşılaştırmalar yapılan ve maliyetli
ürün olan otomobil beğenmeli ürünler sınıfında yer almaktadır. Aynı zamanda otomobil
vergilendirmelerinin model, yakıt cinsi, karbon salınımı gibi değişkenlere bağlı olarak fiyatlandırılması,
üzerinde birçok teknik donanım barındırması tüketicilerin otomobil alırken dikkatle inceleyip
karşılaştırma yapması gereken diğer konulardır. Tüketiciler ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal çevreleri
tarafından kabul görecek, bütçelerine uygun otomobili bulabilmeleri için bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar.
Günümüzde internet teknolojinin getirdiği sosyalleşme ve bilgiye ulaşma araçları olarak sosyal medya
ve arama motorları görülmektedir.
İnternetin yaygınlaşmasından ve teknolojisinin değişmesinden sonra ortaya çıkan sosyal medya
ile tüketici ve işletmelerin sahip olduğu iletişim çok boyutlu bir hal almıştır (C. B. Zhang ve Lin, 2015).
Tüketiciler, yüz yüze iletişimle gerçekleştirmesi çok zor olabilecek mesaj yayılımını kısa sürede
gerçekleştirebilmektedir. Oluşturulan bir gönderi, insanlar arasında bir akımın oluşmasına bir ürünün
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desteklenmesine veya protesto edilmesine sebep olabilmektedir. Tüketicilerin sosyal medyadaki
gönderilere duydukları güvenin yüksek olması (Nielsen, 2013) ise bu kanal üzerinden kurulan iletişimin
önündeki engelleri azaltmaktadır. Bu nedenle, sosyal medya gün içerisinde çok sayıda mesaja maruz
kalan tüketiciye ulaşmakta seçilebilecek bir yoldur. İşletmeler, tüketiciye geleneksel medyaya oranla
daha düşük maliyetle ulaşabilmekte ve normalde uzun zaman alabilecek geri dönüşleri kısa sürede elde
edebilmektedir. İşletmeler bu nedenle markalarına ait sayfalarda gönderiler oluşturarak tüketicilerle
etkileşime girme bütünleşme oluşturmayı amaçlamaktadır. Otomobil sektöründe çevrimçi tüketici
bütünleşmesi yoğun yaşanmaktadır (McCulloch, 2015). Çevrimiçi bütünleşmesinin işletmeler için
birçok dönütü olmakla birlikte, sosyal medyanın satın alma karar sürecinin tamamında etkili olduğu
göz önüne alınırsa (Yadav, de Valck, Hennig-Thurau, Hoffman ve Spann, 2013) satış rakamlarının
tahmin edilmesinde kullanılabilmesi olağandır (Wang, Yu ve Wei, 2012).
İnternetin tüketicilere sağladığı diğer bir avantaj ise arama motorlarıdır. Web’in icadından sonra
internetteki içerik artışı hızla devam etmiş ve kısa sürede web adreslerinin sayısı akılda tutulamayacak
kadar çoğalmıştır. Bilginin çoğalması tüketicilerin interneti büyük bir bilgi kaynağı olarak görmesini
sağlamakla birlikte istenilen bilgiyi ulaşılmasını da zorlaşmıştır. Tüketiciler bu yığın içerisinden ihtiyaç
duyduğu bilgiye ulaşabilmek için arama motorlarını kullanmaktadır. Satın alma karar sürecinde
ihtiyacın orta çıkmasından sonra tüketiciler almayı planladıkları ürün hakkında bilgiye gereksinim
duymakta ve internet arama motorlarını sıklıkla kullanmaktadırlar. Özellikle otomobilin beğenmeli
ürün grubunda yer alan birçok teknik, yasal, ödeme gibi birçok bilgiyi gerektiren ürün olması nedeniyle
satın alma öncesinde arama motorlarının sıklıkla kullanılması muhtemeldir. Bu bağlamda, otomobil
satış rakamlarının tahmin edilmesinde kullanılmaktadır (Hutter, Hautz, Dennhardt ve Füller, 2013).
İşletmelerde satış miktarının gerçeğe yakın tahmin edilmesi fazla üretim sonucu depolama veya
az üretim sonucu eksik kapasite kullanımı gibi zararların önüne geçilmesini sağlamaktadır. İşletmeler
satış tahminlerinde, tüketicilerin verilerini kullanırken kişisel bilgi olması sebebiyle sorun
yaşayabilmekte veya elinde veri bulunmamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya ve arama motoru
verilerinin herkese açık olması ve bu verilerle yapılacak başarılı tahminlerle satış miktarları gerçeğe
yakın olarak bilinebilecektir. İşletmeler, satış tahminlerinde en iyi sonuca oluşabilmek için çeşitli analiz
yöntemleri kullanmaktadırlar. 1980’lerden günümüze kadar işletme alanında çeşitli yapay zeka
yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir (Vellido, Lisboa ve Meehan, 2015; Wong, Bodnovich ve
Selvi, 1996). Kullanılan yöntemlerde kurulan model ve verinin özelliklerine bağlı olarak performans
farklarının olması muhtemeldir. Satış rakamlarının tahmini otomobil sektörününde içerisinde olduğu
birçok sektörde yapılabilmektedir.
Otomobil piyasasında yoğun rekabet yaşanmaktadır. Elektrikli araçların pazarında yeterli
elektrik altyapısına ve belirli ekonomik güce sahip ülke sayısının az olması nedeniyle rekabetin daha
fazla olması beklenmektedir. Birleşik Krallık ve Fransa bu özellikleri taşımakla birlikte büyük dünya
pazarları arasındadır. Türkiye elektrikli araç üretimiyle yeniden şekillenen pazara TOGG adını taşıyan
kendi markasıyla girmeyi planlamaktadır (TOGG, 2020). Yüksek ilk yatırım maliyeti olan otomobil
üretiminde tam kapasite kullanımı için dış pazarlarda da satış yapılması gereklidir. Birleşik Krallık ve
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Fransa elektrikli araç pazarında önemli fırsatları bulundurmaktadır. Bu ülkelerde en çok satılan ithal
otomobillerden biri de Volkswagen’dir (Bekker, 2018a, 2018b). Sosyal medyanın ve internet arama
motorları verileri satış rakamlarının tahmininde kullanılabilmektedir ve bu ülkelerde internet
kullanımını %85’in üzerinde ve sosyal medya kullanımı %55’in üzerinde yüksek seviyededir (Kemp,
2017). Bu bağlamda, elektrikli otomobil için ideal pazarlardan iki farklı kültüre sahip Birleşik Krallık
ve Fransa’da sosyal medya ve internet arama motoru verileri kullanılarak ithal bir otomobil markası
olan Volkswagen’in yapay sinir ağları, destek vektör makineleri regresyonu ve karar ağaç regresyonu
ile satış tahminlemesi yapılması amaçlanmaktadır.
2. Literatür İncelemesi:
2.1.
Sosyal Medya ve Satış Tahminlemesi
İnternetin küresel olarak hızla yayılması sonucu dünyanın her noktasıyla iletişim çok hızlı
şekilde gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Mobil teknolojiler ile birlikte internetin yaygınlaşma hızı artmış
ve her an her yerden kullanılabilir olmuştur. Bu süreçte tüketicilerin karşılaştığı önemli internet
araçlarından iki tanesi sosyal medya ve internet arama motorlarıdır.
İnternetin kullanıcılar için daha anlamlı olmasını sağlayan Web teknolojisi gelişerek
Web 2.0 olarak adlandırılan şeklini almış ve sonrasında sosyal medya ortaya çıkmıştır. Sosyal medya
temelde sosyalleşme ve insanların çevreleriyle irtibat halinde kalması amacıyla kurulmuş, birçok
çeşidiyle tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan web teknolojisidir. Sosyal ağlar (Facebook vb.), medya
paylaşım (Youtube, Instagram), değerlendirme siteleri (TripAdvisor), mikro bloglar (Twitter) yaygın
kullanıma sahip türleridir.
Günümüzde 4,5 milyar internet kullanıcısının 3,8 milyarı sosyal medya kullanıcısıdır. Bu rakam
internete erişimi olan kişilerin %84’ünün sosyal medya kullandığını göstermektedir (Kemp, 2020).
Araştırmanın yapıldığı ülkelerde verilerin elde edildiği zamanda sosyal medya kullanımı Birleşik
Krallıkta %66 ve Fransa’da %56 ile dünya ortalaması olan %37’nin çok üzerindedir. Yine aynı
dönemde 1,8 milyar kullanıcıyla sosyal ağ olan Facebook en çok aktif kullanıcıya sahip sosyal medya
aracıdır (Kemp, 2017). Sosyal medyanın insanlar arasındaki iletişimde önemli bir yeri olduğu
görülmektedir.
Sosyal medya tüketicilerin, ürün veya hizmetler hakkında ticari kaygı olmadan yapılan
konuşmaları internet ortamında kolaylıkla yapabilmesini sağlayarak elektronik ağızdan ağıza iletişim
için ideal bir platform haline gelmiştir. Sosyal medya AIDA, İletişimler, Yetkilerin Hiyerarşisi gibi
pazarlama iletişimi modellerinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak genellenebilecek adımlarının
yerine getirilmesini sağlamaktadır (Kotler, P., Keller, 2012). Fonksiyonel, finansal ve sosyal riski
azaltılmakta ve tüketicinin ihtiyacının farkına varmasını; alternatiflerin değerlendirilmesini; neyi, ne
zaman, nereden alacağını ve alım sonrası deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktadır (Yadav ve diğerleri,
2013). Sosyal ağların satın alma niyetine etkisinin olduğu birçok çalışmada ortaya konmuştur
(Bataineh, 2015; Ho ve Wang, 2015; Hutter ve diğerleri, 2013; Kim, Gupta ve Koh, 2011). Sosyal
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medyadaki etkileşimin satın alma karar sürecinde etkili olduğu görülmekle birlikte işletmeler açısından
buradaki veriler satış miktarının belirlenmesinde kullanılabilir.
Sosyal medya verileri kullanılarak satış tahminlemesi yapılması hakkında bir süredir çalışmalar
yapılmaktadır. Bazı çalışmalar Tablo 1.’de görülmektedir. Çalışmalarda çeşitli sosyal medya
araçlarından alınan verilerle yapılan tahminlemelerin başarılı olduğu ortaya konulmuştur.
Tablo 3. Sosyal Medya Verileri ve Yapay Zeka Yöntemleriyle Satış Tahminlemesi
Yazar

Ding, Liu, Duan
ve Nie, 2015

Sosyal Medya
Platformu

Weibo

Yöntem

Evrişimsel Sinir Ağları

Sonuç
Tüketicilerin satın alma niyetinin
tahmini için yapılmış, geliştirilen
model başarılı olmuştur. Çeşitli
ürünler ve yöntemlerle %64,33 ile
%94,52 başarı elde edilmiştir

Makine Öğrenmesi
Y. Zhang ve
Pennacchiotti,
2016

Facebook

Naive Bayes Sınıflandırma
Logistik Regresyon

Tüketicilerin eBay alışverişleri ile
Facebook profilleri arasında
önemli oranda ilişki bulunmuştur

Destek Vektör Makineleri
Korpusik,
Sakaki, Chen ve
Chen, 2016

Twitter

İleri Beslemeli Yapay Sinir
Ağları

Tüketicilerin satın alma davranışı
%80 başarı ile tahmin edilmiştir

2.2.
İnternet Arama Motoru ve Satış Tahmini
Tüketicilerin ürün veya hizmet alımlarında başvurduğu ilk bilgi kaynağı sıklıkla internet
olmaktadır. İnternetin zaman içerisinde geçirdiği değişim ve artan bilgi internet arama motorlarının
önemini arttırmıştır.
İnternetin ilk zamanlarında, sınırlı sayıda teknik bilgiye sahip sağlayıcının içerik oluşturduğu
ve çoğu kişinin yalnızca okuyucu olması nedeniyle içerik üretimi nispeten azdı. Web 2.0 ve sosyal
medyanın ortaya çıkmasıyla içerik üretiminde önemli artış olmuştur. Başlarda özellikle forumlar ve
bloglarda ürün ve hizmetler hakkında çok sayıda görüş, öneri, tavsiyeye ulaşılabilmiştir. Sosyal medya
araçlarındaki artış, mobil teknolojilerin sunduğu anlık fotoğraf, video çekme, GPS gibi imkanlar çok
sayıda içeriğin üretilmesine neden olmuştur. Facebook’a 2012 yılında yüklenen fotoğraf sayısı 300
milyona, 500 terabaytın üzerinde veriye ulaşmıştır (Chan, 2012). Ayrıca 2017 yılına kadar üretilen
gönderi sayısı 2,5 trilyonun üzerindedir (Donnelly, 2018). İçerik üretiminin artışı arama motorlarının
önemini arttırmıştır.
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İnternet arama motorlarının tüketicilerin aramalarına göre çıkardıkları sonuçlar vasıtasıyla
açılan siteler, internet trafiğinin %93’ünü oluşturmaktadır (Blueopps, 2018). İnternet kullanımının
başlıca aracı haline gelen arama motorlarının ilki Archie’dir. 1997 yılına kadar geçen sürede Yandex,
W3Catalog, Go.com, Yahoo! Search, AltaVista gibi birçok site açılmıştır. 1998 yılı ve sonrasında
Google, Bing, Ask.com, Baidu, Live Search gibi sitelerde internet arama motorları arasına katılmıştır
(Wikipedia, 2019a). İnternet arama motoru pazarından Google %92, bing %2,6, Yahoo! Search %1,7,
Baidu %1,5, Yandex RU ve Yandex %1 ve diğer arama motorları %1,2’lik pay almaktadır (StatCounter,
2019). Google’ın internet arama motoru pazarında açık ara baskın olduğu görülmektedir.
Google’da saniyede 70.000 yılda 2 trilyon arama gerçekleşmekte (Prater, 2019) ve Amerika
Birleşik Devletlerinde ürün aramalarının %35’i bu site aracılığıyla yapılmaktadır(Karataş, 2019).
Google, “Google Trends” sitesinde bu arama dair bilgiler sunmaktadır. Sitede yapılan aramalar
ölçeklendirerek kullanıma sunmaktadır. Yer, zaman aralığı ve arama kelimelerinin girilmesi sonucunda
arama sıklığını 0-100 arasında değerler vererek gösterilmektedir. Google’da yapılan ürün arama verileri
işletmeler tarafından amaçları doğrultusunda kullanabilmektedir.
İnternet arama motoru verileriyle çeşitli sektörlerde yapılan satış tahminleri Tablo 2. dedir.
Çalışmalarda diğer arama motorunun pazarın en büyüğü olan Google’un tercih edildiği görülmüştür.
Tablo 4. İnternet Arama Verileriyle Satış Tahminlemesi
Yazar

Schmidt ve
Vosen, 2009

Barreira,
Godinho ve
Melo, 2013
Volchek, Song,
Law ve Buhalis,
2018

Platform

Yöntem

Sonuç

Google Trends

Dönemsel Otoregresif
Regresyon

Perakende, otomobil, gayrimenkul
ve seyahat konularında tahmin
edimeye çalışılmış otomobil ve
gayrimenkul alanında başarılı
olduğu görülmüştür.

Google Trends

Otoregresif Tümleşik
Hareketli Ortalama Dışsal
Değişkenli (ARIMA-X-12)

İşsizlik ve Google Trends
verileriyle Fransa, İspanya, İtalya,
Portekizde başarılı araba satış
tahminlemesi yapılmıştır.

Google Trends

Otoregresif Tümleşik
Hareketli Ortalama
(ARIMA) ve ARIMAX

Londra müzesi ziyaretçilerinin
tahmini yapılmış ve tahmin ile
gerçek değerler arasında yüksek
korelasyon görülmüştür.

2.3.
Birleşik Krallık-Fransa Arasındaki Farklılıklar:
Ülkeler arasında karşılaştırma yaparken tüketicilerin tüm hayatlarını etkisi altına alan kültürün
dikkate alınması gereklidir. Her ne kadar araştırmaya konu olan ülkeler Birleşik Krallık ve Fransa
Avrupa’da ve komşu ülkeler olsa da farklı kültürlere sahiptir.
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Hofstede (1991) kültürün önemini, insan gruplarını birbirinden ayıran düşünme yapısındaki
değişiklik olarak belirtmiştir. Hofstede, kültürel farkları ele alırken, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma,
bireycilik/toplulukçuluk, erillik/dişilik, kısaya karşı uzun döneme uyumluluk, hoşgörü olarak ele
almıştır. (Hofstede, 1991)
 Güç mesafesinin fazla olması, toplumda bireylerin eşit olarak görülmediği arada fark
olduğunun güçsüzler tarafından kabul edilmesidir.
 Bireyciliğin fazla olması, kişilerin kendisi ve ailesine baktığı bunun haricinde bir
topluluğa ait hissetmemesini göstermektedir.
 Erillik/Dişilik, toplumsal rekabetin başarıyı getireceğine inanıp en iyi olmaya çalışmak
erillik, değerlerin ve yaşam kalitesi önde tutarak, yaptığı işi sevmenin kabul gördüğü ve toplumun
arasından sıyrılmanın iyi olmadığını belirtir.
 Belirsizlikten kaçınma, üyelerinin belirsiz veya bilinmeyen durumlarla
tehdit edildiklerini ve bunlardan kaçınmaya çalışmalarıdır.
 Uzun döneme uyum sağlama, mevcut ve gelecekteki fırsatlarla ilgilenirken geçmişle
olan bağlantının idare edilmesiyle ilgilidir. Düşük puan alanlar geleneklerine bağlı, yüksek puan alanlar
daha pragmatik yaklaşarak modernliği teşvik etmektedir.
 Hoşgörü, bireylerin dürtülerin kontrol altına alınmasıdır. Zayıf kontrole hoşgörü, sert
şekilde kontrole kısıtlama denmektedir (HofstedeInsights, 2020).
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Şekil 1. Birleşik Krallık ve Fransa’nın Kültürel Boyutlarda Karşılaştırılması
Kaynak: HofstedeInsights. (2020). Country Comparison. Hofstede Insights.com. 25 Nisan 2020
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/france,the-uk/

Şekil 1. gösterilen grafiğe göre Fransa, toplumda mesafelerin ve bireyselliğin olduğu, rekabetçi
olmanın ve belirsizliğin iyi karşılanmadığı, modern uygulamalara açık, dürtülerin kontrolünün daha
fazla olduğu bir toplumdur. Birleşik Krallık, toplumda mesafelerin az olduğu, bireyselliğin çok yüksek
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ve rekabetin kabul gördüğü, belirsizliğin rahatsızlık vermediği, geçmişe bağ ve modernliğin dengeli ve
dürtülerin daha az kısıtlandığı bir toplumdur.
Araştırmanın kapsamı gereğince her iki ülkenin internet, sosyal medya kullanımına ve alım
güçlerine ilişkin veriler Tablo 3.’te görülmektedir. Her iki ülkede internet ve sosyal medya kullanımının
yaygınlığı Batı Avrupa ve dünya ortalamasının üzerindedir. İnternet yaygınlığı neredeyse aynı iken
sosyal medya yaygınlığı Birleşik Krallık’ta %8 daha fazladır. İnternette ve sosyal medyada geçirilen
zamanda da Birleşik Krallık Fransa’dan daha fazladır. Satın alma gücü olarak her iki ülke de yaklaşık
44.000 $ seviyesindedir(Kemp, 2017).
Tablo 5. Birleşik Krallık ve Fransa Karşılaştırması (2017)

Birleşik Krallık

Fransa

Batı Avrupa
Ortalaması

Dünya
Ortalaması

İnternetin Yaygınlığı

%90

%88

%84

%50

Sosyal Medya Yaygınlığı

%64

%56

%54

%37

04:00

03:40

-

-

01:47

01:08

-

-

01:48

01:23

-

-

44.117 $

43.760 $

-

-

İnternette Geçirilen Zaman
(Masaüstü/Dizüstü)
İnternette Geçirilen Zaman
(Mobil Cihazlar)
Sosya Medyada Geçirilen
Zaman
Satınalma Gücü Paritesi

Kaynak: Kemp, S. (2017). Digital in 2017: Global Overview - We Are Social UK. wearesocial.com. 25 Nisan 2020,
https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017-global-overview (IMF, 2017)
IMF. (2017). Purchase Power Parity Report.
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/weorept.aspx

Birleşik Krallık ve Fransa’nın kültür, internet ve sosyal medya kullanım süreleri farklı olmakla
birlikte internetin yaygınlığı ve satın alma gücü pariteleri benzerlik göstermektedir.
2.4.
Otomobil Sektörü:
Otomotiv sektörünün küresel ekonomi, istihdam ve çevre kirliliğine önemli etkileri olabilmekle
birlikte tüketici için otomobil farklı anlamlar ifade edebilmektedir.
Küresel ekonominin gayri safi yurtiçi hasılasının %3,65’ini oluşturan otomotiv sektörünün
ortalama yıllık getirisi 2,75 trilyon avrodan fazla olmaktadır. Buna ek olarak dünyanın en fazla ihraç
edilen ürünü olan otomobil, petrolden elde edilen gelirden daha fazla bir kazançla 2016 yılında 698,2
milyar dolar olmuştur (Saberi, 2018). Otomotiv sektörü, ülke ekonomileri için kayda değer bir girdi
sağlamaktadır.
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Ülke ekonomolerinde diğer bir önemli başlık işsizlik oranıdır. Otomobil sektörü artan bir
grafikle istihdama katkı sağlamaktadır. Teknolojinin gelişmeye bağlı olarak robotlaşmanın artmasına
rağmen otomobil sektöründe istihdam 2013 yılında 12,3 milyon kişi iken 2017 yılında 13,8 milyona
çıkmıştır(ACEA, 2018). Otomotiv üretimi, ülkedeki işsizliğin ve işsizlik kaynaklı sorunların
giderilmesine katkı sağlamaktadır.
Otomobilin üretim ve kullanımı sürecinde çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hava kalitesi, alternatif güç aktarımı (elektrikli araçlar), döngüsel
ekonomi, karbondioksit salınımları, yakıt ve yağlara ilişkin standartlar hakkında çalışmalar
görülmektedir (ACEA, 2020). Çalışmaların çoğu içten yanmalı motorların neden olduğu kirliliğin
azaltılmasıyla ilgilidir. Elektrikli araçlara geçişle birlikte birçok başlıkta da ilerleme kat edilebilecektir.
Fakat elektrikli araçların kullanılabilmesi için yeterli sayıda şarj noktası ve elektrik altyapısına sahip
olunması gereklidir. Avrupa’da toplam 144.000 şarj noktasından Birleşik Krallık 19.076 tane ile
%13’ünü Fransa 24.850 tane ile %17’sini bulundurmaktadır. Bu rakamlarla Birleşik Krallık Avrupa’da
4. sırada, Fransa 3. sıradadır (ACEA, 2019). Ayrıca Birleşik Krallık ve Fransa’da elektrikli otomobillerin
kullanılması teşvik edilmektedir (Wappelhorst ve diğerleri, 2018). Otomobilin teknik altyapıdan
haricen satışının gerçekleştirilebilmesi için tüketiciyle sağlıklı ilişkinin kurulması ve geliştirilmesi
gereklidir.
Tüketiciler otomobili sadece bir yere ulaşımı sağlayan bir araç olarak algılamamaktadır.
Otomobilin temel var oluş sebebi olan ulaşım aracı olmayı karşılaması zaten olmazsa olmazıdır.
Tüketici aynı zamanda aile bireylerinin ihtiyaçlarını, bazı teknolojik yenilikleri, uzun vadeli
ekonomisini, markasını, kendi imajıyla olan uyumunu, markayla olan bağını dikkate alarak otomobili
satın almaktadır. Beğenmeli ürünler arasında yer alan otomobilin donanım özellikleri, ekonomisi, diğer
markalarla karşılaştırması için sıklıkla internet ve internet arama motorları kullanılmaktadır. Marka
imajı ve marka ile sağlıklı ilişki kurulmasında ise sosyal medya fırsatlar sunmaktadır. Otomobil sektörü
tüketicilerle sosyal medya üzerinden en çok bütünleşen sektörlerden biridir (McCulloch, 2015). Sosyal
medya ve internet arama motoru verileri otomobile olan tüketici ilgisini ölçmek için dikkate alınması
gereken veriler sunmaktadır.
Otomotiv sektörü ülke ekonomileri için birçok avantajı sağlamakla birlikte yoğun rekabetin
yaşandığı bir alandır. Bu alanda yapılacak başarılı satış tahminlemesi işletmelere avantaj sağlayacaktır.
3. Metodoloji :
Birleşik Krallık ve Fransa’nın araştırmaya seçilmesinde otomobil ile ilgili olarak; dünya
otomobil pazarında her birinin yaklaşık 2,3 milyon otomobil satışıyla ilk sıralarda yer alması, elektrikli
otomobil satışının pazarda önemli bir yer edinmiş olması, elektrik şarj istasyonlarının fazla olması etkili
olmuştur. Veriler Tablo 4.’te görülmektedir.
Birleşik Krallık ve Fransa internet ve sosyal medya kullanımı açısından incelendiğinde, her iki
ülkede internet yaygınlığının %85 ve sosyal medya kullanımının %55’in üzerinde olması nedeniyle
araştırmaya uygun bulunmuştur. İnternet ve sosyal medya hakkında bilgiler Tablo 3.’te görülmektedir.
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Tablo 6. Birleşik Krallık ve Fransa’daki Otomobil Satışı
Birleşik Krallık

Fransa

2.301.876 Adet

2.216.197 Adet

7. Sırada

8. Sırada

Elektrikli Otomobil Satışı2 (2018)

197.000 Adet

204.617 Adet

Şarj İstasyonu Sayısı3 (2019)

19.076 Adet

24.850 Adet

Şarj İstasyonu Sayısına Göre
Avrupa’daki Sırası3 (2019)

4. Sırada

3. Sırada

Otomobil Satışı1 (2019)
Dünya Otomobil Pazarı
Sıralamasındaki Yeri1 (2019)

Kaynak: 1- Focus2Move. (2020). Global Car Industry. The Ranking of Top Countries in 2019. Focus2Move.
29 Nisan 2020, https://focus2move.com/world-car-market/
2- Wikipedia. (2019a). Web Search Engine Architecture. 29 Nisan 2020,
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine
3- ACEA. (2019). Interactive map: Correlation between el... Automobile Manufacturers’ Association. acea.be.
28 Nisan 2020, https://www.acea.be/statistics/article/interactive-map-correlation-between-electric-car-salesand-the-availability(Focus2Move, 2020)(Wikipedia, 2019b)

Birleşik Krallık’ta en çok satılan araçlar arasında ilk iki sırada ithal otomobil yer almakta ve
Volkswagen ikincidir. Fransa’da ise en çok satılan ithal otomobil Volkswagen’dir. Bu nedenle
araştırmada Volkswagen markası incelenmiştir. Veriler Tablo 5. görülmektedir.
Tablo 7. Volkswagen’in Birleşik Krallık ve Fransa’daki Satış Sıralaması
Birleşik Krallık1

Fransa2

Tüm Otomobiller Arasındaki Yeri

2. Sırada

4. Sırada

İthal Otomobiller Arasındaki Yeri

2. Sırada

1. Sırada

Kaynak: 1- Bekker, H. (2018b). 2017 (Full Year) Britain_ Best-Selling Car Brands - Car Sales Statistics. best-selling-cars.com.
25 Nisan 2020 https://www.best-selling-cars.com/britain-uk/2017-full-year-britain-best-selling-car-brands/
2- Bekker, H. (2018c). 2017 (Full-Year) France Best-Selling C...rers and Brands - Car Sales Statistics.
best-selling-cars.com. 25 Nisan 2020 https://www.best-selling-cars.com/france/2017-full-year-france-best-sellingcar-manufacturers-brands/ (Bekker, 2018c)(Bekker, 2018b)

3.1. Araştırmanın Modeli:
Araştırma modeli verilerin toplanması, veri setinin oluşturulması, analizlerin yapılması ve en
iyi performansa sahip modelin belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Birleşik Krallık ve Fransa için
model iki kez tekrarlanmıştır. Araştırmanın modeli Şekil 2.de görülmektedir.
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Şekil 2. Araştırma Modeli

3.2. Verilerin Toplanması ve Veri Setinin Oluşturulması
Araştırma zaman aralığı 01.01.2012 ile 31.12.2017’dir. Bu süreyi kapsayacak şekilde 3
kaynaktan Birleşik Krallık ve Fransa için veriler alınmıştır. Birinci veri kaynak Volkswagen’in Facebook
marka sayfasıdır. Facebook Grah API uygulamasıyla gönderi, beğenme, yorum, paylaşma verileri
alınmıştır. İkinci veri kaynağı Google Trends sitesidir. Bu sitede ülke, zaman aralığı seçildikten sonra
“Volkswagen” ibaresi aratılmış ve sonuçlar alınmıştır. Üçüncü kaynak olan satış verileri, Birleşik Krallık
için SMMT ve Fransa için CCFA resmi otomobil sitelerinden indirilmiştir(CCFA, 2017; SMMT, 2017).
Veriler otomobil satış verilerinin aylık olması nedeniyle tüm veriler aylık olarak düzenlenmiştir.
Örnek veri seti Tablo 6.’da, analizde kullanılan veriler Tablo 7.’de verilmiştir.

Ay

Veri
Ay

Tablo 8. Örnek Veri Seti (Birleşik Krallık)
Google
Gönderi Beğenme Yorum
Paylaşma
Trends

Satış

1

27

117

125

27

60

11.589

2

18

358

66

177

62

7.528

3

31

140

28

32

63

30.756

…

…

…

…

…

…

…

10

9

727

137

57

64

13.756

11

11

511

139

80

55

13.985

12

14

1.774

293

185

50

16.010

Tablo 9. Analizde Kullanılan Veriler
Açıklama
Yılın kaçıncı ayı olduğu bilgisi
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Gönderi Sayısı

Volkswagen’in Facebook marka sayfasında oluşturduğu gönderi sayısı

Beğenme

Volkswagen Facebook marka sayfası aylık “Beğenme” sayısı

Yorum

Volkswagen Facebook marka sayfası aylık “Yorum” sayısı

Paylaşma

Volkswagen Facebook marka sayfası aylık “Paylaşma” sayısı

Google Trends

Google Trends’te “Volkswagen” teriminin arama verisi

Satış

Volkswagen satış verileri

3.3. Analiz
Çalışma da yapay sinir ağları, destek vektör regresyonu, karar ağacı regresyonu kullanılmıştır.
Analizlerde veriler sistematik örnekleme yöntemiyle %80’i eğitim, %20’si test olarak ayrılmıştır.
3.3.1. Yapay Sinir Ağları
Yapay zeka yöntemleri, işletme alanında 1980’lerden itibaren görülmekle birlikte en sık
kullanılan yöntem ise yapay sinir ağlarıdır (Wong ve diğerleri, 1996). İnsan beyninden esinlenerek
tasarlanmış, bilgiyi depolama ve kullanıma uygun hale getirmek için nöral eğilimli basit işlem
birimlerinin oluşturduğu devasa paralel dağıtık işlemci yapısı olarakta tanımlanmaktadır (Haykin,
2001). Yapay sinir ağları giriş, gizli ve çıkış olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır ve ileri beslemeli
yapay sinir ağları, tekrarlayan sinir ağları, radyal tabanlı ağlar (RBF), çok katmanlı algılayıcı (MLP) ağları
olarak dörde ayrılabilir (Maryam, Seyedsadeqh, Mohammadreza ve Fatemah, 2013).
İleri beslemeli yapay sinir ağları, giriş, gizli katmanlar ve çıkış katmanının bir araya gelmesinden
oluşur. Bir önceki katmanın çıktısı sonraki katmanın girdisi olmaktadır. Katmanlar arasında
ağırlıklandırılmış bağlantılar ile nöronlar birbirine bağlıdır. Giriş katmanından ağa dahil olan veri, gizli
katmana iletilir. Gizli katmanda istatistiksel yöntemlerle çıkarımlarda bulunulurken, gizli katmanın son
katmanında oluşturulan sinyal çıkış katmanına iletilir. Çıkış katmanı tüm ağın cevabıdır. Katmanlar
arasındaki nöronlar arasında bağ varken aynı katmandaki nöronlar arasında irtibat yoktur. (Z. Zhang,
2018). Giriş ve çıkış katmanı araştırmanın yapısına göre belirlenirken gizli katmanda en iyi
performansın kaç nöronla elde edilebileceğini öğrenmek için deneme yanılma yöntemi
kullanılmaktadır.
Yapay sinir ağlarının performasının arttırılması için geri yayılım algoritmaları kullanılmaktadır.
Geri yayılım, çıkış katmanından giriş katmanına doğru hataları geri yayma işlemidir. Gizli katmandaki
nöronların kullanılabilir geri hedef değerleri olmaması nedeniyle önemlidir. Geri yayılım ile oluşturulan
ağ “görülebilir” ve “giriş” olarak iki katmandan oluşur. Katmanlarda nöron benzeri nodlar vardır
bunlar arasında bağlantı bulunmamaktadır. Bu ağda yapılan iterasyonlar sonucunda hata oranının
azaltılması için ağdaki ağırlıklarında güncelleme yapılır (Zaw, Tun ve Oo, 2019). Geri yayılım
algoritmaları olarak Levenberg–Marquardt, BFGS Quasi-Newton, Conjugate Scaled Conjugate
Gradient, Gradient with Powell/Beale Restarts, Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts,
Polak-Ribiére Conjugate Gradient, Resilient Backpropagation, One Step Secant, Variable Learning
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Rate Gradient Descent, Fletcher-Powell Conjugate Gradient, Gradient Descent with Momentum,
Gradient Descent, Bayesian Regularization kullanılabilmektedir. Çalışmada hepsi denenerek en iyi
performansa sahip olan yöntemler tercih edilmiştir.

Şekil 3. Çalışmanın Yapay Sinir Ağı
3.3.2. Destek Vektör Makineleri:
Veriden öğrenme üretim, danışman ve öğrenme olarak üç temel bileşen oluşur. Destek vektör
makineleri (DVM) istatistiksel öğrenme metodundan türetilmiş güçlü yeni bir öğrenme metodudur
(Cortes ve Vapnik, 1995). DVM sınıflandırmanın yanında regresyon analizi maksadıyla
kullanılmaktadır. DVM iki grubun bir hat ile ayrılmasında doğrusal ve doğrusal olmayan iki şekilde
ayrılmasında kullanılmaktadır (Uçar, Bozkurt, Bilgin ve Polat, 2018).
Algoritma, bir hiper düzlemdeki veri kümelerini ayırt etmek ve yeni verileri yeni hata hızlarıyla
sınıflandırmayı amaçlamaktadır (Mandhala, Sujatha ve Devi, 2014). Hiper düzleme en yakın öğrenme
verilerine destek vektörü denmektedir. Destek vektörleri arasındaki mesafenin maksimum olduğu
nokta belirlenir ve bunlar arasında bir eğri yerleştirilir. Eğri, veri kümelerini ayıran genelleştirilmiş bir
çözüm olarak kabul edilir. Destek vektör makineleri Şekil 4.’te görülmektedir.
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Destek Vektör

Doğrusal

Doğrusal Olmayan
Şekil 4. Destek Vektör Makineleri

3.3.3. Karar Ağacı Regresyonu:
Karar ağaçları, sınıflandırma ve regresyonda kullanılabilen etkili parametrik olmayan bir
yöntemdir (Tan, 2006). Karar ağaçları düğüm ve yapraklardan oluşur. Ağaçtaki her düğüm için bir test
işlemi uygulanır ve düğümden ayrılan her bir dal bu işlemin ayrı bir sonucu göstermektedir. Başka bir
durum için karar ağacı kullanıldığında yeniden köke gidilerek test uygulanır ve karar düğümün çıktısına
göre bir sonraki düğüm belirlenir (Sakar, Polat, Katircioglu ve Kastro, 2018). Karar ağacının yapısı
Şekil 5.’te görülmektedir.

Şekil 5. Karar Ağacı Yapısı
3.3.4. Karar :
Yapılan analizlerin performans değerlendirilmesinde Denklem 1’de verilen Ortalama Hataların Karesi
(MSE), Denklem 2’te verilen Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE), Denklem 3’te verilen Ortalama Mutlak
Sapma (MAD) ve Denklem 4’te verilen Pearson korelasyon (R) kullanılmıştır. Formüldeki kısaltmalarda “R”
gerçek değeri, “N” ağın sonucunda tahmin edilen değeri, “n” veri setinin büyüklüğünü, “µR” gerçek değerin
ortalamasını, “µN” ağın sonucunda tahmin edilen değerin ortalaması, “σR” gerçek değerin standart dağılımını,
“σN” ağın sonucunda tahmin edilen değerin standart dağılımı göstermektedir.
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4. Bulgular
Birleşik Krallık ve Fransa’daki Volkswagen’in Facebook marka sayfasında oluşturduğu her bir
gönderiye karşılık tüketicilerin beğenme, yorum, paylaşma verileri ile Google Trends ve satış bilgileri Şekil 6.’da
verilmiştir.
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Şekil 6. Birleşik Krallık ve Fransa’ya Ait Aylık Bazda Grafikler (2012-2017)
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Analizlerin sonucunda, yapay sinir ağlarında 12 geri yayılım algoritması ve gizli katmanda 1-100 arası
nöron denenerek en iyi performansı veren ağ yapısı bulunmuştur. Birleşik Krallığın verilerine göre
Conjugate Gradient geri yayılım ile gizli katmanda 74 nöron, Fransa için Levenberg Marquet, gizli
katmanda 4 nöron ile oluşturulan ağ en iyi sonucu vermiştir. Bu ağlarda test verilerinde Birleşik Krallık
0,59 korelasyon ve %67 MAPE değerine, Fransa 0,75 korelasyon ve 9,3 MAPE değerine sahip
olmuştur. Yapay sinir ağları performans değerleri Tablo 8.’de görülmektedir.
Tablo 10. Yapay Sinir Ağları Performans Değerleri
Birleşik Krallık

Fransa

Geri Yayılım: Conjugate Gradient

Geri Yayılım: Levenberg-Marquet,

Gizli Katman Nöron Sayısı: 74

Gizli Katman Nöron Sayısı: 4

Eğitim

Test

Eğitim

Test

82.340.164,14

105.543.852,63

1.974.097,20

2.081.449,64

MAPE

52,87

67,81

9,6

9,3

MAD

6.926,79

7.756,72

1.104,3

1.119,75

0,43

0,59

0,72

0,75

MSE

Korelasyon

Destek vektör makinesi regresyonuyla yapılan analizler neticesinde test verileri Birleşik
Krallık’ta 0,18 korelasyon %95 MAPE ve Fransa 0,25 ve %15 MAPE değeri kabul edilir seviyenin
altındadır. Destek vektör makinesi regresyona ait performans sonuçları Tablo 9.’dedir.
Tablo 11. Destek Vektör Makinesi Regresyonu
Birleşik Krallık

MSE
MAPE

Fransa

Eğitim

Test

Eğitim

Test

360.807.995,66

345.034.282,57

4.180.497,12

4.564.565,18

95,64

95,50

14,75

15,10
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MAD
Korelasyon

16.583,14

16.312

1.539,58

1.632,78

0,41

0,18

0,62

0,25

Karar ağacı regresyonunda test verileri Birleşik Krallık’ta 0,66 korelasyon ve %35 MAPE değeri
ve Fransa’da ise 0,87 korelasyon ve %6 MAPE değerini almıştır. Karar ağacı regresyonu performans
değerleri Tablo 10.’da görülmektedir.

Tablo 12. Karar Ağacı Regresyonu
Birleşik Krallık

Fransa

Eğitim

Test

Eğitim

Test

20.033.243,78

47.568.070,45

994.245,95

1.102.233,16

MAPE

21,25

35,5

6,77

6,19

MAD

3057,56

5094,88

786,4

765,03

0,88

0,66

0,87

0,87

MSE

Korelasyon

5. Tartışma ve Sonuçlar
İnternet ve sosyal medya, tüketicilerin ürün veya hizmet alımında ilk başvurduğu bilgi
kaynaklarıdır. Tüketiciler satın alma öncesi sosyal medyada işletmeyle iletişime geçebilmekte ve internet
aramalarını yoğunlaştırabilmektedir. Özellikle otomobil beğenmeli ürün olarak çok fazla aramaya ve
bilişsel kadar duyuşsal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sosyal medyada etkileşime sebep olmaktadır.
Burada sunulan veriler özellikle elektrikli otomobille yeni bir çehreye bürünen otomobil sektöründe
satış tahminlemesi yapmakta kullanılmıştır. Avrupadaki en büyük otomobil pazarlarından ve elektrikli
otomobilin satılabileceği ülkeler seçilerek araştırma yapılmıştır.
İnternet çok yönlü bilgi kaynağıdır ve tüketicilerin ürünler hakkında yaptıkları görüşmeler satın
alma tahminlerinde kullanılabilmektedir. İnternette tüketicilerin ürünlere yaptığı yorumlar (Fan, Yu-Jie
ve Zhen-Yu, 2017) veya daha önce bulundukları yerlerin seyahat sitelerine girilmiş olması (Topal ve
Ucar, 2019) ilerideki tercihlerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, istatistiksel
hesaplamaların projeye uygunluğu değişkenlik göstermesinden dolayı verilerin farklı yöntemler
denenerek performans değerlerinin en iyiye ulaştırılmasının örnekleri akademik yazında görülmektedir
(Gutierrez, O. Solis ve Mukhopadhyay, 2008; Paik ve Kumari, 2017). Bu çalışmada da internet kaynaklı
veriler, farklı istatistiksel yöntemlerle analiz edilirken, karşılaştırılan ülkelerin kültürel, teknolojik,
ekonomik farkları ve tüketici satın alma davranışlarıda incelenmiştir.
Araştırma Birleşik Krallık ve Fransa ülkelerinin Hofstede(1991) çalışmasına göre farklı
kültürlerden olması, Fransa’nın dünya çapında önemli satış rakamlarına ulaşan otomobil üreticilerine
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sahip olması, sosyal medya kullanım alışkanlıklarındaki fark olması nedeniyle çıkan sonuçların benzer
olması beklenmemiştir. Bu ülkelerin teknolojik yeterliliklerinin, sosyal medya kullanım oranlarının
yüksekliği, alım güçlerinin fazla olması ise analizler sonucunda anlamlı sonuçlar çıkacağı beklentisini
arttırmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, en iyi sonuclar sırasıyla Karar Ağacı regresyonu, Yapay Sinir
Ağları ve Destek Vektör Makineleri regresyonundan elde edilmiştir. Karar Ağacı regresyonu
sonucunda gerçek verileri ile tahmin edilen veriler arasında Birleşik Krallık’ta %66 korelasyon olduğu
ve ortalama mutlak yüzde hata %36 olarak, Fransa’da %87 korelasyon ve ortalama mutlak yüzde hata
%6 olarak bulunmuştur. Birleşik Krallık’ın orta seviye, Fransa’nın ise yüksek seviye korelasyona sahip
olduğu görülmüştür. Ayrıca Birleşik Krallığın hata seviyesi Fransa’ya oranla oldukça fazladır.
Analiz sonuçlarına bakıldığında Facebook marka sayfası verileri ve internet arama motoru
verileriyle yapılan tahminleme de Fransa’nın Birleşik Krallığa göre daha iyi sonuçlar verdiği
görülmektedir. Kültürel özellikler açısından Fransa’da topluluğun önemli görüldüğü, belirsizliğin
rahatsızlık oluşturduğu, modernliğin teşvik edildiği bir toplum yapısına sahiptir. Birleşik Krallık daha
bireysel yapıda, belirsizlik rahatsızlık oluşturmamakta ve nispeten daha az modern yaklaşımdadır.
Toplumla bağların kurulabilmesi için sosyal medyanın ve belirsizliğin azaltılabilmesi için internet arama
motorları kullanılabilmektedir. Bu bağlamda kültürel farklar nedeniyle sosyal medya ve internet arama
motorlarının Fransa’da etkili olması ve Birleşik Krallık’ta daha az etkili olması olağan görülebilecektir.
Çalışma, elektrikli otomobilin satılması muhtemel gözüken ülkelerde, internet teknolojilerine
ait verilerin yapay zeka yöntemleriyle analizi yapılmıştır. Sosyal medya ve internet arama motoru
verilerinin otomobil satışında başarılı ile kullanılabileceği ortaya konmuştur. Akademik yazına katkının
yanında Türkiye gibi elektrikli otomobil üretimi yapan/yapacak ülkelerin tüketici ilişkileri, satış
planlaması faaliyetlerinde kullanılmak üzere fikirler sunulmuştur.
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Türkiye'de Enerji Tüketimi ile İşsizlik Oranları İlişkili mi?
Musa ÖZTÜRK1
Giriş
Sanayi devriminden bugüne birlikte üretim, tüketim ve paylaşım mekanizmalarının
farklılaşması emek ile sermaye arasındaki etkileşimin çok boyutlu olarak sorgulanması ve yeniden
tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Üretim sürecinde emeği ikame eden sermayenin tehdit
mi yoksa fırsat mı olduğu merkezindeki tartışmalar, özellikle teknolojik açıdan büyük dönüşümlerin
yaşandığı, yapay zekâ, büyük veri, endüstri 4.0, eşyaların interneti, otomasyon, robotlaşma gibi
kavramların sıkça zikredildiği günümüzde oldukça yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bu tartışmalarda
bir tarafta değişimin ortaya koyduğu kaygılar yer alırken diğer tarafta da yeni normalin sunacağı
nimetlere dair beklentiler yer almaktadır. İstikametin kimin için, ne zaman ve nereye doğru olacağı
konusu belirsizliğini korumaktadır. Emek ile sermaye arasındaki etkileşimin mahiyeti ve seyri içinde
bulunduğumuz sürecin tabiatının anlaşılması için önemlidir. Çok boyutlu özellikler gösteren bu ilişkiler
iktisadi açıdan ele alındığında konunun enerji ile istihdam arasındaki ilişki üzerinden okunabileceği
düşünülmektedir.
Günümüz dünyasında ülkelerin temel hedefi, ekonomik büyüme ve kalkınma potansiyellerini
karşılamaktır ve bu yolda bir çok engelle karşılaşmaktadırlar (Bozkurt ve Akan, 2014: 484). İktisadi
büyüme -en genel tanımlamayla- üretilen mal ve hizmetlerdeki nicel artış, kalkınma da sosyoekonomik
ve politik anlamda sağlanan nitel gelişmeler olarak tanımlanabilmektedir. Nicel ve nitel anlamdaki
gelişmelerin birlikte sağlanabilmesi için enerji ile istihdamın birlikte değerlendirilmesi ve dengeli bir
şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Dengesizlik durumunda -tarihte örneği çokça görüldüğü üzereyüksek işsizlik oranlarından kaynaklanan sosyolojik ve politik istikrarsızlıklar yaşanabilmekte ve/veya
potansiyel kaynaklar israf edilebilmektedir.
Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde sosyoekonomik boyutları olan işsizlik başta
gelişmekte olan ülkeler olmak üzere hemen her ülke için en kritik konular arasındadır ve bu nedenle
siyasilerin temel uğraşları arasında yer almaktadır (Tatlı ve Barak, 2019: 216). Diğer taraftan, üretim
faktörlerinin verimliliğini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen enerji de toplumların refah düzeyini
önemli ölçüde belirlediği için gelişme yolundaki ülkelerde merkezi öneme sahiptir. Yaygın görüşe göre
enerji ile büyümenin ilişkili olduğu düşünülmesine karşın bu ilişkinin varlığı, yönü ve seyrinin
değişebiliyor (Kehinde vd., 2012: 1) olması istihdamı da ele alacak şekilde daha geniş kapsamlı
çalışmalara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Özellikle de Türkiye gibi bir taraftan yüksek işsizlik
oranları diğer taraftan da ciddi enerji bağımlılığına sahip gelişmekte olan bir ülke için konunun
incelenmesi oldukça önemli görülmektedir.
Grafik 1’de, Türkiye’nin 1960-2015 yılları için işsizlik oranı ve enerji tüketiminin gelişimi,
daralma dönemleri belirteçleri ve eğim doğrularıyla birlikte gösterilmektedir. Eğim doğruları üzerinden
işsizlik oranı ve enerji tüketimi verilerinin artan eğimde oldukları görülmektedir.
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Grafik 1: Türkiye’de İşsizlik Oranı ve Enerji Tüketiminin Gelişimi, 1960-2015
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Süreç içinde enerji tüketimi küçük sapmalar dışında hemen hemen istikrarlı bir şekilde artarak
yaklaşık dört katına çıkmıştır. İşsizlik oranları ise artan eğimde olmakla birlikte görece daha dalgalı bir
seyir izlemektedir. Negatif büyüme (NB) oranlarının sergilendiği (resesyonların yaşandığı) dönemlerde
enerji tüketimi eğim çizgisinin altına inmektedir ve daralmaların ardından bir müddet ortalamanın
altında seyretmektedir. Aynı dönemlerde işsizlik oranları farklı özellikler göstermektedir. 2000 öncesi
negatif büyüme yıllarında işsizlik azalırken, sonraki yıllarda artmaktadır. Buradan hareketle, özellikle de
küresel anlamda belirsizliklerin ve kırılganlıkların arttığı günümüzde enerji ve istihdam arasındaki
etkileşimin gittikçe önem kazandığı görülmektedir.
Belirtilen öneme binaen bu çalışma kapsamında, işsizlik oranları ile enerji tüketimi arasındaki
ilişki zaman boyutlu olarak eşbütünleşme ve nedensellik testleriyle sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda
takip eden bölümde literatür özeti ve sonrasında da uygulanan ekonometrik modeller tanıtılmaktadır.
Ampirik bulguların tablolar halinde sunulmasının ardından değerlendirme ve sonuç kısmına geçilmekte
ve bulgular literatürler karşılaştırılarak tartışılmaktadır.
Teorik Çerçeve ve Literatür Özeti
Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair çalışmaların belli bir kıvamı
yakalamış olması, sağlanan ekonomik büyümenin niteliği ve kapsayıcılığı konusundaki araştırmaları
öne çıkarmaktadır. Bu noktada enerji tüketimi ile istihdam arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü enerjibüyüme ilişkisinin hemen ardından ele alınmaya başlanmıştır.
Enerji, üretim sürecinin anahtar kaynağı ve tüketimin temel bileşimi olması nedeniyle
ekonomik işleyişle doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim halindedir (Beşel, 2017: 22). Enerji tüketimi ile
ekonomik büyüme arasında dört temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki olan büyüme hipotezine (growth
hypothesis) göre enerji tüketimi ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemektedir. İkincisi olan koruma
hipotezine (conservation hypothesis) göre ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru nedensellik
vardır. Üçüncü olarak geri bildirim hipotezine (feedback hypothesis) göre değişkenler arasında iki
yönlü nedensellik ilişkisi söz konusudur. Son olarak nötr hipotez (neutrality hypothesis) değişkenler
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arasında nedensellik ilişkisinin olmadığı ifade etmektedir. Bu hipotezler çerçevesinde değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkileri onlarca ülke ve bölge için değişen zamanlar ve farklı tekniklerle incelene
gelmektedir. Ancak henüz genel geçer bir kanaat oluşmamış olması yeni arayışlara kapı aralamaktadır
(Ozturk, 2010). Bu noktada Karanfil (2009)’in enerji büyüme ilişkisini daha ne kadar sorgulayacağız
temalı eleştiri çalışması son yıllarda konunun yeni değişkenleri içerecek şekilde yeniden ele alınmasını
hızlandırmıştır.
Enerji hem girdi hem de çıktı olması nedeniyle makroekonomik etkilere sahiptir. Yoksulluk,
sosyal denge ve politik istikrar gibi alanlarda önemli etkiler barındırması ve özellikle de istihdamla olan
ilişkisi enerjinin ekonomik olmanın yanı sıra sosyal ve siyasal boyutlara da sahip olan bir kavram
olmasını sağlamaktadır (Bekmez and Ağpak, 2016: 33). Enerjinin ekonomik büyümeyle (büyüme ve
koruma hipotezleri gibi), ekonomik büyümenin de istihdamla ilişkili olması (Okun yasası, İstihdamsız
büyüme hipotezi gibi), enerji ile istihdam arasında ilişkinin olduğu görüşünü desteklemektedir. Arouri
vd. (2014)’in tasnifiyle enerji-istihdam ilişkisinde altı yaklaşım öne çıkmaktadır. Bunlar demografik etki
(demographic effect), gelir etkisi (income effect), fiyat etkisi (price effect), ikame etkisi (substitution
effect), teknolojik etki (technological effect) ve yapısal etkidir (structural effect). Demografik etki nüfus
dinamiklerini ele alır, buna göre kısa dönemde değişkenler arasında etkileşim kısıtlıyken uzun dönemde
enerji ve istihdam birlikte artmaktadır. İkinci olarak Murry ve Dan (1992)’ın öne sürdüğü gelir etkisi,
ekonomik büyüme durumunda istihdamdaki artışın ücret gelirlerinde ve dolayısıyla da enerji talebinde
bir artışa neden olacağını işaret etmektedir. Fiyat etkisi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomik
büyüme ve istihdam üzerindeki etkilerini incelemektedir. İkame etkisi, enerji ile emeğin
makroekonomik açıdan ikame olarak ele alınabileceğini ifade etmekte ve gelir etkisiyle zıt yönde
hareket etmektedir. Teknoloji etkisi, eski enerji teknolojilerinin yerine yenilerinin ilave edilmesini ve
bu yolla yeni istihdam olanaklarının oluşacağını belirtmektedir. Son olarak yapısal etki de sanayi temelli
ekonomiden yeni nesil bir ekonomiye geçiş sürecinde enerjinin kullanımındaki farklılaşmayı ve bunun
istihdama yansımasını incelemektedir (Arouri vd., 2014: 5-7). Teknolojik ve yapısal etkiler kapsamında
bakıldığında yenilebilir enerjiye yönelik atılan adımlar ve sağlanan dönüşüm istihdam düzeyini
etkilemektedir. Burada Apergis ve Salim (2015: 3) 80 ülkeyi kapsayan çalışmasında yatırım etkisi ve
ithalat etkisi olarak iki farklı etkinin söz konusu olacağını ifade etmektedir. Yatırım etkisi, yenilenebilir
enerjiye geçiş için yapılacak olan büyük çaplı yatırımların ilgili alanlarda istihdamın artmasına neden
olacağını, ithalat etkisi de petrol ithalatına ayrılan kaynağının daha verimli alanlara yönlendirilmesi
sonucu istihdam düzeyindeki beklenen artışları işaret etmektedir.
1973 yılında yaşanan gelişmeler ve OPEC ülkelerinin petrol üretimini kesmesi, petrol bağımlısı
olan sanayileşmiş ülkeleri ve dolayısıyla dünya ekonomisini ciddi biçimde etkilemiş, ülkelerde yüksek
işsizlik ve enflasyon oranlarının görülmesine neden olmuştur. Bu kriz, ekonomik açıdan bağımlılıklarını
ve enerji ithalatını düşürmek isteyen ülkelerin enerji tasarrufuna dair yeni teknolojiler geliştirmelerine,
alternatif kaynak arayışlarına girmelerine ve enerjiyi daha verimli kullanmaya yönelmelerine neden
olmuştur (Soytas ve Sarı, 2006: 739-740). Bu kapsamda Kraft ve Kraft (1978)’ın enerji tüketimi ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi sınayan çalışması önemli bir araştırma alanının kapısını aralamış
ve ardından geniş bir literatürün oluşmasını sağlamıştır. Enerji tüketimi ile istihdam arasındaki ilişki de
bu kapsamda ele alınmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların ilklerinden biri Akarca ve Long (1979)
tarafından ABD için yapılmıştır. Bu çalışmada enerji tüketiminden istihdama doğru tek yönlü
nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir. Ancak Erol ve Yu (1987), Yu vd. (1987), Erol ve Yu (1989) ile
Yu ve Jin (1992) değişkenler arasında ilişkinin olmadığı (nötr hipotez) sonucuna ulaşmışlardır.
Ardından Murray ve Nan (1992) ABD için istihdamdan enerji tüketimine doğru nedensellik olduğunu,
Chang vd. (2001) ise değişkenler arasında iki yönlü ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. Aqeel (2001)
Pakistan için yaptığı çalışmada enerji, büyüme ve istihdam değişkenlerini ele almış ve enerji tüketiminin
istihdam düzeyinin doğrudan nedeni olduğunu bulmuştur.
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Narayan ve Smyth (2005) Avustralya için değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu ve uzun
dönemde istihdamdan elektrik tüketimine doğru, kısa dönemde de elektrik tüketiminden istihdama
doğru nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Payne (2009) ABD’nin Illinois eyaleti üzerine
yaptığı çalışmada enerji tüketiminden istihdama doğru nedensellik ilişkisinin olduğunu bulmuştur.
Odhiambo (2009) Güney Afrika ülkesi için yaptığı çalışmada istihdam ile enerji tüketimi arasında
herhangi bir ilişkiye rastlamamıştır. Aktaş (2009) Türkiye’de elektrik tüketimi, ekonomik büyüme ve
istihdam verilerinin eşbütünleşik olduğunu ve istihdamdan elektrik tüketimine doğru nedensellik
ilişkisinin varlığını bulmuştur.
Glasure ve Lee (2010) ABD için yaptıkları çalışmada istihdamdan enerji tüketimine doğru tek
yönlü ve tarım dışı istihdamla enerji tüketimi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin varlığını tespit
etmiştir. Tiwari (2010) Hindistan için kamu ve özel sektörü kapsayan çalışmada aynı değişkenler
arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı sonucuna ulaşarak, geri bildirim (feedback) hipotezinin
geçerli olduğunu tespit etmiştir. Ben Jebli (2015) enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi etkilediğini ve
bu nedenle istihdam düzeyiyle dolaylı olarak etkileşim halinde olduğunu belirtmektedir. Bilgili vd.
(2017) Avrupa ülkesi için yaptığı çalışmada enerji tüketiminden genç işsizliğe doğru nedenselliğin
geçerli olduğunu bulmuşlardır. Beşel (2017) Türkiye için yaptığı çalışmada değişkenlerin uzun
dönemde eşbütünleşik hareket ettiklerini ve enerji tüketiminden işsizlik oranlarına doğru nedenselliğin
olduğunu teyit etmiştir. Tatlı ve Barak (2019) OECD ülkelerinde enerji tüketiminin kadın istihdamına
etkisini incelemişler ve enerji tüketiminin kadın işsizliği ile ters etkide bulunduğunu ve değişkenler
arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin varlığını tespit etmişlerdir.
Yapılan çalışmalarda değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin genellikle doğrusal olarak
sorgulandığı ve zaman boyutlu analizlerin göz ardı edildiği görülmektedir. Sonuçların ülke örneklerine
göre değişiyor olması, detaylı çalışmalara olan ihtiyacı göstermesi bakımından önemlidir.
Metodoloji
1970lerden itibaren enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair araştırmaların
farklı sonuçlar sunması, istihdamı da içeren yeni yaklaşımların değerlendirilmesini ve güncel
ekonometrik tekniklerin kullanılmasını sağlamıştır. Ancak yine de değişkenler arasındaki ilişkide bir
uzlaşının sağlanamadığı görülmektedir (Sarı ve Soytaş, 2004: 335). Bu nedenle çalışmada simetrik ve
asimetrik testler ile zaman boyutlu analizler yapılarak değişkenler arasındaki ilişki detaylı olarak
incelenmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak değişkenlere Augmented Dickey-Fuller (ADF 1979) ve Phillips-Perron (1988) birim kök sınamaları yapılmakta ve ardından değişkenler arasındaki
uzun dönemli ilişki Maki (2012) eşbütünleşme testiyle, nedensellik ilişkilerinde de önce simetrikasimetrik ilişkiyi gösteren Hatemi-J ve E. Roca (2014) ve sonra da zaman boyutunda ele alınmasını
sağlayan Breitung-Candelon (2006) testleri yapılmaktadır.
Maki (2012) Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi
Ekonometrik analizlerde değişkenlerin uzun dönemde bütünleşik hareket edip etmedikleri
eşbütünleşme testleriyle incelenmektedir. Maki (2012) bu ilişkilerin zaman içinde yapısal kırılmalar
göstererek sağlanabileceği ve bu yapısal kırılmalarında farklılaşabileceği noktasından hareketle çoklu
içsel kırılmalı eşbütünleşme testini geliştirmiştir. Temelde trendsiz ve trendli olmak üzere iki farklı
şekilde işleyen ve bunlarında kendi içlerinde sabitte ve eğimde kırılmalara bakan dört farklı model
üzerinden eşbütünleşme ilişkisi sorgulanmaktadır. H0 yapısal kırılmalarla eşbütünleşme ilişkisinin
olmadığını ifade etmektedir.  sabit terim,  trend terim, ut hata terimi ve Ki ,t kukladır. Ki ,t nin
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nihai değeri kritik değerle karşılaştırılır, büyükse 1, küçükse 0 olur ve bu şekilde kırılma tarihlerine
ulaşılır (Maki, 2012: 2011-2012).

k

k

i 1

i 1

Model-1: yt     1Ki ,t   xt   i xt Ki ,t  ut
k

k

i 1

i 1

Model-2: yt     1Ki ,t   t   xt   i xt Ki ,t  ut
k

k

k

i 1

i 1

i 1

Model-3: yt     1Ki ,t   t   itKi ,t   xt   i xt Ki ,t  ut

Trendsiz Modeller

i 1

Sabit terimde
kırılma

Trendli Modeller

k

Model-0: yt     1Ki ,t   xt  ut

Sabit terimde ve
eğimde kırılma

Sabit terimde ve
eğimde kırılma

Sabit terim, eğim ve
trendde kırılma

Hatemi-J ve E. Roca (2014) Asimetrik Nedensellik Testi
Hatemi-J (2012) geliştirmiş olduğu yaklaşımla analiz edilen değişkenlerdeki negatif ve pozitif
şoklar arasındaki nedensellik ilişkilerini incelemeye odaklanmıştır. Bu noktada Granger ve Yoon (2002)
tarafından geliştirilen serilerin şoklarına ayırma yöntemi ile değişkenler arasındaki durağanlık
mertebeleri farklarını gidererek analiz etmeye yarayan Toda-Yamamoto (1995) testlerini birleştirerek
asimetrik nedensellik testini geliştirmiştir. Sonrasında E. Roca ile bu testi Efron (1979) tarafından
geliştirilen bootsrap versiyonunu kullanarak daha güçlü hale getirmiştir. Test ilk etapta verilerin
+
−
−
max(𝜀1𝑖, 0) , 𝜀1𝑖
= 𝑚𝑎𝑥(𝜀2𝑖 , 0) 𝜀1𝑖
= 𝑚𝑖𝑛(𝜀1𝑖 , 0) 𝑣𝑒 𝜀2𝑖
= 𝑚𝑖𝑛(𝜀2𝑖 , 0) şeklinde şoklarına
ayrıştırılmasıyla başlamaktadır. Bu noktada hata terimleri 1i  1i  1i   2i   2i   2i şeklinde
gösterilebilir. Buradan hareketle pozitif şoklar arasındaki nedensellik ilişkisi VAR modelinde
Pt   v  A1Pt 1  A2 Pt  2  ...  AL Pt  k  ut şeklinde gösterilebilmektedir ve bu yaklaşım negatif şoklar
içinde türetilebilir. Testte önerilen kritik değerler Ar (2x2) matris olması durumunda r=1,2,…,k için

HJC  ln(|  f |)  k 2T 1 (m2 ln T  2m ln(ln T )) olarak hesaplanır ve burada |  f | hata terimleri için
varyans-kovaryans matrisini ifade eder. MWALD test istatistiği kritik değerlerden küçükse nedesellik
ilişkisinin olmadığını işaret eden boş hipotez reddedilemez (Hatemi-J and Roca, 2014).

Breitung ve Candelon (2006) Frekans Alanı Nedensellik Testi
Granger (1969) testinin serilerin tamamı için tek boyutlu olarak nedensellik sonucu veriyor
olması, testin zaman içinde Geweke (1982), Hosoya (1991) ve Breitung-Candelon (2006) tarafından
geliştirilmesini ve zaman değişkenli bir hal almasını sağlamıştır (Ciner, 2011). Geweke (1982) ve
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Hosoya (1991) tarafından zt   xt , yt  ' olarak tanımlanmış ve zt ( L) zt   t olarak ele alınarak,
VAR(p) son aşamadayken ( L)  I  1L  ...   p Lp ve Lk zt  zt 1 olarak kabul edilmektedir.
Böylece Granger (1969) testi kısa, orta ve uzun dönemli olarak şöyle
 2 f X ( ) 
 |  12 (e i ) |2 
M y  x ( )  log 

log
1 
 i 2 
 i 2 
 |  11 (e ) | 
 |  11 (e ) | 
tanımlanabilir. Burada |  12 (ei ) |2  0 sonucu tutarlı ise  frekansı için y x ’in nedeni değildir
hipotezi kabul edilir.

zt birim köklü oldukları ve eşbütünleşik hareket ediyorlarsa otoregresif

polinomda ( L) birim kök çemberi oluşturulur. ( L) zt   t eşitliği açılarak zt ’ye ulaşılır. Burada
Breitung ve Candelon, (2006)’a göre eşitlikler sırasıyla şöyle ifade edilebilir.

zt  (1  I ) zt 1   2 zt  2  ...   p zt  p   t  ( L) zt 1   t
( L)  1  I   2 L  ...   p Lp .
E ( t )  0 ise beyaz gürültü var ve E ( t ,  t' )   olmaktadır. Durağanlık durumu

 ( L)  ( L)1 ve  ( L)   ( L)G1 sağlanırsa MA ;
  ( L) 12 ( L)   1t   11 ( L)  12 ( L)  1t 
zt   ( L) t   11
   
 
 21 ( L) 22 ( L)    2t   21 ( L)  22 ( L)  2t 

Şeklinde

gösterilir

ve

burada

xt

’nin

spektral

hali

de;

1
{|  11 (e  i ) |2  |  12 (e  i ) |2 } şeklindedir. Frequency Domain Testinde |  12 (ei ) |2  0
2
koşulunun sağlanması sonucunda M y  x ()  0 eşitliğiyle nedensellik araştırması yapılır, xt için VAR
f X ( ) 

p

eşitliği

12, k cos(k )  0 ve
k 1

p


k 1

12, k

sin(k )  0

halindedir

ve

xt  a1xt 1  ...  a p xt  p  1 yt 1   p yt  p  1t denklemine ulaşılır. M y  x ()  0 olan boş hipotez

  [1,...,  p ]' ile doğrusal kısıtla eşdeğerdir ve H 0 : R( )   0 olarak incelendiğinde;
 cos( ) cos(2 )....cos( p ) 
R( )  

 sin( ) sin(2 )....sin( p ) 
halindedir.   (0,  ) nedensellik için kritik değer geleneksel F-testi üzerinden, (2, T-2p) ile hesaplanır
(Bayat vd., 2014: 35).
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Veri ve Uygulama Bulguları
Türkiye’nin 1960-2015 yılları arasındaki işsizlik oranları (İO) ile enerji tüketimi (ET) arasındaki ilişkinin
araştırıldığı bu çalışmada, işsizlik verileri Bulutay (1995) ve TUİK veri tabanından, enerji tüketim
verileri (kişi başına kg petrol eşdeğeri) de Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir. 56 gözlemden
oluşan serilere ait tanımlayıcı istatistikler tablo 1 de gösterilmektedir.
Tablo 13: Tanımlayıcı İstatistikler
Ort.

En çok

En Az

Çarpıklık

Basıklık

Gözlem

ET

922.6112

1651.361

385.471

0.307681

2.047162

56

IO

7.567571

13.053

3.1

-0.34891

2.95236

56

- Eviews 10 programı kullanılmıştır.

Tanımlayıcı istatistiklere göre ele alınan dönem içinde kişi başına yıllık ortalama 922 kilo petrol
eşdeğeri enerji tüketimi gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama %7,5 civarına işsizlik oranı söz konusudur. En
düşük işsizlik oranı 3,1 ile 1960’ta görülürken en yüksek oran Küresel Finans Krizinin etkilerinin
yansıdığı 2009 yılında gerçekleşmiştir.
Tablo 14: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
Sabit

PP

Düzey

ADF

Sabit

Prob. t-Stat.

Prob.

t-Stat.

ET -1.082

0.717

-2.514

0.321

IO -2.285

0.181

-3.107

0.115

ET -1.135

0.696

-2.568

0.296

IO -1.863

0.347

-2.377

0.387

Birinci Fark I(1)

t-Stat.

Sabit & Trend

Sabit & Trend

Prob. t-Stat.

Prob.

d(ET) -7.209

0.000

-7.261

0.000

d(IO) -5.899

0.000

-5.889

0.000

d(ET) -7.217

0.000

-7.296

0.000

d(IO) -6.288

0.000

-6.513

0.000

- Enerji tüketimi verisi logaritmik halde analiz edilmiştir.
- Eviews 10 programı kullanılmıştır.
Birim kök testi sonuçları serilerin fark durağan I(1) olduklarını işaret etmektedir. Aynı mertebeden
durağan seriler arasındaki eşbütünleşik ilişki Maki (2012) testiyle sınanmıştır.
Tablo 15: Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Kırılma
Kritik Değerler
Test İstatistiği Kırılma Tarihleri
Sayısı
%1
%5
Model 0
2
1983-1993
− 5.416
− 4.893
-5,35ᵇ
Model 1
1
-4,55
1968
− 5.524
− 5.038
Model 2
3
-4,41
1981-1994-2006
− 6.251
− 5.703
Model 3
3
-5
1969-1977-1993
− 7.082
− 6.524
- Kritik değerler Maki (2012) deki Tablo 1’den RV=1’e göre seçilmiştir.
- ᵃ, ᵇ ve ᶜ işaretleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeyidir.
- Gauss 10 programı kullanılmıştır.

%10
− 4.610
− 4.784
− 5.402
− 6.267
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Eşbütünleşme testi sonuçları, değişkenlerin Model 0’a göre yapısal kırılmalarla birlikte trendsiz
sabitte olmak üzere eşbütünleşik olduklarını ve değişkenlerin 1983 ve 1993 yıllarında yapısal
kırılmalarla birlikte uzun dönemde birlikte hareket ettiklerini göstermektedir.
Asimetrik nedensellik testi sonuçları tablo 4’te sunulmaktadır. Burada enerji tüketiminden
işsizlik oranına doğru (ET→İO) olan ilişkilerin simetrik olduğu, arttıkça arttığı (ET+→İO+, p<0,05)
ve azaldıkça azaldığı (ET-→İO-, p<0,05) görülmektedir. Buna karşın işsizlik oranından enerji
tüketimine doğru (İO→ET) bakıldığında nedensellik ilişkisinin asimetrik hale geldiği ve işsizlik
oranındaki artışın enerji tüketiminde azalışa neden olduğu (İO+→ET-, p<0,1) göze çarpmaktadır.
Tablo 16: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları
Nedensellik Yönü
p-val
MWALD
+
+
(ET) →(İO)
0.014ᵇ
6.077ᵇ
+
(ET) →(İO)
0.261
1.264
(ET)-→(İO)0.002ᵃ
9.240ᵇ
(ET)-→(İO)+
0.183
1.770
(İO)+→(ET)+
0.777
0.080
+
(İO) →(ET)
0.047ᵇ
3.940ᶜ
(İO) →(ET)
0.198
1.659
(İO)-→(ET)+
0.987
0.000
- ᵃ, ᵇ ve ᶜ işaretleri 1%, 5% ve 10% anlam düzeylerini vermektedir.
- Sonuçlar Gauss 10 Programıyla elde edilmiştir.

1%
9.717
11.466
17.748
8.949
8.214
9.979
14.669
8.07

5%
5.031
5.947
6.23
4.311
4.476
4.788
5.332
4.384

10%
3.411
3.65
3.316
2.856
3.011
3.166
2.86
3.102

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri tespit edildikten sonra nedensellik ilişkisinin ne
zaman devreye girdiğinin anlaşılması için zaman boyutu sonuç veren Breitung – Candelon (2006)
testi sonuçlarının incelenmesi gerekmektedir. Serilerin fark halleriyle yapılan analiz sonuçları tablo
5’te sunulmaktadır.
Tablo 17: Breitung – Candelon (2006) Frekans Alanı Nedensellik Testi Sonuçları
Uzun Dönem
ET→İO
İO→ET

0.10
2.604*
2.306

0.50
2.802*
1.976

Orta Dönem
1.00
3.390*
0.689

1.50
2.987*
0.433

Kısa Dönem
2.00
0.925
2.380

2.50
0.218
3.147*

VAR(p)
Lag
(3)
(3)

- Gecikme uzunluğu AIC kriterine göre alınmıştır. AR kökleri ve Otokorelasyon LM testleri
yapılmıştır.
- Kritik değer: F-Tablo (2, T-2p) p<0,1 olasılık değerine karşılık olarak 2.44’tür.
- * işareti nedenselliğin olduğunu göstermektedir.
- Gauss 10 programıyla ulaşılmıştır.

Frekans alanı nedensellik testi sonuçlarına göre değişkenler arasında iki yönlü nedensellik
ilişkisi mevcuttur. Enerji tüketiminden işsizlik oranını doğru (ET→İO) nedensellik orta ve uzun
dönemde geçerliyken, işsizlik oranından enerji tüketimine doğru (İO→ET) nedensellik ilişkisi sadece
kısa dönem için geçerlidir.
Değerlendirme ve Sonuç
226

Öztürk, Musa; Türkiye'de Enerji Tüketimi ile İşsizlik Oranları İlişkili mi?

Ekonomik büyüme ve kalkınma yarışının telaşa dönüştüğü günümüzde üretim sürecinin temel
bileşenleri olan emek ve sermaye arasındaki etkileşimin anlaşılması ve irdelenmesi önemlidir. Özellikle
Türkiye gibi genç nüfusa ve yüksek enerji bağımlılığına sahip olan gelişmekte olan ülkelerde bu ilişkinin
analizi uygulanacak politikalar ve izlenecek stratejilerin tayini için kritik öneme sahiptir.
Çalışma kapsamında Türkiye’nin 1960-2015 yıllarına ait enerji tüketimi ve işsizlik oranları
verileri ele alınmış ve Maki (2012) eşbütünleşme testi, Hatemi-J ve E. Roca (2014) asimetrik nedensellik
testi ve Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testleri uygulanmıştır. Elde edilen analiz
sonuçlarına göre, (a) değişkenler uzun dönemde yapısal kırılmalarla birlikte eşbütünleşik hareket
etmektedir, (b) enerji tüketiminden işsizlik oranlarına doğru orta ve uzun dönemde simetrik
nedensellik ilişkisi vardır (arttıkça artar - azaldıkça azalır), (c) işsizlik oranından enerji tüketimine sadece
kısa dönemde asimetrik (arttıkça azalır) nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Orta ve uzun dönemde
ikame ve kısa dönemde de gelir etkilerinin geçerli olduğunu belirten bu sonuçlar, ilgili literatürdeki nötr
hipotezi doğrulayan çalışmalar dışındaki çalışmalarla örtüşmekle birlikte onlardan nedensellik
ilişkilerinin asimetrik olabileceğine dair sonuçlar barındırması bakımından ayrışmaktadır. İlave olarak
nedensellik ilişkilerinin zamanla değişiyor olması -tersine ilişkiler barındırmakla birlikte- Narayan ve
Smyth (2005)’in çalışmasıyla paralellik göstermektedir.
Sonuç olarak, enerji tüketimi ve işsizlik oranları arasında eşbütünleşme ve nedensellik ilişkisi
vardır. Politika yapıcılarını bu değişkenler arasındaki simetrik ve asimetrik ilişkileri zaman boyutlu
olarak ele almalarında ve buna uygun politika belirmelerinde fayda olduğu düşünülmektedir.
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Düşük Gelirli Ülkelerde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyümenin Çevresel
Bozulmaya Etkisi
Nurullah ALTINTAŞ1
1.Giriş
Ülkeler toplumun daha iyi refah seviyesine ulaşılabilmesi için ekonomik büyüme amacına
yoğunlaşmaktadırlar. Özellikle kalkınma çabasında olan ve toplumda gelir seviyesinin düşük olduğu
ülkeler özelinde bu durum sadece basit bir büyüme değil yoksulluk ve yoksunluğun da giderilmesi
açısından önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise yoksulluk ve yoksunluğun görece belli
kesimlerde sınırlı kaldığı, genele yayılmadığı düşünüldüğünde, bir ileriki aşama olan refahın artması ve
artan refahın sadece ekonomik koşullarla değil çevresel bozulmayla da ilişkilendirilmesi son
dönemlerde ampirik çok çalışmada kendine yer bulmuştur. Ekonomik büyümenin ilk safhalarında
çevresel bozulmanın arttığı görülürken, ilerleyen safhada büyüme ile beraberinde çevresel bozulma da
azalmaktadır. Bu durum ‘Çevresel Kuznet Eğrisi’ olarak adlandırılmaktadır. Buna göre belli bir refah
seviyesine gelen ülkelerde toplum bilincinin artırılması, kamunun belli alanlarda müdahalesinin
sağlanması, çevre dostu tüketimin teşvik edilmesi gibi çevresel politikalar geliştirilmektedir. Böylece
belli bir refah seviyesine ulaşan ülkelerde büyümeyle birlikte çevresel bozulmanın olumsuz etkilerinden
korunmak mümkün olmaktadır. Az gelişmiş veya düşük gelirli ülkelerde ise bu durumun geçerliliği
sorgulanmaktadır. Nitekim ekolojik modernleşme teorisine göre toplumların iktisadi yönden
gelişmemiş olduğu dönemler için çevresel sürdürülebilirliğe göre ekonomik büyümeye öncelik verildiği
ifade edilmektedir. Toplumların çevresel sürdürülebilirliği ancak daha varlıklı hale gelmeleri ile
sağlayabileceği düşünülmektedir.
Ekonomide fon fazlasına sahip olan bireylerin fon ihtiyacına sahip olan bireylere veya firmalara
bu fonu aktarması finansal sistem üzerinden mümkün olmaktadır. Finansal sistem fonksiyonlarının
yerine getirilmesiyle sermaye birikimi ve teknolojik ilerleme sağlanması hedeflenmektedir. Böylece bir
taraftan ekonomik büyüme amacına hizmet edilecek, diğer taraftan da toplumdaki çeşitli problemlerin
çözülmesinde etkin bir rol oynanması söz konusu olacaktır. Bu problemlerin çözümü olarak gelir
eşitsizliğinin azaltılması, yoksulluğun azaltılması, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım ve çevresel
bozulmanın azaltılması sayılabilir. Teoride her ne kadar finansal gelişmenin olumlu yönleri vurgulansa
da piyasadaki aksaklıklar, asimetrik bilgi, gelişmemiş bir finansal yapıda finansal derinliğin ve etkinliğin
sağlanamaması gibi nedenlerden ötürü söz konusu süreç olumsuz etkilenebilmektedir. Sonuç olarak
ekonomilerde çevresel bozulmanın bir belirleyicisi olarak finansal gelişmenin yer alması önem arz
etmektedir. Nitekim Tamazian vd. (2009) çevresel bozulma açısından finansal gelişmenin önemini üç
temel sebebe dayandırmaktadır. Bunlardan ilki finansal serbestleşme ve gelişmenin doğrudan yabancı
yatırımları ve daha yüksek Ar-Ge yatırımlarını çekebilmesidir. İkincisi finansal gelişmenin gelişmekte
1
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olan ülkelere yeni teknoloji kullanma güdüsü ve fırsatı sunması, temiz ve çevre dostu üretimle yardımcı
olmaları ve sonuç olarak küresel çevreyi büyük ölçüde iyileştirmeleri ve bölgesel kalkınma
sürdürülebilirliğini artırmalarıdır. Son olarak da finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi artırması
üzerinden daha fazla endüstriyel kirliliğe ve çevresel bozulmaya neden olabilmesidir. Bu üç madde
dikkate alındığında ilk ikisi finansal gelişmenin çevresel bozulmayı azalttığı durumdur ki bu finansal
sistemin belli bir etkinlik ve derinliği sağlaması ile daha mümkün görülmektedir. Üçüncü madde ise
finansal gelişmenin olumsuz etkisini yansıtırken, finansal gelişmeden faydalanacak birey veya firmaların
ancak çevre dostu tüketim ve üretim bilinci ile bu olumsuzluk giderilebilir. Sonuç olarak finansal
gelişmenin çevresel bozulma üzerindeki etkisi firmaya, bireye, eğitim seviyesine, kültüre ve ülkeye göre
değişiklik gösterebilir. Bu süreç dinamik olarak değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda çalışmada birinci olarak ekolojik modernleşme teorisinin ilk safhasının geçerliliği
test edilmektedir. İkinci olarak finansal gelişme için kullanılan özel sektöre verilen kredilerin GSYH
içindeki payının gelişmiş ülkelere göre son derece düşük olduğu bilinmektedir. Bu noktada finansal
olarak gelişmemiş ülke grubunda yer alan düşük gelirli ülkelerde finansal gelişmenin çevresel bozulma
üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Üçüncü olarak düşük gelirli ülkeler açısından hem finansal gelişme hem
de ekonomik büyümenin çevresel bozulmaya etkisinin çevre politikaları açısından değerlendirilmesi
yapılacaktır.
Çalışmada giriş bölümünün ardından uygulamalı literatür taraması yer alacaktır. Üçüncü
bölümde ise veri ve metodoloji açıklanacak, dördüncü bölümde ise bulgular ve son bölümde sonuç ve
politika önerileri başlığı altında analiz bulguları tartışılıp politika önerileri sunulacaktır.
2.Literatür Taraması
Ekonomik büyüme ve finansal gelişmenin çevresel bozulma üzerindeki etkisini inceleyen
çalışmaları uygulama açısından iki gruba ayırabilir. İlk grupta tek ülkeyi ele alan zaman serisi
analizlerinin özeti sunulacak, ikinci grupta ise birden fazla ülkenin incelendiği panel veri yöntemlerinin
kullandığı çalışmalar ele alınacaktır.
Zaman serisi analizlerinin kullanıldığı birinci grupta yer verilen çalışmalardan Hossain ve
Hasanuzzaman (2012), Bangladeş’te ekonomik büyüme, ticari açıklık, enerji tüketimi kentleşme ve
finansal gelişmeyi çevresel bozulmanın belirleyicileri olarak kabul etmiştir. 1975-2010 döneminde
ARDL Sınır Testini kullanmışlardır. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığının kabul
edildiği çalışmada ekonomik büyümenin çevresel bozulmayı azalttığına ulaşılmıştır. Bununla birlikte
finansal gelişme ile çevresel bozulma arasında bir nedensellik bulunamamıştır. Shahbaz vd. (2013)
finansal gelişme, ekonomik büyüme ve çevresel bozulma arasındaki ilişki Endonezya özelinde 19752011 dönemi için yapısal kırılmalar altında ARDL testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre uzun dönemde yapısal kırılmalar altında değişkenler arasında ilişki söz konusudur. Bununla
birlikte finansal gelişmenin uzun dönemde CO2 emisyonunu azalttığı ve ekonomik büyümenin ise
artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Finansal gelişmenin CO2 emisyonunu azaltması, çevre dostu yatırım
projelerine bankalar tarafından kredi verilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Shahbaz vd. (2013) finansal
gelişme ve ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki etkisini Malezya özelinde 1971-2011
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döneminde incelemiştir. Analiz için ARDL testi ve VECM nedensellik testini uygulamıştır. Ampirik
kanıtlar, finansal gelişmenin CO2 emisyonlarını azalttığını da göstermektedir. Finansal gelişmenin
ülkedeki çevresel bozulma ile mücadelede olumlu ve önemli bir rol oynayabileceği anlamına gelir,
çünkü daha büyük finansal sektör gelişimi daha düşük maliyetlerle daha fazla çevreye dönük
yatırımların finansmanını kolaylaştırabilir. Çalışmanın diğer bir bulgusu ise ekonomik büyümenin CO2
emisyonları üzerinde artırıcı etkisi olduğudur. Bu durum özellikle enerjiye eğilimli faaliyetlerin
azaltılarak ekonomik faaliyetlerde kesintilere önerme eğiliminde olabileceğini ifade etmektedirler.
Shahbaz vd. (2013) finansal gelişme, ekonomik büyüme ve kömür tüketimi ile ticari açıklığın CO2
emisyonu üzerindeki etkisini Güney Afrika için 1965-2008 döneminde ARDL testi kullanarak
araştırmışlardır. Ekonomik büyümede %1’lik bir artışın CO2 emisyonunu %0.294 artırdığı bununla
birlikte CO2 emisyonunu azaltmak için büyümeden feragat edilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır.
Finansal gelişmenin ise kaynakları çevre dostu projelere kanalize ettiğini ve firmaların üretim
seviyelerini ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle desteklediğini böylece de CO2 emisyonunda bir azalma
meydana getirdiğini ifade etmişlerdir. Abbasi ve Riazi (2016) Pakistan özelinde CO2 emisyonu ile
finansal gelişme arasındaki ilişkiyi 1970-2011 periyodunda incelemiştir. Buna göre finansal gelişme
göstergesi olarak toplam krediler, özel sektöre verilen krediler, piyasa kapitalizasyonu ve hisse senedi
devir hızı kullanılmıştır. Sonuç olarak sermaye piyasası gelişimini gösteren değişkenin CO2
emisyonunu artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte ekonomik büyüme ile de çevresel bozulmanın
arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Sermaye piyasası gelişiminin, borsada işlem gören firmaların karşılaştıkları
likidite kısıtlamalarını hafifleterek çıktılarını genişletmelerine, enerji tüketimini ve dolayısıyla CO2
emisyonlarını artırmasına olanak sağladığı düşünülmektedir. Doğan ve Türkekul (2016) ABD için EKC
hipotezinin varlığını 1960-2010 dönemi için ARDL testi yardımıyla incelemiştir. Finansal gelişmenin
CO2 emisyonunu hem kısa hem de uzun dönemde pozitif etkilerken ancak bu etkinin anlamsız olduğu
görülmektedir. EKC ise bu dönemde reddedilmektedir. Buna göre ekonomik büyüme ilk dönemde
çevresel bozulmayı azaltırken, daha sonra çevresel bozulmayı artırmaktadır. Shahzad vd. (2017) karbon
emisyonu, enerji tüketimi, ticari açıklık ve finansal gelişme arasındaki ilişki Pakistan ekonomisinde
1971-2011 dönemi için ARDL Sınır Testi ile analiz edilmiştir. Finansal gelişmenin hem kısa dönemde
hem de uzun dönemde karbon emisyonunu artırdığı tespit edilmiştir. Bunun yanında enerji tüketimi
karbon emisyonunu önce artırmakta, belli bir eşikten sonra ise azaltmaktadır. Salahuddin vd. (2018)
ekonomik büyüme, elektrik tüketimi, doğrudan yabancı yatırımlar ve finansal gelişmenin çevresel
bozulmaya etkisini Kuveyt için 1980-2013 dönemini dikkate alarak analiz etmiştir. Testin kullanıldığı
bu çalışmada ekonomik büyümenin hem kısa hem de uzun dönemde CO2 emisyonunu artırdığı buna
karşılık finansal gelişmenin etkisinin anlamsız olduğu tespit edilmiştir. Xu vd. (2018) Suudi
Arabistan’da küreselleşme sürecinde finansal gelişmenin çevresel bozulma üzerindeki etkisini
incelemiştir. ARDL ve VECM analizleri sırasıyla eşbütünleşme ve nedensellik tespitlerinde 1971-2016
dönemi için kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre hem finansal gelişme hem de ekonomik büyüme
kısa ve uzun dönemde de çevresel bozulmayı artırmaktadır. Jian vd. (2019) Çin’de enerji tüketimi,
ekonomik büyüme ve finansal gelişmenin CO2 üzerine etkisini 1982-2017 dönemi için incelemiştir.
Çalışmada Johansen Eşbütünleşme testi ve Hata Düzeltme Modeli ile nedensellik araştırılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre finansal gelişme ve enerji tüketimi CO2 emisyonunu artırırken, ekonomik
büyüme uzun dönemde CO2 emisyonunu azaltmaktadır. Politika önerisi olarak borsa gelişim düzeyini
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artırmak, sermaye piyasası sisteminin denetimini ve rehberliğini güçlendirmek, sermaye piyasasında
bilgi açıklamasını ve diğer ilgili sistemleri geliştirmek ve çevre dostu tüketimin teşvik edilmesinde
borsanın rolünü aktif olarak oynaması ifade edilmiştir.
İkinci grupta yer alan çok ülkenin analize tabi tutulduğu çalışmalardan Al-Mulali vd. (2014)
gelire göre tasnif edilmiş 93 ülkeyi ele almıştır. Az gelirli, alt-orta gelirli, üst-orta gelirli ve yüksek gelirli
ülkeleri kapsayan bu detaylı çalışmada çevresel bozulma göstergesi olarak ekolojik ayak izi
kullanılmıştır. 1980-2008 dönemi verileri ile yapılan analizde büyüme, ticari açıklık, enerji tüketimi,
kentleşme ve finansal gelişme çevresel bozulmanın belirleyicileri olarak kabul edilmiştir. Üst-orta ve
üst gelirli ülke grubunda EKC Hipotezi doğrulanırken, az gelirli ve alt-orta gelirli ülke gruplarında
reddedilmiştir. Finansal gelişme alt-orta gelir, üst-orta gelir ve üst gelirli ülke gruplarında çevresel
bozulmayı azaltmaktadır. Buna karşılık az gelirli ülke grubunda finansal gelişmenin çevresel bozulmayı
etkilemediği tespit edilmiştir. Uddin vd. (2017) reel gelir, finansal gelişme ve ticari açıklığın ekolojik
ayak izi üzerindeki etkisi 1991-2012 periyodunda ekolojik ayakizi en önde olan 27 ülkenin yer aldığı
heterojen panelde tartışılmıştır. Bulgulara göre reel gelirdeki bir artış çevresel bozulmayı artırmaktadır,
buna karşılık finansal gelişme ise çevresel bozulmayı azaltmaktadır. Jamel ve Maktouf (2017) 40
Avrupa ülkesinin yer aldığı çalışmasında ekonomik büyüme, finansal gelişme, ticari açıklık ve CO2
emisyonu arasındaki ilişkiyi 1985-2014 dönemi verileri ile incelemiştir. Buna göre GSYH ile CO2
emisyonu arasında nedensellik ilişkisi bulunmuş olup Çevresel Kuznet Eğrisinin varlığı doğrulanmıştır.
Ayrıca, karbon emisyonları ve finansal gelişme akışlarını birbirine bağlayan tarafsızlık hipotezini
bulmuştur. Bekhet vd. (2017) Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için finansal gelişme, enerji tüketimi,
ekonomik büyüme ve CO2 emisyonu ilişkisini 1980-2011 döneminde dinamik eşanlı denklem
modelleri ile analiz etmiştir. Sonuçlara göre Birleşik Arap Emirlikleri dışında bütün ülkelerde
eşbütünleşme ilişkisine rastlanmıştır. Uzun dönem katsayılar ARDL analizinde incelendiğinde Suudi
Arabistan, Umman, Katar ve Bahreyn’de ekonomik büyümenin CO2 emisyonunu azalttığı buna
karşılık Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Finansal gelişme
göstergesinin ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te CO2 emisyonunu azalttığı buna karşılık diğer
ülkelerde artırdığı tespit edilmiştir. Seetanah vd. (2018) seçilmiş 12 gelişmekte olan Ada ülkesi (SIDS)
için 2000-2016 dönemi dikkate alınarak Panel Vektör Hata Düzeltme (PVAR) ile finansal gelişme ve
ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kısa
dönemde ekonomik büyümenin çevresel bozulmayı artırdığı, uzun dönemde ise azalttığına işaret
edilmektedir. Bu durumun EKC ile örtüştüğü açıklanmaktadır. Bununla birlikte finansal gelişmenin
çevresel bozulma üzerindeki etkisi anlamsızdır. Yazdi ve Beygi (2018) seçilmiş 25 Afrika ülkesinde
ekonomik büyüme, yenilenebilir enerji, enerji tüketimi, ticari açıklık, kentleşme ve finansal gelişmenin
CO2 emisyonuna etkisini araştırmıştır. Havuzlanmış Ortalama Grup tahmincisinin kullanıldığı panel
çalışmasında 1985-2015 dönemi verileri ile analiz yapılmış olup, Çevresel Kuznet Eğrisinin varlığı
doğrulanmıştır. Bunun yanında finansal gelişmenin çevresel bozulmayı artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Finansal gelişmedeki artışla ekonomik büyümenin sağlandığı hususu da çalışmada vurgulanmaktadır.
Haseeb vd. (2018) EKC hipotezi varsayımı altında finansal gelişme ve küreselleşmenin çevresel
bozulmaya etkisini BRICS ülkeleri için 1995-2014 döneminde incelemiştir. Yeni nesil panel veri
yöntemlerin kullanıldığı bu çalışmada öncelikle yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir. Yatay kesit
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bağımlılığı altında kullanılan CADF VE CIPS birim kök testleri kullanılmıştır. Panel veri sonuçlarına
göre bu ülkelerde EKC varlığı doğrulanmış, bununla birlikte finansal gelişmenin CO2 emisyonunu
artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Destek ve Sarkodie (2019) sanayileşmiş yeni 11 ülkenin ele alındığı
çalışmada 1977-2013 dönemi için finansal gelişme ve enerjinin ekolojik ayak izine olan etkisini EKC
varsayımı altında test etmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyüme ile çevresel bozulma
arasındaki ilişki ülkeden ülkeye değişmektedir. Meksika, Filipinler, Singapur ve Güney Afrika’da
büyüme ile çevresel bozulma arasında ters U hipotezi geçerliyken, Çin, Hindistan, Güney Kore,
Tayland, Türkiye’de U hipotezi geçerlidir. Finansal gelişme ise Çin ve Malezya’da ekolojik ayak izini
azaltırken Singapur’da artırmaktadır. Buna karşılık diğer ülkelerde finansal gelişmenin etkisi
anlamsızdır. Charfeddine ve Kahia (2019) MENA ülkeleri için yenilebilir enerji tüketimi ve finansal
gelişmenin CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Panel vektör
otoregresif modelinin kullanıldığı bu çalışmada 1980-2015 dönemi verileri kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre finansal gelişme ve yenilebilir enerjinin ekonomik büyüme ve CO2 emisyonunu
açıklamada ciddi bir ağırlığı yoktur. Baloch vd. (2019) finansal gelişmenin çevresel bozulma üzerindeki
etkisini 1990-2016 döneminde 59 BRI ülkesi için Driscoll-Kraay panel regresyon metodu ile
incelemiştir. Finansal gelişme göstergesi olarak üç ayrı değişken kullanılan çalışmada ekolojik ayak
izinin finansal gelişme ile arttığı sonucuna ulaşılmıştır. BRI ülkeleri için, bankacılık sektörü tarafından
sağlanan kredi sonucunda çevreyi kirleten özel sektörün faaliyetlerini kontrol etmek için
düzenlemelerin arttırılması öneri olarak sunulmaktadır.
3. Data ve Metodoloji
Bu çalışmada Dünya Bankasının tasnifine dayandırılarak Düşük gelirli ülkeler kapsamına giren
Benin, Burkina Faso, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Haiti, Madagaskar, Malavi, Mali, Nepal,
Nijer, Rwanda, Sierra Leone ve Togo’dan oluşan 14 ülke için analiz yapılmıştır. 1967-2014 dönemi
yıllık verileri kullanılarak finansal gelişme ve ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki etkisi
analiz edilmiştir. Değişkenlere ait veriler Dünya Bankası elektronik veri tabanından alınmıştır. GSYH
değişkeni ekonomik büyümeyi temsilen kullanılmış, finansal gelişme göstergesi olarak da örneklemdeki
ülkelerin finansal gelişmişliği dikkate alınılmış ve bankacılık tarafından özel sektöre verilen krediler
(BANK) kullanılmıştır. Bu ülkelerde finansal gelişmenin iki temel alanından biri olan sermaye piyasası
ya işlev görmemektedir, ya da çok düşük bir işlem hacmine sahiptir. Bu anlamda modelde finansal
gelişme sadece bankacılık açısından değerlendirilmektedir. Çevresel bozulma göstergesi olarak ise CO2
emisyonu dikkate alınmıştır. Söz konusu veriler logaritmik halde analize dâhil edilmiştir.
3.1 Yöntem
Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini ortaya koymadan önce panelde yer alan
ülkeler arasındaki bağımlılığın analizi için Breusch-Pagan (1980) tarafından geliştirilen (Lagrange
Multiplier-LM testi) ve Pesaran vd. (2008) tarafından sapması düzeltilerek ortaya konan LMadj
(Adjusted Crossectionally Dependence Lagrange Multiplier) testiyle araştırılmıştır. Çalışmada ikinci
nesil birim kök testi olan, Pesaran (2007) tarafından ADF testinin geliştirilmesi ile oluşturulan CADF
birim kök testi uygulanmış ve serilerin birinci farkında durağan olduğu tespit edilmiştir. Eğim
katsayılarının homojenliği Peseran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi ile incelenmiş
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ve bu ülke grubunda katsayıların homojen olduğu belirlenmiştir. Eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; yatay
kesit bağımlılığını dikkate alan Westerlund ve Edgerton (2007) LM bootstrap yöntemi ile analiz
edilmiştir. Son olarak tespiti yapılan Eşbütünleşme testi ilişkisinin nihai sapmasız katsayılarını ortaya
koyan Pesaran’ın (2006) CCE (Common Correlated Effects: Ortak İlişkili Etkiler) metodu tercih
edilmiştir. Yapılan analizler EViews 9, Gauss 10 ve Stata 12 programları üzerinden gerçekleştirilmiştir.
3.2 Ülkeler Arası Yatay Kesit Bağımlılığı
Panel veri çalışmalarında yatay kesitler arasındaki etkileşim dikkate alınmadan uygulanan
testlerde elde edilen sonuçlar güvenilir olmamaktadır (Breusch ve Pagan, 1980; Pesaran, 2004). Yatay
kesit bağımlılığı (YKB) testinin sonuçlarına göre uygulanacak olan birim kök testleri, eşbütünleşme
testleri ve tahmincileri değişim gösterecektir. Bu sebeple öncelikle YKB testleri uygulanacaktır. YKB,
X ülkesinde ortaya çıkan herhangi bir şokun diğer ülkeleri de etkilemesi durumudur. Breusch ve Pagan
(1980)’a ait CDLM (Cross-sectional Dependency Lagrange Multiplier) test ile YKB belirlenmektedir.
Bu test, panel ortalaması sıfır ama ülke ortalamaları sıfıra eşit olmadığında sapmalıdır. Pesaran vd.
(2008) bu sapmayı, varyans ve ortalamanın test istatistiğine eklemlenmesiyle problem düzeltilmiştir.
Modifiye edilmiş yeni test CDLM testi (CDLMadj) olarak kullanılmaktadır. CDLM test istatistiğinin
orijinal hali aşağıdadır:
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Yukarıda;

Tij ortalamayı, Tij varyansı, pij : her bir denklemden EKK tahmini ile alınan kalıntılar

arasında korelasyon katsayısı hesaplanır. Bu test istatistiği, asimtotik olarak standart normal dağılımlıdır
(Pesaran vd., 2008). Teste ait hipotezler:
H 0 : YKB yoktur.
H1 : YKB vardır.

Elde edilen olasılık değeri %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilir ve eğer prob değeri %5 in altında
ise H 0 hipotezi reddedilmekte ve panelde YKB olduğu anlaşılmaktadır (Pesaran vd., 2008).
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3.3 Panel Birim Kök Testi
Uygulama yapılan panelde ülkeler arasında YKB’nın belirlenmesiyle, serilerde birim kök
durumu, Smith vd. (2004)’ne ait olan 2’inci nesil testler tercih edilmiştir. Bu test içerisinde LM , t ,
Min , Max ve WS olmak üzere 5 farklı bootstrap panel birim kök testi vardır. LM testi Solo’nun
__

(1984) geliştirdiği Lagrange çarpanının ( LM i ) istatistiksel ortalaması ve L M  N 1  İ 1 LM i
N





hesaplanma şeklidir. t testi ise Im vd. (2003)’ne ait testin bootstrap biçimidir ve ti : t  N 1  i 1 ti
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olarak hesaplanır. Ma x testi Leybourne (1995)’a ait ve Ma x  N 1  i Maxi biçiminde gösterilir.


Min testi LM’nin daha etkili bir biçimidir,

biçimindeki istatistiklerin en düşüklerine (Mini

N

Mi n  N 1 i 1 Mini
N

 Min(LM fi , LM ri ))

biçimindedir. LM fi , LM ri

bağlı belirlenen geri ve ileri ADF

denklemlerine dayalıdır. Kullanılan beşinci test WS Pantula vd. (1994)’nin ortaya koyduğu testtir. Bu
testlerde sıfır hipotezinin ret edilmesi en azın bir panel üyesi açısından durağanlığın olduğunu
göstermektedir. Bu testlerden t testi max ve ws testinden daha zayıftır, min testi ise lm testinden daha
güçlüdür (Smith vd. 2004:151). Dolayısıyla test sonuçlarında tutarsızlık olması durumunda bu bilgilere
itibar edilecektir.
3.4 Westerlund ve Edgerton Panel Eşbütünleşme Testi
Çok ülkenin analize tabi tutulduğu çalışmalarda bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki
uzun dönemli ilişkinin tespitinde eşbütünleşme testleri kullanılmaktadır. Bu analizde uzun dönemli
ilişkinin tespitinde Westerlund ve Edgerton (2007)’ ait panel bootstrap koentegrasyon testi tercih
edilmiştir. Bu test McCoskey ve Kao (1999)’a ait Lagrange çarpanı (LM) testinden oluşturulan ve sıfır
hipotezinin eşbütünleşmenin varlığına işaret etmektedir. Yatay kesitler arasında korelasyona izin veren
bootstrap tekniği kullanılmaktadır. Asimptotik testlerdeki sapmaların azaltıldığına işaret edilmektedir.
Bununla birlikte bu testin küçük örneklemlerde iyi sonuçlar vermesi söz konusudur.
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3.5 Eğim Katsayılarının Homojenliği
Delta testi ile panel veri analizinde hesaplanan eğim katsayılarının her bir ülke için ayrı ayrı mı
yoksa tek bir katsayı ile mi gösterileceği önemli bir husustur Pesaran ve Yamagata (2008)’nın geliştirdiği
bu test ile eğim katsayılarının homojen ya da heterojenliği tespit edilmektedir. Bu testin hesaplanma
biçimi aşağıda gösterilmektedir (Pesaran ve Yamagata, 2008:56).


 

N

N

1

S k
2k

S : Swamy (1970) tarafından önerilen test istatistiğini ifade eder.
k : Bağımsız değişken sayısı
N : Ülke sayısı

 adj
 adj

ayarlanmış delta test istatistiği ise aşağıdaki biçimdedir;

= 


N

N 1 S  E ( Z it )
Var ( Z it )

Eğim katsayılarının homojen olması nedeni ile panelin geneline ait kointegrasyon katsayıları; Pesaran
(2006) CCMGE (Common Correlated Effects Mean Group Estimator) metodu ile bulunmuştur.
CCMGE yöntemi ülkelere ait katsayıların aritmetik ortalaması üzerinden hesaplanmaktadır.
4. Bulgular
Analizde panele konu olan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının durumu ilk sorgulanması
gereken durumdur. 14 ülkeden oluşan panelin YKB test sonuçlarına göre olasılık değerlerinin hepsi
yatay kesitler arasında bağımlılık olduğunu göstermektedir. Bu durum ülkelerin herhangi birinde söz
konusu olan şokun diğerlerini de etkilediği anlamına gelmektedir. Tablo 2 ve 3’te ise değişkenlerin
durağanlıkları Smith vd. (2004) tarafından ortaya konulan testler üzerinden incelenmiştir. Buna göre
değişkenlerin tamamı birinci farkı alındığında durağan kabul edilmektedir. GSYH değişkeni bütün
testlerde farkı alındığında durağanlaşırken, CO2 değişkeni min testi dışındakilerde farkı alındıktan
sonra durağan hale gelmektedir. Bank değişkeni için de t ve lm testlerinde seviyede durağan
gözükmektedir; fakat diğer üç testte de birinci farkında durağandır. Sabit ve trendi modelde ise bütün
testlerde bank değişkeni I(1)’dir. Testlerin çoğunluğu dikkate alınarak değişkenler I(1) olarak kabul
edilmiştir.
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Tablo 1: Değişkenlere ait YKB
Test (CO2)

İstatistik

d.f.

Olasılık

Breusch-Pagan LM

1012.511

91

0.000

Pesaran scaled LM

67.269

0.000

Bias corrected scaled LM

67.120

0.000

Pesaran CD

6.405

0.000

Test (GDP)

İstatistik

d.f.

Olasılık

Breusch-Pagan LM

3327.582

91

0.000

Pesaran scaled LM

238.873

0.000

Bias corrected scaled LM

238.724

0.000

Pesaran CD

57.293

0.000

Test (BANK)

İstatistik

d.f.

Olasılık

Breusch-Pagan LM

1160.857

91

0.000

Pesaran scaled LM

78.265

0.000

Bias corrected scaled LM

78.116

0.000

Pesaran CD

15.292

0.000

Test (MODEL)
Breusch-Pagan LM
Pesaran scaled LM
Bias corrected scaled LM
Pesaran CD

İstatistik
669.028
41.808
41.659
9.802

d.f.
91

Olasılık
0.000
0.000
0.000
0.000

Tablo.2: Smith vd. (2004) Panel Birim Kök Testi Sonuçları (Sabit terimli)
CO2
TESTLER

t

Max
LM

Min
WS

GSYH

BANK

Düzey
-1.664

Fark
-5.130*

Düzey
0.620

Fark
-4.726*

Düzey
-2.053*

Fark
-

-1.218

-4.723*

0.975

-4.614*

-0.982

-5.146*

4.427

18.639*

3.606

16.400*

4.887*

-

3.002*

-

2.869

15.849*

2.531

18.487*

-1.189

-4.845*

1.072

-4.816*

-0.813

-5.472*

Not: * %5 anlamlılık düzeyinde birim kök sıfır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.
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Tablo.3: Smith vd. (2004) Panel Birim Kök Testi Sonuçları (Sabit ve Trendli)
CO2
TESTLER

t

Max
LM

Min
WS

GSYH

BANK

Düzey
-2.442

Fark
-5.081*

Düzey
-1.297

Fark
-5.113*

Düzey
-2.240

Fark
-5.601*

-2.008

-4.607*

-0.831

-4.934*

-1.525

-5.163*

6.200

18.874*

5.137

17.050*

5.763

19.620*

4.714*

-

3.919

16.660*

3.129

18.792*

2.327

-4.904*

-1.327

-5.316*

-1.919

-5.639*

Not:* %5 anlamlılık düzeyinde birim kök sıfır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir.
Değişkenlerin YKB dikkate alınarak durağanlık analizleri yapılmış ve I(1) olmaları nedeniyle
eşbütünleşme testlerine geçilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda Westerlund ve Edgerton (2007)’a
ait olan panel bootstrap kointegrasyon testi uygulanmış, YKB durumunda bootstrap olasılık değerleri
dikkate alınmaktadır. Olasılık değerine göre değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri tespit
edilmiştir. Buna göre bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösteren katsayıların
hesaplanması ve bu katsayıların ülke ülke mi yoksa panelin bütünü için mi değerlendirilmesi
gerekmektedir. Tablo 4’te Pesaran ve Yamagata (2008)’nın geliştirdiği delta testi ile eğim katsayılarının
homojenliği gösterilmektedir. Buna göre tüm ülkelere ait katsayılar panele ait katsayı ile temsil
edilecektir. Yani ülkeler ait eğim katsayıları heterojen değildir. Eğim katsayıların homojen kabul
edilmesi ile bu katsayıların tespiti için CCEMG yöntemi uygulanmıştır. Buna göre GSYH’da %1’lik bir
artış olduğunda CO2’de %1.04 oranında bir artış meydana gelmektedir. Buna karşılık finansal gelişme
göstergesi olan BANK değişkeninde %1’lik artış olduğunda CO2 değişkeni %0.13 oranında
artmaktadır. Her iki değişkenin de CO2 üzerinde artırıcı bir etkisi tespit edilmiştir.
Tablo.4: Eşbütünleşme Sonucu ve Homojenlik Testi
LM istatistiği

Asimptotik olasılık
Değeri

Bootstrap olasılık
Değeri
0.275

4.396

0.000

Test

Test istatistiği

Olasılık



-0.226

0.589

adj

-0.246

0.597
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Tablo.5: CCEMG Katsayı Tahmincisi

Panel

Katsayı
1.046799

GSYH
T istatistiği
.2729 *

Katsayı
.1333869

BANK
T istatistiği
.0621*

5.Sonuç ve Politika Önerisi
Finansal gelişme ve ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki etkisinin 1967-2014
döneminde düşük gelirli ülke grubu için incelendiği bu çalışmada ileri nesil panel veri analizi
kullanılmıştır. Söz konusu analizin sonuçlarının tutarlı olması için öncelikle Yatay kesit bağımlılığı testi
yapılmış ve ülkeler arasında etkileşimin olduğu anlaşılmıştır. Analize yatay kesit bağımlılığını dikkate
alan testler üzerinden devam edilmiş olup, sırasıyla Smith vd. (2004) panel bootstrap birim kök testi,
Westerlund ve Edgerton (2007) panel eşbütünleşme testi, delta testi ve son olarak CCEMG katsayı
tahmincileri kullanılmıştır.
Finansal gelişme, ekonomik büyüme ve çevresel bozulma arasında eş bütünleşmenin varlığı
tespit edilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu anlaşılmıştır. Buna göre düşük gelirli
ülkelerin ele alındığı bu çalışmada GSYH’deki bir artışın CO2 emisyonunu artırdığı, bankacılık
sektörünün özel sektöre verdiği kredilerdeki artışın da yine CO2 üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Bu sonuçlardan hareketle araştırmaya dâhil edilen 14 düşük gelirli ülkede ekonomik büyümeyle
birlikte CO2 emisyonundaki artış Ekolojik Modernleşme teorisinde ifade edilen toplumlarda
kalkınmanın düşük olduğu dönemlerde çevresel sürdürülebilirliğe karşı ekonomik büyüme tercih edilir
düşüncesini doğrulamaktadır. Nitekim düşük gelirli ülkelerde en temel amaç ekonomik büyümeyle
birlikte halkın refahını artırmaktır. Bu sebeple çevresel zararlar arka planda kalabilmektedir. Düşük
gelirli ülkelerde kalkınmanın ilerleyen aşamasında refahın artmasıyla birlikte artık çevresel
sürdürülebilirlik durumu da göz önünde tutulabilir fakat bu durumu şu an ortaya koymak mümkün
değildir. Bu ülke grubunda daha yüksek ekonomik büyüme sağlamak, kentsel nüfusun artmasına ve
dolayısıyla enerji talebinde artışlara yol açarak hava kirliliğine ve çevresel bozulmaya neden olmaktadır.
Düşük gelirli ülke grubunda ekonomik büyümenin çevresel bozulma üzerindeki olumsuz etkisi
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenmesi, enerji tasarrufu politikaların ortaya konulmasıyla
giderilebilir. Politika yapıcıların ekonomik büyüme ile birlikte çevresel sürdürülebilirliği hükümet
politikalarına reel bir biçimde almaları gerekmektedir.
Finansal sistemlerin bünyesinde barındırdığı fonksiyonları üzerinden sermaye birikimi ve
teknolojik ilerleme sağlanması beklenir. Düşük gelirli ülke grubunda değerlendirmesi yapılan finansal
sistemin gelişmemiş bir yapıya sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Bu durum hem sermaye piyasasının
ya hiç olmaması ya da ekonomideki ağırlığının tek haneli düzeyde olmasıyla açıklanır. Nitekim böyle
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bir finansal yapıya sahip ülkelerde bankacılık sistemi üzerinden fonksiyonları ortaya koymak
gerekecektir. Bu bağlamda finansal gelişmenin çevresel bozulmayı artırıcı etkisi, bankacılık sistemin
özel sektöre verdiği kredilerin ileri teknolojili veya çevre dostu üretime dönük olmadığını ya da sınırlı
miktarda kaldığını göstermektedir. Bunun yanında finansal gelişme üzerinden sağlanan ekonomik
büyüme ve nihayetinde daha fazla endüstriyel kirliliğe neden olduğu söylenebilir. Finansal gelişmenin
sürdürülebilir çevreye katkıda bulunması için hükümetlerin özellikle kredi tahsisinde çevre dostu
üretimin öncelenmesini teşvik etmesi önem arz etmektedir.
Gerek ekonomik büyüme gerekse finansal gelişme kanalı ile çevresel bozulmanın arttığı düşük
gelirli ülkelerde çevresel sürdürülebilirliğin arka planda kaldığı görülmektedir. Bu bağlamda hem halkın
bilinçlendirilmesi hem de kamunun bu yönde politikaları geliştirilmesi önemlidir.
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Economic Aspects of Water Treatment

Zeynep Karaş1
Introduction
Water covers 70% of our planet, and therefore it is possible to think that water will never run
out. But, more than 97% of the world's water is saline and ocean-based. Only 2.5 % of the world’s
water supply is considered to be freshwater two-third of which is composed of the glaciers and
icebergs which are in frozen form. The rest of the freshwater is available as either surface or ground
water. As can been seen from the given information, the available freshwater on earth is very limited
and the availability of accessible freshwater has been decreasing due to contamination and excessive
use of water resources and unexpected climate events. Therefore, the necessity of efficient use of
water resources and water treatment have vital importance due to the stated reasons. Improved water
supply and treatment, and efficient management of water resources can contribute to countries’
economic growth, stability and poverty reduction.
Unfortunately, water resources are under pressure to meet future demands due to population
growth and climate change, both of which may alter the global distribution of freshwater availability
(Richey & et al., 2015, p.5217). Approximately 3.6 billion people worldwide are living in potentially
severe water scarcity areas and this figure is expected to reach 4.8 to 5.7 billion by 2050 (Burek & et
al., 2016, p.66). Due to water scarcity, conflicts over water, between countries, have a tendency to
increase and result in sociopolitical tensions; disputes over dams, reservoirs, and other large-scale
projects; and disputes concerning environmental and resource issues (Levy & Sidel, 2011, p.778).
Water scarcity has started to affect every continent. Water use has been growing globally at
more than twice the rate of population increase in the last century, and an increasing number of
regions, especially arid ones, are reaching the limit at which water services can be sustainably delivered.
Although there is not a global water shortage, some countries and regions need to urgently tackle the
critical problems caused by water stress. Water which should be treated as a scarce resource requires
a far stronger focus on managing demand (UNWATER).
Until the latter part of the 20th century, nature as a factor of production did not capture
enough attention and water was not an area in which economists were interested. Unfortunately today,
water has become the one of the most problematic areas of natural resources. By 2050, it is estimated
that global water demand will increase by 55% mainly due to growing demands from manufacturing,
thermal electricity generation, and domestic use. According to the United Nations (UN) World Water
Development Report 2015, the world will face an increasingly severe global water deficit unless the
balance between demand and finite supplies is restored (UNESCO).
One of the important Sustainable Development Goals (SDGs) set by UN is SDG 6 that targets
to achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all by 2030. The
1
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critical points in addressing the growing demand for water are more efficient use and management of
water. Available data suggests that accomplishing universal access to even basic sanitation service by
2030 would require that the current annual rate of progress be doubled. Without adequate financing,
all the targets and intentions expressed in the SDG 6 would remain beyond reach. It is forecasted that
most countries are not likely to reach full implementation of integrated water resources management
by 2030 (SDGa).
From a perspective of economy, water is an important ingredient that is needed directly or
indirectly for the production of most goods and services. Water is needed in many areas, for example,
water is used for irrigation in agriculture, serves as coolant in power stations and is needed for cleaning
purposes in the chemical industry. The generally low monetary value of water does not adequately
reflect the importance of this optimal natural resource for the world economy (Peterson & Klepper,
2007, p.263). Water can be linked to many economic activities, and there are complex channels
through which water affects economic growth. The impact of water scarcity on economic growth will
depend critically on the allocation rules chosen for dealing with scarcity (Hertel & Liu, 2016, p.3, 48).
Policymakers should focus on decisive national strategies so that recent setbacks in financing
for development can be eliminated. A combination of revenue mobilization, involving private finance,
and supporting financial sector development are necessary for harnessing the resources for water
treatment. Policymakers also need to engage in collective action and practice a new multilateralism in
support of global goals.
In this work, water treatment that has become very important in recent years will be discussed
with an economist's point of view. The work is organized as follows: First of all, the value of water
and its current status will be given. Next, some information will be presented to demonstrate the
severity of water scarcity and the importance of water treatment. After that, economic aspects of water
treatment will be elaborated. Finally, some findings for the economic dimensions of water treatment
will be presented.
The Water-Source of Life
All living organisms, including humans, need water for their survival. Therefore, sustainable
water resources are essential for life on earth. Water is such a resource that naturally circulates and is
constantly recharged. But, the climate system sets an upper limit on the circulation rate of existing
renewable freshwater resources (Oki & Kanae, 2006, p.1068). The total volume of water on Earth is
estimated at 1,386 million Gm3, which consists of approximately 97.5% saline water and 2.5% fresh
water. Out of 35 million Gm3 of fresh water on Earth, approximately 30.5% is available for human
use. This amounts to 0.76% of world’s total water (Plappally & Lienhard V, 2012, p.1). The freshwater
that is readily available for human consumption is usually found in rivers, lakes, reservoirs and shallow
aquifers. Furthermore, freshwater that is very unevenly distributed exists both spatially and temporally
over the surface of the Earth, an important fact that complicates its availability to humans (Uitto,
2001, p.66).
The global availability of freshwater is constantly fluctuating. There are some regions with
increased and decreased freshwater. Freshwater has increased in some specific areas due to increases
in rainfall, dam construction and glacial melt flows. For the stated reasons, freshwater is accumulating
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in far-northern North America, Eurasia, India and in the wet tropics of Australia. On the other hand,
by 2050, parts of north-west China, north and east India, and the northern parts of the Middle East
and North Africa are most likely to be water stressed regions since they have comparable climates,
growing populations, a high dependence on agriculture and have been experiencing rapid economic
development (Crellin, 2018, p.3-4).
Freshwater ecosystems are abundant and diverse and include lakes, ponds, rivers, streams and
a wide range of wetland complexes (Wrona & Reist, 2013, p.444). It is obvious that freshwater plays
a major role in support of the environment, society and the economy. Rivers, wetlands, aquifers and
lakes are indispensable for life on our planet and are vital resources for drinking water, water for food
and industry including energy, habitats for aquatic life, and natural solutions for water purification and
buffering floods and bridging drought periods, among many others (UNEP).
Water Availability
The global water cycle is a vital component of the Earth system. In addition to the global
energy cycle, carbon plays a central role in our climate by controlling nutrient and sediment cycles.
Increasing temperature in connection with increased CO2 concentrations increases ocean evaporation,
leading to increased atmospheric humidity, modest increases in rainfall and larger increases in heavy
rainfall. When it is thought on a global scale, freshwater resources exceed human needs considerably.
However, towards the end of the 21st century, water requirements will begin to approach the total
amount of water available. Regionally, the water demands needed for agriculture and
domestic/industrial use already exceed supply and are likely to be exacerbated with increasing
population and changing water demands (Harding & et al., 2011, p.1149).
The global population tripled in the 20th century, but the use of water increased by 600%.
This corresponds to an annual increment rate of 1.8% although the present annual growth rate is less,
only 1%, but this figure may be optimistic. It is estimated that projected population of the World in
2050 will increase to between 9.4 to 10.2 billion (Boretti & Rosa, 2019, p.1). The projected population
should be supported by the available water resources and by that date, an estimated 3.9 billion will live
in severely water-stressed river basins. Water resources are pressured not only by population but also
by increasing demand. It is forecasted that water demands are expected to increase by 400% from
manufacturing, and by 130% from household use between now and 2050. As water availability
decreases, competition for access to this limited resource will increase. Almost 60% of all surface fresh
water comes from internationally shared river basins and there are an approximately 592
transboundary aquifers. It is crucial that continuing cooperation and coordination between nations is
needed to ensure that water is available for human, economic and environmental needs (Guppy &
Anderson, 2017, p.3).
Since the industrial revolution and population explosion that took place after nineteenth
century, the demand for water has risen dramatically and water scarcity has become an important
agenda item for country leaders, politicians, researchers and general public (Gleick, 2003, p.276).
Globally, 70% of total water use currently consists of agricultural activities and irrigation has the
highest share among these activities. Global estimates and projections are not very certain; the food
demand by 2050 will probably increase by 60%. On the other hand, industrial activities constitute 20%
of global total water use, which can be considered relatively little on a global scale. Of the total water
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used for industry, energy production has a share of 75% and manufacturing activities has a share of
25%. Global water use for energy is projected to increase by 85% by 2050. The rest of total water use
is for public supply which will require more water as the world’s population increases. Obviously, by
2050, the demand for water will increase significantly, but unevenly, across all continents (Boretti &
Rosa, 2019, p.2).
A safe, reliable, affordable, and easily accessible water supply is essential for our health, but
almost 1 billion people in developing countries have not had access to such a supply for several
decades. Enermous population growth rates in developing countries, insufficient capital investment,
difficulties ecountered in developing local water resources, and the ineffectiveness of institutions
charged with managing water resources (in urban areas) or to support community management (in
rural areas) are some of the reasons for the unsatisfactory progress towards universal access to an
adequate water supply. Vigorous efforts must be made to achieve accelerated progress towards global
access to safe and sustainable water supplies in developing countries (Hunter, MacDonald & Carter,
2010, p.2). In order to achieve the stated goals, it is possible to suggest many solutions including cost
effective use of water (systems/methods) in agriculture and industry, conscious water consumption,
and water treatment. It seems that water treatment is very critical since the available fresh water is
limited in the earth and the demand for water is constantly increasing as a result of fundamentally two
things: high population growth and climate change.
The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all UN Member States in 2015,
provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and our planet, now and into the
future. There are 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by
all developed and developing countries in a global partnership. The countries recognize that ending
poverty and other deprivations must go hand-in-hand with strategies that improve health and
education, reduce inequality, and spur economic growth – all while handling climate change and
working to preserve our oceans and forests. The 17 SDGs are all interconnected, and it is important
to achieve them all by 2030 in order to leave no one behind. One of SDGs related to this study is
SDG 6: Clean water and sanitation. SDG 6 aims to ensure access to water and sanitation for all. In
order to achieve SDG 6, UN declares some targets and a to-do list which also includes water treatment
as a valuable solution (SDGb).
Water Treatment
Water treatment is needed to ensure access to clean water and avoid contamination of water
resources, such as rivers and seas. The objective of water treatment process is to have water with
acceptable and desired features for the intended end-use. Water treatment is a process involving
various physical, chemical, physicochemical and biological types of processes which aim to eliminate
and/or reduce contamination or non-desirable characteristics of water.
In today's world, the rational use of water resources in water scarcity conditions and the
treatment of water whose quality deteriorates is a complex scientific and technical problem. Therefore,
water treatment is considered to be an important process for water supply. The treatment of natural
waters, the development of efficient water treatment technologies and the development of new
effective resource saving methods have become increasingly important in recent years. (Safonyk,
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Martynov & Kynytskyi, 2019, p.71-72). The properties of the water and the presence and
concentrations of any contaminants usually determine the methods used to treat water. High or low
pH and alkalinity and high concentrations of iron, manganese, nitrate, chlorinated solvents or
pesticides are some of the problems. Surface water may have color and turbidity problems and exhibit
poor microbiological quality. Quality may not be consistent and get worse following the periods of
heavy rainfall (Jackson, Dillon, Irving & Stanfield, 2001, p.3).
There are several processes that can be used to treat water such as coagulation and flocculation,
sedimentation, filtration, aeration, chemical treatment, membrane processes and disinfection. A few
techniques may potentially be suitable for some contaminants. For example, membrane processes can
remove a wide range of contaminants, but cheaper and simpler alternatives can be effective, especially
in specific situations. It is likely that a combination of processes is required to deal with the majority
of waters, for example filtration followed by UV disinfection to remove particles and inactivate
microorganisms (Jackson, Dillon, Irving & Stanfield, 2001, p.36-46 ). Another way of obtaining clean
water is called desalination which is a promising approach for satisfying water demand. Desalination
consists of a water treatment process by which sea or brackish water is converted into potable water
for supplying those that have the most difficulty accessing freshwater (Gao, Yoshikawa, Iseri, Fujimori
& Kanae, 2017, p.1).
Wastewater treatment is also an important issue due to declining water supplies and health
issues. The main reason for wastewater treatment is to discard different components of the pollutant
charges: solids, natural carbon, supplements, inorganic salts, metals, pathogens, etc. For example,
municipal wastewater is wastes that are transported from homes, business offices or modern
industries. Untreated wastewater contains mostly high amounts of natural material, various pathogenic
micro-organisms, as well as supplements and hazardous mixtures. It also contains ecological hazards
along the lines and should therefore be transported immediately away from its sources and properly
treated before definitive transfer (Mallik & Arefin, 2018, p.156). Wastewater treatment can help reduce
environmental pollution and limit negative social impacts, but can have negative impacts on
sustainability; for example, waste discharged during treatment process. Theresore, it is important to
determine the impact of the process that usually involves the implementation of a series of
sustainability indicators that evaluate environmental, economic and social issues (Popovic, Kraslawski
& Avramenko, 2013, p.931).
In order for life on earth to continue, access to clean water resources must be sustainable.
Increasing world population and climate change make existing water resources inadequate. In addition,
the treatment of wastewater is of high importance for human and environmental health. For more
efficient use of declining water resources, for the treatment of non-hygienic water resources, and for
providing water to areas where water resources are virtually nonexistent, the treatment of existing
water resources and wastewater seem necessary and inevitable for our future as also clearly specified
in UN SDG 6. Considering the water treatment in terms of its economic dimensions, it requires
serious investments to be made and sustained. Investments include researching and developing new
water treatment technologies, making water treatment systems cost effective, and both installing and
operating water treatment systems.
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Ecomonic Aspects of Water Treatment
Water is such a valuable resource that it can be characterized as a precious resource, “blue
gold,” “the oil of the twenty-first century”. Water has a very important place in any country's
macroeconomic indicators. According to the UN, when local water availability falls below 1,700
m3/person-year, it is considered that related area has water stress. The annual domestic water
withdrawals of 50 countries that have gross domestic product (GDP) less than US$ 8,000 were below
24 m3/person. The water consumption in China is approximately 6,859 m3/person-year. The USA,
with GDP of US$ 45,800, withdrew almost 800 m3/person annually. Due to lack of access to drinking
water and sanitation, Africa alone lost 5% of its GDP. This situation shows how the nature of the
water scarcity is transformed into a socioeconomic problem (Plappally & Lienhard V, 2012, p.1-2). As
different types of technologies are used for water supply and wastewater treatment, a global strategy
with the objective of comparing and containing the price of water in the future is required. Considering
the worldwide challenges experienced in sustainable water availability, more research is needed for
lowering the cost of establishing and operating water and wastewater treatment plants (Kumar, Groth
& Vlacic, 2015, p.1).
Several features that characterise an appropriate wastewater treatment technology can be seen
a sustainable amenity for a country. For example, it is desired that wastewater treatment technologies
in the developing world have one overriding criterion: the technology must be cost-effective and
appropriate. The following considerations are taken into account regarding the appropriateness of
technologies.
The technology should be:
1. low-cost and require low energy input and mechanisation,
2. capable of being incrementally upgraded according to needs,
3. simple to operate, be "local" labour intensive, maintained by the community not rely on
expensive chemical inputs, such as chlorine (Dhote, Ingole & Chavhan, 2012, p.5).
Raw water is processed by treatment plants to reach potable standards. In doing so, the quality
and source of the raw water and the availability of treatment resources change the treatment costs.
For example, Reverse Osmosis (RO) treatment cost of brackish water depends changes according to
salinity, peak demand, and local energy costs. Treatment costs depend on a variety of design variables
including flow rate, site constraints, water quality objectives, manufacturer quotes, and other factors.
Due to the different number of variables, the same treatment sequence may have significantly different
costs from one site to another. At this process, economic cost includes storage and transmission of
untreated water to the urban area; treatment of raw water to drinking water standards; distribution of
treated water within the urban area to the household and any other costs or damages imposed on
others by the treated water (PUREH2O).
Cost is usually an important parameter for deciding what methods should be used for water
treatment. The cost of the treatment of diminished quality water represents an important component
of the societal costs of water pollution for municipalities. Efficient management of water supplies
must balance the costs of cleaning, using, or avoiding use of polluted water. When cost-benefit analysis
is concerned, the marginal cost of improving raw water quality generally should not exceed the
marginal benefit of the improvement. An increase in municipal water quality standards, holding other
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things constant, will increase the benefit from improved raw water quality but will also increase
treatment cost (Dearmont, McCarl & Tolman, 1998, p.849). Since water and wastewater treatment
systems are costly, municipalities have financial restrictions on acquring the required technology.
Therefore, low-cost solutions are required especially for municipalities with financial difficulties.
Treatment of wastewater has also important associated environmental benefits, which could
be considered in economicial terms as positive externalities. However, in most cases aforementioned
environmental benefits are not quantified because they have no market value. The value of these
represents the environmental damage avoided, or environmental benefit derived, from the removal of
pollutants during the treatment of wastewater. In spite of this, the monetary valuation of these
externalities should be taken into account to justify the economic feasibility of wastewater treatment
projects (Molinos-Senante, Hernández-Sancho & Sala-Garrido, 2010, p.4396).
A traditional response to water scarcity has been to increase the supply. To a large extent, this
is done by transporting water from abundant places to scarce ones. An important option for energyrich, arid and water-scarce regions of the world is desalination. As with all new technologies, progress
in desalinating water by means of RO method has been rapid. For RO, the most popular method, the
costs for especially energy-rich regions have fallen considerably for brackish water desalination (Zhou
& Tol, 2005, p.1,9). Desalination costs are decreasing for all technologies, with the largest cost
reduction occurring in RO technology particularly in the last decade due to high demand. The
reduction in RO treatment cost has been supported by growth rate, plant capacity, competition with
other technologies and major improvements in RO systems, as well as the simplicity and flexibility of
recent project proposals (Ghaffour, Missimer & Amy, 2013, p.206). On the other hand, for most
regions of the world, the costs of desalination will still remain higher than other alternatives. In
addition, moving water horizontally is relatively inexpensive, but pumping water upwards increases
the main cost , for example, a vertical lift of 100 meter costs as much as a horizontal transport of 100
km. Transportation makes desalinated water quite expensive in mountainous areas and continental
interior, but not elsewhere. It should also be noted that desalination processes are accompanied by
some adverse effects on the environment. Environmental costs such as concentrated brine production
and carbon dioxide emissions associated with desalination should also be considered (Zhou & Tol,
2005, p.1, 9).
According to Ghaffour (2013), desalination costs will not continue to fall at the same rate in
the near future despite ongoing improvements in existing technologies. Equipment, raw materials, and
energy costs are rising rapidly, which will have an impact on future capital and operating costs. In
addition, environmental guidelines are becoming stricter, particularly in the United States, the
European Union and Australia. These regulations lead to a significant increase in cost, while permitting
is a major factor. Similarly, chemical manufacturers are under constant pressure to register, evaluate
and obtain use permits, especially in Europe. This is a costly effort and will also reflect on the cost of
desalination (Ghaffour, Missimer & Amy, 2013, p.206).
Financial and economic analysis of wastewater management views the costs and benefits in
different perspectives. A financial analysis of wastewater management looks at its specific costs and
benefits and can support decision-making from a business point of view. On the other hand, economic
analysis considers the broader costs and benefits for society, providing information for public policy
decisions to support improvements in wastewater management. It is possible that proper waste water
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collection, treatment and safe use or disposal can lead to significant environmental and health benefits.
However, since some of these benefits have no market value, they have not traditionally been taken
into account in the financial analysis of wastewater treatment projects, so the total benefits have been
underestimated (Hernández-Sancho, Lamizana-Diallo, Mateo-Sagasta & Qadir, 2015, p.9).
Conclusion
As is known, all living organisms, including humans, cannot survive without water. Therefore,
safe, reliable, affordable, and easily accessible water supply is essential for our health, but almost one
billion people in developing countries have not had access to such a supply for several decades. Water
treatment needed for sustainable water supply is the process of improving water quality by physical,
chemical or biological methods. Water treatment targets the water that does not meet the quality
requirements.
This background study was conducted to examine the literature on the economic aspects of
water treatment directly related to water supply of our world. Some of the important findings are
given below:
Economically, water is an important component needed directly or indirectly for the
production of most goods and services. The generally low monetary value of water does not adequately
reflect the importance of this optimal natural resource for the world economy. Water can be linked to
many economic activities, and there are complex channels through which water affects economic
growth.
Treatment costs depend on a variety of design variables including flow rate, site constraints,
water quality objectives, manufacturer quotes, etc. Economic costs include storage and transmission
of untreated water to the urban area; treatment of raw water to drinking water standards; distribution
of treated water within the urban area to the household and any other costs.
Several features that characterise an appropriate wastewater treatment technology can be seen
a sustainable amenity for a country. It is desired that wastewater treatment technologies must be costeffective and appropriate. Treatment of wastewater has important associated environmental benefits,
which could be considered in economicial terms as positive externalities. However, in most cases
aforementioned environmental benefits are not quantified because they have no market value.
Desalination costs that have declining tendency will not continue to fall at the same rate in the
near future in spite of ongoing improvements in existing technologies. Equipment, raw materials, and
energy costs are rising rapidly, which will have an impact on future capital and operating costs.
Additionally, environmental guidelines are becoming stricter, particularly in the United States,
European Union and Australia.
Financial and economic analysis of wastewater management views the costs and benefits in
different perspectives. A financial analysis of wastewater management looks at its specific costs and
benefits and can support decision-making from a business point of view. On the other hand, economic
analysis considers the broader costs and benefits for society, providing information for public policy
decisions to support improvements in wastewater management.
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Mecmua-ı Ebüzziya’da Yenileşme Fikri ve Popüler Tarihçiliğe Katkıları
Nergiz Aydoğdu1
Giriş:
Osmanlı Devleti’nin üst yöneticileri, modernleşmiş bir devlet olmayı merkezileşmiş ve güçlü bir
orduya sahip devlet olmakla irtibatlandırmıştır. (Yıldız, 2009, s. 309; Yeşil, 2010, s. 228) Osmanlı
Devleti’nin üst düzey bürokrasisinin güçlü merkezileşme arzusu Asakir-i Mansure-i Muhammediye
ordusunun ilk savaş tecrübesinden sonra hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Üst düzey devlet adamları
ve aydınları, başarısızlığı stratejik yönetim eksikliğiyle, insan kaynağının yetersizliği ve idari kurumların
iyi yönetilememesi ile ilişkilendirmişlerdir. Bu bakış açısı, başarılı bir yöneticinin yetişme şartları ve
yönetim anlayışını incelemeye dönük araştırmalara ilginin artmasına neden olmuştur. (Aksan, 2011, s.
202)
Yenileşme döneminin tarih siyaset ve edebiyat metinlerinde Batılı siyaset ve devlet adamlarının lider,
asker ve yönetici olarak kimliğine artan bir övgü ve öykünme vardır. (Aksan, 1999, s. 204) Yenileşme
dönemi Osmanlı sefirleri, Avrupa’da güçlü ordu nizamı kurmuş devlet adamlarının siyasi ve askeri
kimliğine ilgi duymuşlardır. Fransa’ya elçi olarak giden ve iki kez Napoleon ile görüşen Seyyid Mehmed
Emin Vahid Efendi Sefaretnamesinde Fransız İmparatoru Napoleon Bonaparte’ın siyasi ve askeri
kişiliğini ortaya koymaya çalışmıştır. (Seyyid Mehmed Emin Vahid Paşa, 1286, s. 42). Dönemin
bürokratları, aydınları, Avrupa devlet adamlarının siyasi, idari ve askeri konularda kaleme aldıkları eserleri
tercüme etmiş ve yenileşme idealini savunan Sultana sunmuşlardır. (Aydoğdu, 2017, s. 192) II.
Mahmut’un saltanat döneminde, Napoleon’un Fransa’da tesis ettiği güçlü merkezi sistem, ordu düzeni
ve askeri taktiklere ilişkin pek çok araştırma, inceleme ve tercüme yapılmıştır. Cevdet Paşanın ve pek çok
Osmanlı aydınının cihan fatihi, askeri deha olarak tanımladığı Napoleon ve Büyük Friedrich (Neumann,
1999, s. 133-134) Tanzimat dönemi matbuat hayatında yayınlanan kitap ya da kitap adlarının üretimine
de katkı sağlar.
Osmanlı basınında büyük hükümdarların biyografileri, yetişme koşulları, günlük pratikleri büyük
bir ilgi konusudur. Bu yazıda, Türkiye’de uzun süreli olarak yayınlanan ilk dergilerden biri olan Mecmuaı Ebüzziya’da Osmanlı aydın ve gazetecilerin yenileşme düşüncesi bağlamında ele aldığı konular,
entelektüel ilgi ve eğilimleri konu edilecek, Avrupa’da ortaya çıkan toplumsal değişme ve gelişmenin
Osmanlı toplumuna nasıl, hangi başlıklar öne çıkarılarak aktarıldığı, toplumsal ilerleme ve kalkınmanın
önemli bir unsuru olarak büyük adamların kişisel yaşam öykülerinin nasıl kurgulandığı çözümlenmeye
çalışılacaktır. Mecmua-ı Ebüzziya’nın yayın politikası ve ortaya koyduğu ürünler çerçevesinde, Türkiye’de
popüler tarihçiliğe katkısı değerlendirilmeye çalışılacaktır.
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Mecmua-ı Ebüzziya ve Büyük Adamlar Yazıdizisi
Türk düşünce hayatına Batı siyasal düşüncesinden, yeni isimler, eserler, kavramların taşınmasında
Mecmua-ı Ebüzziya (M.E.) dergisi önemli bir aktördür ve aynı zamanda Türk dergiciliğinin en uzun
soluklu dergilerinden biridir. Türk basınının baskı, görsellik ve içerik yönünden kalitesini yükselten ilk
yayın da sözkonusu dergidir. Ebüzziya Tevfik’in ilk sayısını 15 Ramazan 1297/21 Ağustos 1880’de
çıkardığı dergi, 32 yıl yayın hayatını sürdürmüş, fakat bu süre içerisinde sürgün, sansür ve maddi
güçlükler nedeniyle yayınına sekiz defa ara vermiştir. Derginin son sayısı 159. sayı olup 2 Ramazan
1330-15 Ağustos 1912 tarihlidir. (Kahraman, 2003, s. 268)
Dergi, kurulduğu 1880’li yıllarda Sultan Abdülhamit’in uyguladığı sıkı sansür politikası nedeniyle
“fünun ve maarif” konularında yayın yapmak üzere ruhsat almıştır. İlk yayım ruhsatı “katꜥa politika
mesailine tasaddi etmemek ve Memalik-i Mahruse-i Şahanede kanunen tanınmış olan edyâna ve adâbı umumiyyeye mugayir mebâhisten ictinab etmek” kaydıyla verilmiştir. M.E.’da edebiyat, tarih, felsefe
alanında telif ve tercüme yazılar 53. sayıya kadar imzasızdır. (Özgür Türesay, 2000, s. 97) Bu sayıdan
sonra dergi, sansür ve baskı nedeniyle yayınına 9 buçuk yıl kadar ara vermiştir. Ebüzziya Tevfik, bu
tatilin nedenini “Bu sırada Maarif Nezaretince vuku bulan tebeddül, asâr-ı mevküte hakkında câri olan
usulün de tehavvülünü mucib olmuş ve binaen aleyh resâilin dahi müellefât-ı sâire gibi kable’t-tab
muayenesine karar verilmişti. Bu karar üzerine mecmuayı ihtiyarımla tatil eyledim.” demiştir. (Bir
Hasbihal, M. E. No: 94, s. 481). Türk basını üzerindeki sıkı baskı ve sansürlerin dayanağı 1909 Türk
Matbuat Kanunu’na kadar yürürlükte kalacak olan 1867 tarihli Kararname-i Ali’nin sıkı hükümleridir.
Dergi, tekrar 16 Mart 1896 tarihinde yayınlanmaya başlar. Ebüzziya Tevfik, haftalık olarak çıkaracağını
ilan ettiği M.E.’yı Meşrutiyetin tanıdığı özgürlük ortamı içerisinde 94. sayıdan itibaren “edebi ve siyasi
risale” olarak çıkarmaya başlar.
İlk sayının kapağının çerçevelerinde “Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz” hadisi şerifi ile İbn
Sina, İbn Rüşd, Yakub-ı Kindî, Gelenbevi, İbn Hayyan, Meymun-ı Vasıti ve Şinasi’nin isimleri vardır.
(Gür, 1998, s. 273, Kahraman, 2003, 268) M. E. telif, tercüme, derleme ve adaptasyon türünde
yazılardan oluşmaktadır. Derginin güçlü bir yazar kadrosu vardır. (Gür, 1998, s. 273, Türesay, 2000, s.
97; Kahraman, 2003, 268) Dönemin güçlü edebiyatçılarından telif metinler, mektuplar ve şiirler de
sözkonusu dergide yayınlanmıştır. Şinâsi, Ziyâ Paşa, Nâmık Kemal, Abdülhak Hâmid, Süleyman Nazif
bu güçlü yazarların başlıcasıdır.
M.E.’da, Türk basınına Şinasi tarafından getirilen, halkı her bakımdan eğitmek fikri takip
edilmiştir. Halkı meraka sevkedecek, okuma merakı doğuracak metinler “mabadı var” cümlesi ile
bitirilmiş ve sürekli bir yayın takip fikri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ebüzziya Tevfik, halkı aydınlatma fikrini başka yayınlarında da öncelikli amaç olarak dile
getirmiştir. M.E. dergisinden önce çıkardığı Muharrir dergisine yazdığı mukaddimede Avrupa
devletlerinin halkı aydınlatmak için farklı usul ve yöntemler geliştirdiklerini ifade eder. Buna göre her
konudan bahseden süreli yayın faaliyeti de bu usullerden biridir: “Avrupa’da, Amerika’da hasılı marifet
bârikasıyla nigah-ı ibtisarlarını tenvir eden akvam-ı fâzıla indinde kerrât ile edilen tecrübelerle sabit
olmuştur ki: envâ-ı matbuat içinde okuyanların zevk u istifadelerini mucib olan neşriyat bir şeye ihtisas
etmemek üzere herşeyden bahs eden mevkut ve gayr-ı mevkut mecmualardır” (Ebüzziya Tevfik Bey,
1293, s. 1; Gür, 1998, s. 269).
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Dergide yazarlar arasında ortak bir ideolojiden bahsetmek zordur. Fakat Ebüzziya Tevfik’in
izlemiş olduğu yayın politikasından kendisinin seküler bir dünya anlayışına sahip olduğunu ve liberal
felsefeden etkilendiğini ifade edebiliriz. Avrupa’nın gelişmişliğini göz önüne sermeyi amaçlayan dergi
yayın politikası, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin gerisinde kalmış bir Osmanlı varlığını halka izah
etmek ve ilerleme, yenileşme arzusu içerisinde olan, bir toplum kimliği yaratmak istemiştir. Yenileşme
düşüncesi, dergi içeriğini, yazıların dil ve üslubunu, bilim, kültür, tarih ve coğrafya gibi farklı alanlarda
yayın seçimine tesir eder.
M.E.’da, 159 sayı içerisinde temel İslam kaynaklarından, telif ve tercüme eserlerden seçki ve
derleme, dini inanç ve düşünceyi takviye eden metinler yoktur. Halkın çok okuduğu meşhur dini
eserlere atıf ve alıntılar da bulunmamaktadır. Aşağıda ele alacağımız üç yazı bu iddiamızın dışında
tutulmuştur.
Derginin yenileşme fikrini destekleyen yayın politikası dini meselelerle ilgili yazılan metinleri
etkilemiş ve hatta şekillendirmiştir. Dini meselelerle ilgili dergide ele alınan konuların halkın yenileşme
arzu ve gayretini takviye edecek içerikte metinler olarak belirlendiğini ifade edebiliriz. Bu konuda
derginin ilk sayılarında yayınlanan “Hikemiyât-ı İslâmiye” başlığı altında İmam Gazzâlî’nin Kitabü’tTehafüt’den yapılan alıntıda “İslam dininin Dünya’nın yaratılışının Allah’ın iradesi ile olduğunun
kabulünü itikad etmeye dayalı olduğu, âlemin yaratılışı, kürenin şekli, kaç tabakadan oluştuğu bunların
din alanının dışında kaldığı” ifade edilir. (M. E. 15, s. 480) Bilgi ve teknolojinin insan hayatını ve dini
pratikleri uygulamayı kolaylaştıran bir tarafı olduğu Ebüzziya Tevfik tarafından öne çıkarılarak, önemli
gün ve gecelerin doğru tespit edilmesi, Mevlid-i Nebevi örneği üzerinden açıklanmaktadır. “Iyadü’lMüslimin ve Meledü’n-Nebi”, (M. E. 135, s. 227-230) başlıklı makalede Ramazan’ın ve dini gün ve
gecelerin kadı ve mahkemelerin tespitine bırakılması ve bundan doğan yanlışlıklar örnek gösterilerek
İstanbul’da bir rasathane kurulması ve bu rasathane aracılığı ile takvimin belirlenmesinin doğru olacağı,
Avrupa’da astronomi alanında yapılan keşif ve gelişmeler örnek gösterilerek izah edilmektedir.
Harputlu İshak Hoca’nın Es’ile-i Kelamiyye ve Zübdetü’l-İlmi Kelam isimli eserinden “uhuvvet-i
İslamiye” (M. E. 18, s. 558-559) başlığıyla yapılan tercüme metin dini pratiklerin dışında İslam dininin
ahlak anlayışına dayanan bir mevzu olarak ve Müneccimbaşı Tarihi olarak bilinen Sahaifü’l-Ahbar’dan
alıntılanan Kuran-ı Kerim’in cem edilmesi hadisesini nakleden bir başka metin (M. E. 21, s. 663-664)
ise yine dini pratiklerin dışında bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. M. E.’da Osmanlı sultanını ve
halifesini metheden, yücelten, arz-ı teşekkür amacıyla kaleme alınmış metinler de bulunmamaktadır.
Batı düşüncesinden Rousseau, Montesquieu ve Voltaire’den tercüme metinler olduğu gibi, Victor
Hugo, Emile Zola, Bernardin de Saint Pierre, Charles Dickens gibi çağdaş Avrupa edebiyatçılarından,
eserler, tercüme, derleme ve adaptasyon şeklinde dergide yer alır. Rousseau’nun Julie ou la Nouvelle
Héloïse (1761) romanında yer alan mektuplar yazı dizisi olarak yayınlanır. Bunun yanında çağdaş
Avrupa’nın meşhur edebiyat ve siyasetçilerin mektupları da dergide yer alır.
M.E.’da Avrupa’ya farklı zaman dilimlerinde görevli olarak beş ayrı seyahat yapan ve uzun
sayılabilecek kadar Avrupa’nın farklı ülke ve şehirlerinde bulunan Ebüzziya Tevfik (Türesay, 2000, s.
95) teknolojik gelişmelere, yeni icad ve keşiflere dair ilgisini ve gözlemlerini okuyucusuyla paylaşır.
“[Benjamin] Franklin’in terceme-i haliyle mesleği” (No: 1, 17-27), “Benjamin Franklin’in muharrerâtı”,
(No: 12, 1 Rebulevvel 1298, s. 360-365) Franklin’in hususi mektupları Fransızcadan tercüme ve büyük
mucitin hayatı hakkında bir giriş ile birlikte yayınlanır. Önemli bir matbaacı ve yayıncı, mucit, kamu
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yöneticisi olarak Franklin’in hayatı ve çalışmaları, yayın faaliyetleri Ebüzziya Tevfik tarafından
derlenerek dergide yer alır. (Gür, 1998, 329)
M.E. dergisinde yenileşme düşüncesi siyasi bağlamından oldukça uzak bir şekilde ele alınmakta,
“innovation” bilimsel ve teknolojik gelişme, ilerleme olarak yorumlanmaktadır. Derginin Avrupa ve
Amerika kıtasındaki toplumlarda ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Osmanlı halkına
aktarma, duyurma misyonunu yüklendiğini ifade edebiliriz. Yeni Osmanlılar ile birlikte Mehmed Emin
Âlî Paşa ve Fuad Paşa’ya muhalefet etmekten, İbret ve Hadika gazetelerinde pek çok siyasi meseleyi
yazmakta ve yorumlamakta çekinmeyen Ebüzziya Tevfik, yürütülen sıkı sansür politikası nedeniyle
M.E.’da bilim ve teknik alanında hızla ilerleyen bir dünya hakkında okuyucusuna bilgi vermeyi tercih
eder. Coğrafya, yer ve gök bilimlerinde gelişmeler dergide halkın eğitimine katkı amacıyla
yayınlanmaktadır. “Paratoner hakkında [Benjamin Franlin’in] ehibbasından birine mektubu” (M. E.
11, s. 343-344), “Barometrenin ikiyüzellinci sene-i devriyesi” (M.E. 58, 524-534), “British Museum’un
gazete koleksiyonları ve Abraham Verhoven”, “Top kralı yahut Alfred Crup fabrikası” bu yazılara
örnektir. “Şuunat-ı medeniye” başlıklı yazıda Amerika’da aylık yayınlanan bilim dergilerinin bilim ve
teknolojiye olan katkısı konu edilmektedir. M.E.’nın da kendisine böyle bir vazife çıkararak her
sayısında bilim ve teknolojideki gelişmelerden “Şuunat-ı medeniye” başlıklı yazı dizisi ile halkı haberdar
edeceği duyurulmaktadır. (Ebüzziya Tevfik, 1293, s. 28) Malumat-ı mütenevia başlığı altında ise genel
kültüre dair bilgiler yer almaktadır. Avrupa toplumlarının kültürel varlıkları, meşguliyetleri
aktarılmaktadır.
M.E.’da meşhur askeri kumandanların eserlerinden, mektuplarından çeviriler, sade bir dille
vatandaşın anlayabileceği bir anlatımla yayınlanmaktadır. On sekizinci yüzyılın ortalarından itibaren
Osmanlı Devleti’nin üst yöneticileri ve aydınları ilerlemeyi askeri yenileşmenin sağlanması ile mümkün
görmüşlerdir. M. E.’da yer alan biyografilerin büyük ölçüde meşhur askerlere ait olması askeri
yenileşmeye dair Osmanlı zihniyet dünyasının seçici algısını göstermektedir. Batı toplumunun askeri
dehası kabul edilen kişiler, Türk halkının ilgi duyacağı şekilde resimlerle, sürükleyici bir dille kaleme
alınıp aktarılmıştır. Napoleon, II. Friedrich, Colmar Freiherr von der Goltz (Goltz Paşa), Mareşal
Helmuth von Moltke, Z Navikov(?), Barboros Hayreddin biyografisi dergide yayınlanan yazılara
örnektir.
Avrupa’da asker-bürokrat devlet adamlarının yazmış olduğu eserler, hatıratlar M.E.’da yazı-dizi
olarak yayınlanan kitaplar arasındadır. Alman generallerden Bogoslavski’nin eserlerinden tercüme, bir
yazı dizisi olarak yayınlanmıştır. General Goltz Paşa’nın Millet-i Müsellaha’sından tercüme, Moltke’nin
askeri statejilerine dair bir başka yazı, Louis Philippe Comte de Ségur hatıratı bu yazıdizilerine örnektir.
Dergide, kahraman merkezli, daha ziyade tarihi serüven şeklinde biyografik-romanlar da yazı dizisi
olarak yayınlanmıştır. Henri Dekat’ın Büyük Friedrich hakkında yayınladığı hatırat ile Napoleon
hakkında “Napolyon’un Hususiyeti” başlığı altında yayınlanan yazıdizisi bu türe örnek gösterilebilir.
Dergideki tarihi biyografiler anlatı formunda yazılmıştır. Napoleon une Theme başlıklı eserden
Mehmed Galib’in “Napolyon’un Hususiyeti” başlığıyla yaptığı çeviri-derlemede, Napoleon’un
çocukluğundan askeri başarılarına yetişme evrelerini, siyasi ve askeri ilişkileri konu olarak alınmıştır.
Sözkonusu yazıda Napoleon keskin zekası, ahlakı, teşkilatçılığı, korkusuz oluşu, cesareti bakımından
iyi bir asker, kumandan olarak takdir edilmektedir: “Her gün her sınıftan bir çok erbâb-ı tedkik
müşârünileyhin mahsusâtını keşf ile iştigal etmektedir. Mesela askerler fünun-ı harbiyedeki itiyâdına,
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diplomatlar politikadaki tarz-ı istibdâdına, ulemâ-yı siyâset kavânîn-i medeniye ve usûl-i idaredeki
içtihâdına müteallik en hakir bir vakıadan istidlâlât-ı dura dur ile birçok hakâyık izharına çalıştıkları gibi,
bazı zevat da sarf-ı mahsusâtına tercüman olmaktadır.” (No: 58, s. 464). Bu tercüme, 92. Sayıya kadar
fasılalarla devam etmiş, dergideki en uzun yazıdizisidir. Bununla birlikte tercüme edilen eserin tamamı
yayınlanmamış, tercüme yarım kalmıştır.
Alman Goltz Paşa’nın Das Volk in Waffen isimli eseri, Türkçe’ye Goltz Paşa’nın maiyetinde yüzbaşı
olarak bulunan Mehmed Tahir tarafından Millet-i Müsellaha adıyla çevirilmiştir. Sözkonusu tercüme,
Matbaa-ı Ebüzziya’da neşredilmiş, M. E.’da Ebüzziya Tevfik tarafından tanıtılmıştır. (M. E., 41, s.
1288-1290) Ebüzziya Tevfik, ilgili yazıda, bir askerin kaleminden çıkan kitabın sadece askerlik üzerine
olmadığı, Avrupa devletlerinin mevcut durumları, orduları, ilişkileri ve bir devletin nasıl ayakta
durabileceğine dair önemli tespitler olduğunu dile getirir. Kitabın Almanya’da neşri üzerine eser
hakkında Fransa’da Paris’te neşredilen Revi de Dumond gazetesinin “Harbiye nazırı bu kitabı her zabite
hediye etmelidir” yorumu takdirle aktarılmaktadır. Berlin’de yayınlanan Post gazetesi, Rusya’da
yayınlanan Ruski Envalid, Fransizca yayınlanan Bibliografi Modern, Almanca yayınlanan Grand Boten gibi
gazetelerin yorumları da aktarılmıştır. (s. 191-1293) Ebüzziya Tevfik Avrupa gazetelerinin eserle alakalı
yorumlarını aktardıktan sonra Türkiye’de Ceride-i Askeriye’nin eserin neşri üzerine sessiz kalmasını
büyük bir eksiklik olarak eleştirmektedir. (M.E., No:41, s. 1288-1293 ve No: 42, s. 1319-1324).
Ebüzziya Tevfik 42. sayıda, “Mukaddime-i Millet-i Müsellaha” başlıklı yazı ile esere dair düşüncelerini
aktarmış, yazının devamında eserin giriş bölümü dergide neşredilmiştir. (s. 1319-1324) Goltz Paşa’dan
“Dağın Öbür tarafı” yazı dizisi olarak ayrıca yayınlanmıştır. ( M. E., 100, s. 687-691).
Askeri yenileşme, özellikle askeri talim ve savaş stratejileri güçlü bir ordu yaratma ihtiyacının
göstergesi olarak Osmanlı asker-bürokratlarının ilgisini oluşturmaktadır. Ordu düzeninde yeni
arayışlar, Yeniçeriliğin kaldırılmasından ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulduktan
sonra devam etmiştir. Bu ilginin M.E.’da sürdürüldüğünü görmekteyiz. Albert Karl Friedrich Wilhelm
von Boguslawski’nin (1834-1905) ismini tespit edemediğimiz bir eserinden askeri eğitim ve terbiyeye
dair bazı bölümler “Harp ve hissiyat-ı namus, silah arkadaşlığı, itaat-ı askeriye” (58, s. 507-514), “Harp
ve Ahlak” (No: 62, s. 755-769), “Kahramanlık, efkâr-ı cengâverâne”, (M.E., 67, 983-989) “serdarlık
yahud asker kahramanlığı” (M.E., 70, s. 1121-1130) başlıklarıyla bir yazı dizisi olarak yayınlanmıştır.
Eser, Mehmet Rüştü tarafından tercüme edilmiştir.
Friedrich Wilhelm Julius Ludwig von Verdy du Vernois (1832-1910), Moltke’nin taktik statejileri
geliştirmesinde başyardımcılarından biridir. 1870-1871 Prusya-Fransa savaşında Moltke ile birlikte
savaşmıştır. Almanya’da, Harp Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak bulunmuş, kapsamlı bir taktik
eğitim sistemi geliştirmiştir. Moltke’nin harp taktikleri üzerine Vernois’nun değerlendirmeleri “Ceneral
Verdi dö Vernova, Moltke’nin muhaberat-ı askeriyesi” (M.E., 1317, 84, s. 21-28 ve devamı 85, 1317,
s. 49-57; 86, 1317, s. 97-108) başlığıyla yazı dizi olarak yayınlanmıştır.
Prusya kralı Büyük Friedrich’in askeri kumandanlığı, yöneticiliği, siyaseti üzerine de M. E.’da
birkaç ayrı yazıdizisi yayınlanmıştır. İlk yazıdizisi Büyük Frederik’in özel kalemi Henri Dekat’ın “Büyük
Frederik’in hususiyet-i ahvâli” başlığıyla yayınlanan tercüme metindir. Yazı, derginin sansür nedeniyle
imzasız olduğu dönemde yayınlandığı için mütercimi belirtilmemiştir. (M. E. 49, 1303/1886, s. 15411545; devamı M. E. 50, 1303, s. 1572-1576; M. E. 52, 15 Muharrem 1304, s. 1637-1643; M. E. 53,
1304, s. 1677-1681; M. E. 54, 1313, s. 1697-1699). “Büyük Frederik’in Hususiyet-i ahvâli”, yazının
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takdiminde belirtildiğine göre, Büyük Frederik’in özel kalemi Henri Dekat’ın hatıralarından, büyük
ölçüde Kral Frederik’in özel hayatı ile alakalı tuttuğu notlardan seçilmiş metinlerdir. Yazıda, Büyük
Frederik’in karakteri, yakınları, maiyetindeki kişilerle olan ilişkisi üzerine değerlendirmeler vardır.
Bunlardan en dikkat çekici olanı Büyük Frederik’in siyaset ilmini hile ve aldatmayla eş anlamlı görüp
siyaset mesleği hakkında olumsuz yorumlarıdır. (M.E., No: 49, s. 1544).
Büyük Fredrich’e dair ikinci yazıdizisi Maarif-i Umumiye Mektupçusu Sırrı Bey tarafından
yazılan derleme metindir. Türkçe’de Büyük Friedrich’e ait ilk geniş kapsamlı biyografinin bu metin
olduğunu ifade edebiliriz. Sırrı Bey, “Büyük Frederik” başlığıyla kaleme aldığı metinde Prusya kralının
askerliğinin mükemmelliyetçiliği üzerine örnekler vermektedir. Yazar, kralın askerlik dehasını överken
onun halkına verdiği ehemmiyetin takdir edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır:
“Frederik’in hasâis-i fevkalâdesi ise inhizam ve mağlubiyet ve tehlike ve felaket zamanlarında revnüma
olmuştur. Cesaret ve cüreti ahvâl ve ilcaatle beraber teraffu ederdi. Şeb-i mehâlik ve mesâib ne kadar
zulmet-engiz olursa olsun bu hükümdar pür-iktidarın kalb-i âhenini hiçbir vakit, velev bir lahza olsun,
bulunduğu mevki-i alâ-yı azametten tenezzül etmedi. Frederik’in herne kadar hatîâtı da varsa da kendisi
o devr-i mevhumâtta bir hakikat-i uzma idi. Umumen Avrupa hükümdarlarının Frederik’den başka
tebeası meneafiini nazar-ı ehemmiyette tutarak muhafazasına say eder bir hükümdar yok idi” (M. E.
58, 1314, s. 2198).

Kral Friedrich’in ailesi özellikle babası ile olan şahsi çekişmeleri, varolan sosyal düzen ve
kurallara eleştirisi sözkonusu yazıda konu alınmaktadır. (M. E. 58, Safer 1314, s. 2195-2202; devamı
59, s. 2258-2270; Aydoğdu, 2008, s.64)
Üçüncü yazıdizi ise “Büyük Frederike mensub mülahazât-ı hikemiye”, ve “Büyük Frederik’e Mensup
mülahazat-ı askeriye” başlığı ile yayınlanan metinlerdir. (M. E. 60, 1314, s. 681-683) Tercüme Yusuf
Tahir müstear adıyla yayınlanmıştır. Eser, Mehmed Tahir’in [Münif Paşa?] Prusya Kralı Büyük Frederik’in
Emsal-i Hikemiyesi ismiyle tercüme ettiği derleme eserden yapılmış bir seçkidir. Büyük Friedirich’e ait
düşünce ve yazılar dönemin başka dergilerince de tercüme edilip yayınlamıştır. Bunlardan biri Ahmed
Midhat Efendi’nin Dağarcık dergisindeki neşirdir. (Büyük Frederik’in Hikemiyâtı, 1871, Dağarcık, s.
138-141) Dördüncü yazıdizisi ise kralın başkumandanlık yaptığı savaşlarda, stratejik durumlarda
cesaret, kararlılık ve öngörü ile aldığı kararlarla nasıl iyi bir kumandan olduğuna dair kısa süren bir
yazıdizisidir. “Büyük Frederik’in serdarlığı”, başlığını taşıyan yazının tercümesi Mehmet Rüştü’ye aittir,
metin Almanca’dan çevirilmiştir. (M.E., 135 s. 199-206; M.E., 136, s. 234-241).
Bu metinlerle ilintileyebileceğimiz başka bir metin, Fransa-Prusya Savaşı’nın sonucunda
Avrupa’da Fransa’nın stratejik üstünlüğünü ele geçiren Prusya’ya duyulan hayranlığı ifade eden bir
eserdir. Namık Kemal’in yazdığı bu metin, Londra’dan İstanbul’a dönüşünden sonra Ali Paşa’nın
hazırlaması için kendisini ikna etmiş olduğu bir layihada gözükmektedir. (Mardin,1996, s. 74) Osmanlı
Devleti’nde aydın ve bürokratların, devletin merkezileşmesine ve güçlü bir ordu ile uluslararası
ilişkilerde varlık gösterebilmesine dair arzu ve beklentilerini ifade eden bu layiha, “Kemal Bey’in bir
mütalaa-i siyasiyesi”, başlığı ile M.E.’da yayınlanmıştır. (M. E., 8, 1298, s. 225-231).
Mecmua-ı Ebüzziya’nın Türkiye’de Popüler Tarihçiliğe Katkısı
Mecmua-ı Ebüzziya, edebiyat, kültür, tarih, sanat gibi çok farklı alanlarda yayın yapan bir dergidir.
Bununla birlikte dergide büyük düşünürler, edebiyatçılar ve siyasetçilerin eserleri öne çıkmaktadır.
Dergide, Avrupa toplumlarındaki bilim ve teknolojik ilerleme, basın yayın faaliyetleri, kütüphanelerin
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zenginliği ile ilişkilendirilmektedir. Avrupa toplumlarının bilim ve düşüncede ilham kaynağı olan
eserler, yazarlar Türk halkına sunularak, yenileşmenin meşruiyetine ve kabulüne çalışıldığını ifade
edebiliriz. Ondokuzuncu yüzyıla kadar Osmanlı dünyasında küçük görülen, eleştirilen, dışlanan
özellikleri karşısında Avrupa, yeni, parlak bir imajla yeniden kurgulanır.
M.E., yenileşme düşüncesini halka indiren, bu düşünceyi, yenileşme ihtiyacını bir zorunluluk
olarak halka aktaran, yenileşme idealini popülerleştiren bir yayın politikasına sahiptir. Bu bakımdan çok
farklı formda yazı biçimi, yenileşme düşüncesinin ifade ve aktarım için araç olarak kullanılır. Dergide,
biyografik-roman, hatırat, mektup, hikâye, mülakat gibi halkın ilgi ve merakını doğuracak farklı yazı
türleri vardır. Bunun yanında insan yaşayışına ve tarihine ilişkin zengin bir malzeme okurun biraz daha
fazla ilgisini çekmek için dergide yer alır. Ahmet Özcan’ın ifadesiyle “Büyük aşklardan zarif ihanetlere,
küçük cinayetlerden, fahişelere, delilerden cellatlara kadar insanla ilgili herşey” popüler tarih yazımının
sınırları içindedir. (Özcan, 2011, s. 2)
M.E.’da okuma merakı doğuracak ve aynı zamanda halkı tarih, siyaset, felsefe, bilim ve
teknoloji, kültür alanlarında seviyesini yükseltecek konular tercih edilmiş, bu konular sade bir dille ve
halkın kolayca anlayabileceği bir anlatımla işlenmiştir. Görseller, dergide sayıca fazla değildir. Bununla
birlikte meşhur şahsiyetlerin kolay ulaşılabilir fotoğrafları yayınlanmıştır. Derginin konu tercihleri
dikkate alındığında, M.E. dergisini düşünce, edebiyat, tarih alanlarında popüler bir dergi olarak kabul
etmek gereklidir. Yayınlanan metinlerin, derinlemesine yapılmış araştırmaların sonucu olmadığını ifade
etmek gerekir. Metinlerin büyük çoğunluğu ansiklopedik bilgiler ve aktarımlardır. Bu haliyle dergi,
bilgiyi, iyi eğitim almış, üst sınıfa mensup kişilerin tekelinden kurtararak halkın yoksul ve eğitimsiz
kesimine götürmeyi başarmıştır.
Dergide, sıradan vatandaştan gelen yazılar yoktur. Derginin halka hitap etme ve halkın
beğenisini kazanma arzusu olmakla birlikte yayıncının titiz bir editör görevi üstlendiğini bu bakımdan
okuyucudan gelen yazılar cevaplanmakla birlikte yayımına izin verilmediğini görebiliriz. Meşhur
edebiyatçılar bu kuraldan muaftır. Dergide, mektup başlığı altında yayınlanan yazılar, dönemin meşhur
şair ve yazarlarının göndermiş olduğu yazılardır.
Derginin sık değişen mizanpajı, yayıncının estetik bir kaygısını da göstergesidir. (Makame-i
Şükran, No: 12, s. 355) Dergide ilk sayılardan itibaren giderek sayısı artan görsel malzeme ve çizimler
Ebüzziya Tevfik Beye aittir. Yayıncı M. E.’dan daha önce çıkardığı Muharrir dergisinde de anlatılacak
meselelere uygun resimler kullanacağını ama ülkede ressam ve oymacı az bulunduğundan ve maliyeti
karşılayamadığından bu iki işi de kendisinin yürüteceğini ifade etmektedir. (Gür, 1998, s. 269) İlk
sayfalardan itibaren, yapmış olduğu yayın faaliyetleri, basını iyi bir kazanç kapısı, pirestijli bir mesleğe
dönüştürmesi bakımından Benjamin Franklin’i Ebüzziya Tevfik’in ilgiyle takip ettiğini söyleyebiliriz.
Derginin birinci sayısında “Ashab-ı Mütalaaya” başlığı altında Ebüzziya Tevfik, “Tarih’den
bahs eyleyeceğiz, fakat silsile-i vekâyi-i ümemi zabt ile müverrihliğe ictira etmeyeceğiz” ifadelerini
kullanır. Bu ifadeler, Tarihi bilginin, ders çıkarılan, insana yol gösteren, başka hadiselerle mukayese
imkanı sağlayan bir alan ve kullanışlı bir malzeme olarak sunulacağının göstergesidir. (Özcan, 2008, s.
24) Nitekim, yayıncı, editör ve yazar olarak Ebüzziya Tevfik, dergide toplumun bilgi ve kültür
seviyesini artıracak ve aynı zamanda okuyucuyu eğlendirecek, keyifli bir meşgale olarak dergi
okuyuculuğunu öne çıkarmaktadır.
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Bu sebeple, Avrupa’da on dokuzuncu yüzyılın en önemli popüler tarihçi ve yayıncısı Charles
Dickens’ın yayın tecrübesi Ebüzziya Tevfik’e ilham kaynağı olmaktadır. Dickens’ın biyografisini
dergide yayınlayan Ebüzziya Tevfik, onun mektuplarına da dergide yer vermiştir. Dergide “düello”,
“mezartaşları”, “serpuş”, “Meşhur Şarlatanlar”, “Dünyada ne kadar Yahudi vardır?”, “Fransa
tarihinden bir yaprak”, “Burunlarının azametiyle meşhur adamlar”, “Fransa’da iç donunun yüzüncü
senesi”, “Kristof Kolomb’un rüfekasından Pier dö Vos’un hatıratı” “Tayyareler” gibi yazılar bu
bağlamda zikredilebilir. M.E.’da dünya nüfusu, ülkelere göre nüfus dağılımı, din ve mezhepler,
toplumların tüketim alışkanlıkları, ülkelerin ordu büyüklüğü, ekonomik durumu, sektörlere göre gelir
dağılımı, ticaret hacmi, üretim faaliyet alanları gibi konularda çeşitli istatistikler yer almışır.
II. Abdülhamid devrinde Dahiliye, Ticaret ve Ziraat nâzırlıkları yapan Mehmed Said Efendi’nin
oğlu, Mekteb-i Mülkiyye mezunlarından Mehmed Galib Bey, M.E.’daki Fransızca’dan yapmış olduğu
tercümelerle de popüler tarihçiliğe katkı sunmuştur. Müellif, yazılarına tercih ettiği konular ve başlıklar
ile entelektüel okuyucu kitlesi ile birlikte daha geniş bir kitleye ulaşma gayretini gösterir. “Napolyon’un
Hususiyeti” başlıklı yazı, Fransızca Napolyon üzerine yazılmış bir kitabın tercümesidir. Kitap yazı dizi
olarak yayınlanmıştır. “Fransa’da Restorasyon hükümetinin Rusya ile ittifakı” başlıklı yazarı belli
olmayan, üç sayı sürecek bir başka diziyazı, Mehmed Galib Bey tarafından kaleme alınmıştır. (M.E.,
96, s. 563-567)
Ebüzziya Tevfik Bey, yenileşme dönemi Türk matbuat hayatında farklı biçim ve özellikte
yayınlarla popüler yayıncılığın önemli temsilcilerinden biridir. Kitaphane-i Ebüzziya ve Kitaphâne-i
Meşâhir dizileri ile çok okunan ve pek çok baskı yapan Benjamin Franklin, Buffon, Ezop, Galile,
Gutenberg ve ihtiraꜥ-ı fenn-i tabꜥ, Harun er-Reşid, Hasan bin Sabbah, Jean Jacques Rousseau, Kemal
Bey’in terceme-i Hali, İmparator Wilhem, Diyojen biyografik kitapları yayınlamıştır. Büyük çoğunluğu
M.E.’da yayınlanan bu metinler kitap olarak da halkın ilgisini görmüş, birkaç baskı yapmıştır. Ebüzziya
Tevfik, kendisinden önce Mihran Efendi ve Şemseddin Sami’nin başlattığı ve yarıda kalan ucuz kitap
basma hayalini gerçekleştirmiştir. Dönemi için görülmemiş şekilde ucuz olan kitap fiyatları her sınıf
halkın kitaba ulaşmasını sağlama amacını taşıyordu. Serinin ilk kitabı Gutenberg ve İhtiraꜥ-ı fenn-i tabꜥ 1,5
kuruş olarak satılmıştır. (Ziyad Ebüzziya, 1982, s. 371) Ebüzziya Tevfik, 110 adet tarih kitabını
matbaasında basmış ve son derece düşük fiyatla satmıştır. Matbaada basılan kitap listesi M.E.’nın 75.
sayısının iç kapağında verilmiştir. (Ziyad Ebüzziya, 1982, s. 372)
M.E.’da Türkiye’de popüler tarihçiliğin öncü isimlerinden Ahmed Refik, Ahmed Rasim,
Ahmed Midhat Efendi, Mehmed Galib Bey’in de telif ve tercümeleri yayınlanmıştır.
Sonuç:
Mecmua-ı Ebüzziya dergisi, Tarih, kültür, sanat, edebiyat, düşünce, felsefe, bilim ve teknoloji gibi
çok farklı alanlarda yazılar yayınlayan popüler bir dergidir. Osmanlı yenileşme düşüncesinin, idealinin
derginin yayın politikasını belirlediğini görebiliriz. Osmanlı basını üzerinde yoğun baskıların olduğu bir
dönemde yayınlanan dergide, “çağın gerektirdiği bir ilerlemeyi, yenileşmeyi yücelten metinler” yer
almıştır. Bu anlamda M.E. yenileşme düşüncesinin popülerleşmesine katkı sağlamıştır.
Dergi, Osmanlı halkına çağdaş Avrupa’nın yaşayış, kültür ve düşünce ürünlerine dair örnekleri
göstermiştir. Avrupa toplumlarının mevcut durumuna dair istatistikler, bilgi ve kültür kaynağı olarak
kütüphaneler, matbaalar hakkında güncel bilgiler dergi okuyucusuna sunulmuştur. Dergide, siyasi
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baskılar nedeniyle açık olarak ifade edilememiş olsa bile Aydınlanma dönemi Avrupa’sının düşünce
kaynakları ve bu eserlerin yaratıcıları Osmanlı okuyucusuna “edebi türde metinlerin” sahibi olarak
tanıtılmıştır.
Büyükadam yazıdizileri, yenileşme arzusundaki Osmanlı aydınınının “merkezileşmiş güçlü
devlet”in ancak güçlü ordu ile yaratilabileceğine dair kanaatini göstermektedir. Avrupa devletlerinin
başarılı devlet adamı ve taktisyenlerinin kişisel yaşam öyküleri, düşünceleri ve eserleri dergide tercüme
edilmiş ve incelenmiştir. “Büyük anların ve büyük adam”ın merkeze alındığı bu yazılarda, popüler tarih
yazıcılığının özelliklerini görmek mümkündür. Dergide halkın ilgisini çekecek, okuma merakı
doğuracak çok farklı konular ve konu başlıklarını da popüler tarih metinlerine örnek olarak göstermek
mümkündür. Bu bakımdan M.E. Türkiye’de popüler tarihçiliğin gelişimine katkı sunan dergiler
arasında kabul edilmelidir.
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Faizsiz Bankacılık Sistemi ve Türk Toplumu
Murat KOBYA1
Giriş
Katılım bankacılığı; kuruluşu, gayesi, fon toplama, fon kullandırma ve bankacılık hizmetleri
bakımından faizden kaçınan ve İslam Hukuku prensiplerine uygun davranmayı ilke edinen bankacılığa
verilen genel isimdir. Bu isim, katılma hesaplarında banka ile hesap sahiplerinin kâr ve zarara birlikte
katılma prensibinden hareketle verilmiştir (Durmuş, 2013, s. 6).
Katılım bankacılığı faaliyetlerinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken İslam dininin koymuş
olduğu başta faiz yasağı olmak üzere, ekonomik hayat ile ilgili yasaklardır. Müslüman toplumlarda,
faizin İslam dininde yasak olması sebebiyle biriken atıl fonları ekonomiye kazandırmak ve faiz
hassasiyeti olan kesimlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla katılım bankaları kurulmuştur.
Katılım bankaları, özellikle İslam toplumunun ihtiyaçlarına, işlemlerinde faiz kullanmadan cevap verme
iddiasında olan finans kuruluşlarıdır (Sümer ve Onan, 2015, s. 297).
Ancak bu kurumların ülkemizde beklenen ilgiyi gördüğü söylenemez. BDDK verilerine göre
katılım bankalarının 2018 yıl sonu itibariyle Türk bankacılık sektörü içindeki payı toplanan fonlarda
%6,7 iken, kullandırılan fonlarda yalnızca %5,1’dir (Katılım Bankaları, 2019, s. 91).
Bir devlet üniversitesinin akademik kadrosu üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların faiz,
katılım bankası ve faizli kredi kullanımı konularındaki tutumları incelenmiştir. Araştırma bulguları,
katılımcıların büyük çoğunluğunun faize karşı olumsuz bir tutuma sahip olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte katılımcıların ağırlıklı ortalamasının katılım bankalarına yönelik tutumları da
olumsuzdur. Araştırmaya göre, faize karşı olumlu sayılabilecek bir tutuma sahip olan katılımcıların
oranı %10 iken, katılım bankalarına olumlu bakanların oranı %18’dir. Ancak bu %18’lik kesimdeki
katılımcılar içinde, olumlu kanaatlerinin yanı sıra, katılım bankalarının yaptığı bir kısım işlemleri şüpheli
gördüklerini açık bir dille ifade edenler de vardır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların % 41’i
katılım bankalarının geleneksel faizli bankalardan farkının olmadığını savunurken, geriye kalan %37’si
ise, katılım bankalarını geleneksel bankalarla özdeşleştirmemekle birlikte, ehven-i şer olarak
değerlendirmektedirler. Söz konusu araştırmada, katılım bankalarına yönelik literatürde yer alan
eleştirilerin benzerlerinin katılımcılar tarafından da dile getirilmiş olması dikkat çekmektedir. Katılım
bankalarının, sektörün %95’ine hâkim olan faizli bankalarla rekabet etme adına kendi ürünlerini
geliştirmeyip diğer bankaların kullandığı ürünleri faizsiz finansa uyarladıkları, çalışma sistemlerinin
benzerliği, diğer bankalarla yaklaşık aynı oranlarda kâr ilan ettikleri, murabahayı kullanan katılım
bankalarının birçok risklerden kaçındığı ve murabahanın faiz almak için bir hile olduğu gibi literatürde
yer alan eleştirilerin, katılımcılar tarafından da paylaşıldığı anlaşılmaktadır (Turan ve Demirci, 2019, s.
272-275).
Diyanet personeli üzerinde yapılan bir araştırma ise, faiz konusundaki farkındalıklarının yüksek
olmasına ve katılım bankalarının yaptıkları işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen,
Murat Kobya, Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,
muratkobya@ibu.edu.tr
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katılımcıların faizli bankaları katılım bankalarından daha fazla tercih ettiğini göstermektedir.
Araştırmaya göre, diyanet personelinin yarısına yakını faizli ticari bankalar tarafından verilen kredi
kartlarını tercih etmekte ve ağırlıklı olarak faizli bankalardan kredi kullanmaktadır. Katılımcıların
yalnızca dörtte birinin katılım bankasında hesabı vardır (Kızıltepe ve Yardımcıoğlu, 2017, s. 214-217).
Bu araştırmaların dışında genel olarak toplumun dindarlık düzeyini ölçen iki kapsamlı
araştırmanın konumuz ile ilgili verilerinden bahsetmekte fayda görüyoruz. Bu iki araştırmada
katılımcılara katılım bankalarına yönelik tutumlarını ölçme amaçlı herhangi bir soru sorulmamış
olmakla birlikte, toplumun faiz hassasiyetini ölçmeye yönelik sorular mevcuttur. Bunlardan birisi
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TÜİK ile işbirliği yaparak 2013 yılında gerçekleştirdiği “Türkiye’de Dinî
Hayat Araştırması”dır. Bu araştırmaya göre Türkiye’de, “Birinden borç almaktansa az faizli kredi
çekmeyi tercih ederim” ifadesine kısmen ya da tamamen katılanların oranı %34,8 iken, katılmayanların
oranı %59,7, cevap vermeyen ya da fikrim yok diyenlerin oranı ise %5,6’dır. Buna göre Türk
toplumunun yaklaşık %60’ı faizli kredi çekme fikrine karşı çıkmaktadır. Ancak buradaki soru tarzının,
katılımcıyı borç almakla az faizli kredi çekmek arasında tercihe zorladığı dikkat çekmektedir. Diğer
alternatifler saf dışı bırakılmıştır. Diğer araştırma ise, Halil Aydınalp ve ekibi tarafından KKTC’de
2015-2017 yılları arasında peyderpey gerçekleştirilmiş olan “Kuzey Kıbrıs’ta Din ve Dünyevileşme”
araştırmasıdır. Bu araştırmada katılımcılara “Asli ihtiyaçlar için banka kredisi kullanırım” ifadesine
katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Bu soruya verilen cevaplara göre, Kıbrıslı Müslüman Türklerin
%52,2’si bankadan kredi kullanmaya olumlu bakarken, %34’ü faizli kredi kullanmaya karşıdır. Fikrim
yok diyenlerin oranının ise %13,8 gibi oldukça yüksek olması dikkat çekmektedir. Diyanet’in
araştırmasına göre Türkiye’de faiz hassasiyeti %60 civarında iken, Aydınalp’in araştırmasına göre
Kuzey Kıbrıs’ta faiz hassasiyeti %34’tür. Kuzey Kıbrıs’taki faiz hassasiyetinin Türkiye’ye göre belirgin
oranda düşük olduğu görülmektedir. Aydınalp’e göre faize karşı olumsuz tutumun düşük olmasının
sebeplerinden birisi, bazı ilahiyatçıların asli ihtiyaçlar için banka kredisine cevaz vermesi ve buradaki
faiz oranının vade farkı olarak telakki edilmesidir. Ayrıca hayat pahalılığının artması, borçlanmadan
mal sahibi olunamaması gibi olgular da faize karşı olumlu tavrı desteklemektedir (Aydınalp, 2018, s.
43, 263-264; Türkiye’de Dinî Hayat, 2014, s. 18(Önsöz), 25(Açıklama), 211).
Faizsiz bankacılık sistemine Türk toplumunun bakışını din-ekonomi ilişkisi bağlamında
anlamayı ve açıklamayı amaçlayan çalışmamızda, katılım bankalarının çalışma prensipleri, söz konusu
prensiplerin geleneksel bankacılık ile benzer ve farklı yönleri ve sistem ile ilgili tartışmaları da ele
almakta yarar görüyoruz.
1. Din-Ekonomi İlişkisi
İnsani varoluşun temel esaslarından biri olan ekonomik davranış, daima toplumsal bir
davranıştır. Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan maddi unsurlar ekonomi kavramı
içinde değerlendirilmektedir. Yeme-içme, giyim-kuşam, barınma, eğlence vb. ihtiyaçlar ekonomik
faaliyetin temelini oluşturmaktadır. Sosyolojik perspektiften bakıldığı zaman ekonomi fertler, eşya ve
toplum arasındaki ilişkilerin doğurduğu temel toplumsal kurumlardan biridir ve diğer toplumsal olgu
ve süreçlerle etkileşim halindedir. Tıpkı ekonomi gibi temel toplumsal kurumlardan biri olan din de
diğer toplumsal kurumlar gibi ekonomi ile etkileşim halindedir. Bir dinin kurumsal olarak yerleşmesinin
ancak toplumun ekonomik yapısına geniş ölçüde uyum sağlamasıyla mümkün olduğu ifade
edilmektedir (Kehrer, 2007, s. 80; Subaşı, 2014, s. 208).
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Yahudi asıllı Alman sosyolog Karl Marx’a (1818-1883) göre, ekonomi kurumu toplumun
temelidir ve din dâhil diğer toplumsal kurumlar ekonomik altyapıya göre şekillenirler. Alman sosyolog
Max Weber (1864-1920) ise, din ve ekonomi etkileşimini vurgulamakta, ekonomik yapının
belirleyiciliğini reddetmektedir. Ona göre ekonomi, değer ve ahlaktan bağımsız değildir. Dinlerin
ekonomik ahlakı ve dünyaya karşı tutumları, müntesiplerinin ekonomik davranışları üzerinde etkili
olmaktadır. Weber, çalışmayı ve meslek ahlakını kutsallaştırıp dünyevi zevkler uğruna harcama yapmayı
kınayan Protestan ahlakının, kapitalizmin ruhunu okşadığını yani kapitalist ekonomik sistemin
oluşumuna zemin teşkil ettiğini söylemiştir. Ancak Weber’e göre din-ekonomi ilişkisi, tek yönlü değil
karşılıklı bir ilişkidir. Sağlıklı bir toplumda, dini davranış ile ekonomik davranış arasında uyum vardır.
Bu uyum, toplumsal bütünleşmenin bir göstergesidir (Aydın, 2016, s. 192-193; Kehrer, 2007, s. 83;
Subaşı, 2014, s. 209).
Din ile ekonomi ilişkilerinin önemli bir yönü, dinin değer koyucu özelliğinin bir sonucu olan
meşrulaştırıcı gücü ile alakalıdır. Tarih boyunca din, toplumsal düzeni meşrulaştıran temel aparat
olmuştur. Ekonomik sistem de diğer sistemler gibi din tarafından meşrulaştırılmaya muhtaçtır. Dini
bakış açısına göre, ekonomik faaliyet, dinin temel kriterleri ihmal edilerek ya da yok sayılarak
gerçekleştirilemez. Üretim, tüketim ve dağıtım kalıplarının belirlenmesinde de dinin önemli bir yeri
vardır. Dinin üretimi özendirmesi ya da kısıtlaması, belli birtakım üretim ya da tüketim biçimlerini
yasaklaması, belli yiyecek ya da içeceklerin tüketimini men etmesi ya da teşvik etmesi, belli şartlarda
kişinin mali imkânlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını emretmesi vb. tutumlar, dinin ekonomik
faaliyet üzerindeki etkisini göstermektedir (Aydın, 2016, s. 192-193; Subaşı, 2014, s. 210).
2. Katılım Bankalarının Çalışma Prensipleri ve Geleneksel Bankalardan Farkları
Faizsiz bankacılık prensiplerine uygun çalışma iddiasındaki katılım bankalarının genel işleyiş
prensiplerine göz atarsak görürüz ki, geleneksel bankalar gibi onlar da, sermaye sahiplerinden fon
(sermaye ve belli bir iş için gerektikçe ödenmek üzere ayrılıp işletilen para) toplamakta ve topladıkları
fonları ihtiyaç sahiplerine kullandırarak gelir elde etmektedirler. Ancak onlar, faizli bankalar gibi atıl
fonları ekonomiye kazandırma ve ihtiyaç sahiplerine finansman sağlama yolu ile üretim ve tüketim
faaliyetlerini destekleme işlevi gördükleri halde, kullandıkları yöntem faizsiz olduğu için onlardan
farklılaştıklarını iddia etmektedirler (Bayındır, 2007, s. 249; Durmuş, 2013, s. 52).
İslam Hukuku’nun prensiplerine uygun olarak faizsiz bankacılık yapma iddiasındaki katılım
bankalarının çalışma ilkelerine göre katılma hesabı açarak sisteme dâhil olan fon sahipleri, banka ile
ortak olmaktadır. Bu ortaklık, İslam Hukuku’nda “Mudarabe” adı verilen emek-sermaye ortaklığıdır.
Yani fon sahibi sermayesi ile bankaya ortak olmakta; bankanın, parasını helal yollardan işleterek elde
ettiği kârdan belli bir oranda pay almaktadır. Ancak bu sistemde faizli bankalardan farklı olarak belli
bir gelir taahhüdünde bulunulamamakta, bankanın parayı işletmesi sonucu elde edilecek kâr ya da
zarara fon sahibinin ortak olması söz konusu olmaktadır (Aktepe, 2013, s. 42; Bayındır, 2007, s. 249;
Durmuş, 2013, s. 25, 35, 42; Kallek, 2005, s. 359).
Bankaların mevduata verdiği faiz ile katılım bankalarının katılım hesaplarına dağıttığı kâr payı
arasındaki farklar şu şekilde ifade edilmektedir: Faiz, borç sözleşmesinin; kâr payı ise emek-sermaye
(mudârabe) ortaklığı sözleşmesinin sonucudur. Faizde kesin olarak taahhüt edilen anapara garantisi ve
bir getiri vardır. Kâr payının ise getirisi kesin olmadığı gibi, anapara garantisi de yoktur. Faizde yatırılan
para meşru ya da gayri meşru yöntemlerle değerlendirilebilir. Katılma hesabındaki para ise mutlaka
meşru yöntemlerle değerlendirilir (Durmuş, 2013, s. 46).
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Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemlerine baktığımızda ise, en çok kullanılan
yöntemin, İslam Hukuku’nda “Murabaha” adı verilen, bir mal ya da hizmetin peşin alınıp vadeli
satılmasına dayanan bir tür alışveriş olduğunu görüyoruz. Duruma göre Üretim Desteği veya Bireysel
Finansman Desteği adı verilen bu uygulamada katılım bankası, müşterinin talep ettiği mal veya hizmeti
satıcıdan satın alarak, müşteriye vadeli olarak satmaktadır. Aslında katılım bankalarının asıl kuruluş
amacının ortaklık sistemiyle topladıkları fonu yine ortaklık sistemiyle değerlendirip yatırıma
dönüştürmek olduğu ifade edilmektedir. Fakat hukûkî, ahlâkî ve ticârî sebeplerle bu gerçekleşmemiş
ve bu bankalar daha çok murâbaha (peşin alıp vadeli satma) yöntemini kullanır olmuşlardır. Murabaha
ile kredi değil, ticaret yapıldığı ifade edilmektedir. Faizli bankalar mal karşılığı olsun olmasın kredi
kullandırırken, katılım bankları yalnızca mal karşılığı murabaha yapmaktadır. Çünkü İslam Hukuku’na
göre, bir tarafa gelir kazandıran para alışverişi faizdir ve haramdır. Borçtan gelir elde edilemez. İslam
bu uygulamayı meşru bir ticaret ya da alışveriş olarak kabul etmez. Ancak para karşılığı bir malın satışı
ise ticarettir, elde edilen kâr da helaldir. Allah alışverişi (ticareti) helal, faizi haram kılmıştır (Bakara
Suresi 2:275). Murabaha, borç doğduktan sonra borcun finansmanı değildir. Burada en önemli husus,
malı müşteri satın almadan önce katılım bankasının alıp ona satmasıdır. Aksi halde müşteriye mal
satmaktan değil, faizle borç vermekten söz edilir. Murabahanın meşru olmasının, katılım bankası
tarafından malın bir şekilde satın alınması ve müşteriye satılmasına bağlı olduğu önemle ifade
edilmektedir. Ancak uygulamada genellikle, müşteriye banka adına malı alması için resmi olmayan
kanallardan vekâlet verilmekte, esasen malın alım-satımında bankanın doğrudan bir dahli
bulunmamaktadır. Klasik bankalar kredi karşılığı faiz geliri elde ederken katılım bankaları, vade
farkından gelir elde etmektedirler. Faiz ile katılım bankalarının genellikle kâr payı olarak adlandırdıkları
vade farkı arasındaki farklar şu şekilde ifade edilmektedir: Faiz, verilen borçtan elde edilen gelirdir. Kâr
payı ise, satılan maldan elde edilir. Borç alan kişi, onu kullanmasa bile faiz öder. Kâr ise, bir mal
satılmadan elde edilemez. Borç veren, borcun batması durumu hariç hiç risk almaz, her halükarda
borcunu faiziyle birlikte ister. Mal satan ise, risk üstlenmiştir. Çünkü malın telef olma, kusurlu çıkma
vb. birçok riski vardır. Görüldüğü üzere geleneksel bankalar faiz ile borç vererek insanların finansman
ihtiyacını karşılarken, katılım bankaları aynı ihtiyacı alışveriş yoluyla karşıladıkları iddiasındadırlar
(Aktepe 2013, s. 43; Durmuş, 2013, s. 25, 28, 30, 50, 55, 56).
Faizsiz bankacılık sisteminin; emek-sermaye ortaklığı ile sermaye sahiplerinden toplanan
fonların ihtiyacı olanlara, belli bir mal ya da hizmeti temin etmesi için kullandırılması esasına
dayandığını söyleyebiliriz. Ancak buradaki fon kullandırma işleminin, müşterinin ihtiyacı olan malın
satıcıdan peşin alınıp vadeli olarak müşteriye satılması şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu
durumda bankanın kazancı vade farkı koymasından kaynaklanmaktadır. Fon toplamada ortaklık, fon
kullandırmada mal ya da hizmet alışverişi söz konusu olduğu için, faizli muameleden kaçınılmış olduğu
ifade edilmektedir.
3. Faizsiz Bankacılık Sistemi İle İlgili Tartışmalar
Katılım bankaları ile ilgili tartışmalar, çalışma prensiplerinin faizli bankaların çalışma
prensiplerinden farklı olup olmadığı noktasında düğümlenmektedir. Katılım bankalarının faizsiz
bankacılık sistemini savunanlar, sistemin İslam Hukuku’nun ilkelerine uygun olduğunu, faizli
bankacılık sistemine güçlü bir alternatif teşkil ettiğini iddia etmektedirler.
Karşı çıkanlar ise sistemin, özünde faizli bankacılık sisteminden farklı olmadığını, mudarabe,
murabaha gibi uygulamaların faizi meşrulaştırmak için kullanılan birer hile olduğunu savunmaktadırlar.
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Katılım bankalarının çalışma sistemlerinin konvansiyonel bankalarla benzerliği, kendi ürünlerini
geliştirmeyip diğer bankaların kullandığı ürünleri faizsiz finansa uyarladıkları sıklıkla ifade edilmektedir.
Fon toplama sistemini eleştirenler, emek-sermaye ortaklığına dayanan mudarabe akti aracılığıyla fon
sahipleri ile kar-zarar ortaklığı yapıldığı söylense de, uygulamada sistemin hep kâr getirdiği, zarar etme
riskinin söz konusu olmadığı ve kâr oranlarının diğer bankalarla üç aşağı beş yukarı aynı olduğuna
dikkat çekmektedirler. Fon kullandırmada ise, murabahayı kullanan katılım bankalarının ticaret
yaptıklarını iddia etmelerine rağmen, alışverişin tabiatında var olan risklerden kaçındıkları, ortada
gerçek bir alışverişin olmadığı dolayısıyla murabahanın faiz almak için bir hile olduğu iddia
edilmektedir. Esasen ne müşterinin söz konusu malı bankadan satın almak ne de bankanın malı satın
alıp müşterisine satmak gibi bir amacı yoktur, bilakis müşteri ihtiyaç duyduğu paraya ulaşmak isterken
banka da ona bu parayı hileli bir alım satım yoluyla vermektedir. Murabahada, bankaların genellikle
malı doğrudan satın almayıp, müşteriye kendi adına malı satın alması için vekâlet vermesi, hiçbir şekilde
resmi olarak malın bankanın zimmetine geçmemesi, malı hiç teslim almadan, görmeden müşteriye
sattıklarını iddia etmeleri inandırıcı bulunmamaktadır. Ayrıca dosya masrafı vb. diğer bankalarla tıpatıp
aynı uygulamaların varlığı, bankanın vade farkından doğan kâr payı oranının geleneksel bankaların faiz
oranlarıyla hemen hemen aynı olması, iş akış sürecinin, gayri resmi yollarla müşteriye satış için vekâlet
verilmesi dışında tıpa tıp aynı olması da sistemin inandırıcılığını azaltmaktadır. Mesela, katılım
bankalarının konut finansmanı hizmetine bakıldığında sürecin vekâlet dışında, faizli bankalarla tıpatıp
aynı olduğu görülecektir. Müşteri bir ev satın almaya karar vermekte, satıcıyla pazarlık yaparak
anlaşmaktadır. Ancak evi peşin almaya parası yetmediği için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Katılım
bankasına müracaat etmekte, finansman onaylandıktan sonra expertiz, dosya masrafı vb. ödemekte,
banka tarafından mal sahibine ücret ödenmekte, daha sonra müşteri tapuya gidip malın gerçek
satıcısından evi üzerine almaktadır. Tapuya gitmeden önce genellikle bankanın yetkili personeli
tarafından, evi banka adına satın alması için kendisine vekâlet verildiği söylenmektedir. Tapuda müşteri
gerekli harç vb. ödemeleri yaparak evi üzerine almaktadır. Banka ise güvence olarak, evi ipotek
ettirmektedir. Burada resmi olarak evin bankanın zimmetine geçmesi ve sonradan müşteriye satılması
söz konusu değildir. Bu işlemler faizli bankadan kullanılan kredilerde de –müşteriye vekâlet verilmesi
dışında- aynen geçerlidir. Banka da ödemeyi kredi kullanan müşteriye değil, satıcıya yapmaktadır.
Ancak banka açıkça faiz ile müşteriye borç vermekte ve vadeye göre belli bir oranda faiz tahakkuk
ettirmektedir.
Bu iddialara sistemin temsilcilerinin verdiği cevaplar şu şekildedir: İslâm Hukuku bakımından
şirketlerin İslâmî ilkelere uygunluğunu ispat etmek için zarar etmeleri şart değildir. Zarar ihtimalinin
varlığı yeterlidir. Bu ihtimal % 0,1 bile olsa kâfidir. Kaldı ki; ticarette asıl ve makbul olan kâr etmektir.
Üstelik katılım bankaları katılma hesabına para yatıran yatırımcıların yani başkalarının fonlarıyla ticaret
yaptığı için zarar etme lüksleri bulunmamaktadır. Katılım bankasının zarar etmek bir yana piyasaya
göre düşük kâr dağıtımı yapması halinde bile hesap sahiplerinin bankadan fonlarını çekme eğilimleri
olmaktadır. Zarar ettiklerinde bankaların yaşamaları mümkün görünmemektedir. Bundan dolayı
katılım bankaları katılma hesaplarına yatırılan sermayeyi mümkün olduğunca dikkatli ve profesyonel
bir tarzda kullanmaktadırlar. Günümüzde daha çok murabaha (peşin alım vadeli kârlı satım) yaparak
para kazanmaktadırlar. Murabaha işlemlerinde müşterilerinden her türlü teminatı alırlar. Ayrıca
müşterileri hakkında her türlü sorgulamayı yapar ve bankalarca güvenilir bulunmayan kişi ve
kuruluşlarla çalışmazlar. Bugün itibariyle toplam alacaklarının % 97’den fazlasını sorunsuz tahsil
etmektedirler. Kalan % 3’ün de önemli bir kısmını takip sonunda alabilirler. Netice itibariyle tahsil
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edilemeyen küçük kısım toplamda katılım bankasını zarara sokmamaktadır. Sadece kârdan zarar
ettirmektedir (Durmuş, 2013, s. 43; Aktepe 2013, s. 77-78).
Katılım bankalarının kâr oranlarının faizli bankaların faiz oranlarına yakın olmasının sebebi,
katılım bankalarının faizli bankalarla aynı sektörde olması, aynı piyasa şartlarından etkilenmesidir. Faizli
bankalar faiz verme taahhüdüyle vadeli hesap açtıkları için, piyasa şartlarına bağlı olarak faiz oranlarını
değiştirebilmektedirler. Katılım bankaları ise faiz taahhüdüyle borç değil, işletme vaadiyle sermaye
kabul ettikleri için katılma hesabı sahiplerine başlangıçta herhangi bir kâr taahhüdünde bulunmazlar.
Aldıkları sermayeyi piyasa şartlarına uygun bir kâr oranıyla murabaha işleminde değerlendirirler.
Dolayısıyla katılım bankaları katılma hesaplarına dağıtacakları kâr paylarını istedikleri gibi değil
murabahadan gelecek kârlara göre belirlemektedirler. Netice itibariyle katılım bankaları ile faizli
bankalar aynı sektörde oldukları için piyasalarını belirleyen temel faktörler aynıdır. Bankacılık sektörü,
kâr oranları en sıkı şekilde kontrol altında tutulan sektörlerden biridir. Bankalar kendi kâr oranlarını
keyfî bir şekilde belirleyemezler. Merkez Bankası enflasyon, para ve faiz politikası gereği faiz oranlarını
belirler. Bankacılık sektörünün ana hâkimleri olan ve sektörün %95’ine hükmeden faizli bankalar bu
oranları dikkate alarak kendi faiz oranlarını tespit ederler. Bugün itibariyle bankacılık sektörünün ancak
%5’ine hükmeden katılım bankaları ister istemez faizli bankaların kredi faiz oranlarını göz önünde
tutmak zorundadırlar. Ancak yine de mal alıp sattıkları için kazançları fâiz değil kâr olmaktadır (Aktepe
2013, s. 35, 82-83; 101).
Banka ile katılım bankası arasında hem benzerlikler hem de farklar vardır. Benzerliklere
bakanlar bu iki kurumu aynı saymak isterler. Ama farklara bakınca bunların birbirinden ayrı olduğu
ortaya çıkar. Zaten iki şeyi ayıran, aradaki farklardır. Kadınla erkeğin benzer yönleri çoktur ama birine
kadın, diğerine erkek dememiz aradaki farklardan dolayıdır. En temel fark, bankaların kredi sistemine,
katılım bankalarının ise ortaklık sistemine göre çalışmasıdır. Katılım bankaları bir tüccar sıfatıyla
Allah’ın helal kıldığı alım satım sahasında, diğer bankalar da Allah’ın haram kıldığı faiz sahasında
çalışırlar. Yani biri ticaret yaparak, diğeri borç vererek para kazanır (Bayındır, 2007, s. 250-251).
Faizli bankalar kredi vermekle faizli borç vermiş olurlar. Katılım bankası ise murabaha yoluyla
mal satarak finansman sağlama işlemini gerçekleştirir. Katılım bankaları sadece reel ekonomiye katkıda
bulunur, faizli bankalar ise rant ekonomisini finanse edebilmekte ve spekülatif işlemlere
girebilmektedirler. Faizli bankalar karşılığında mal bulunmadan da kredi verebilmektedir. Katılım
bankası ise mal veya hizmet karşılığı olmayan murabaha işlemi yapamazlar. Sonuçta her iki tür banka
da finansman ihtiyacını karşılasalar bile, yöntemler ve enstrümanlar farklıdır. Yöntem farklılığı hüküm
açısından da farklı olmayı sağlar. Mesela, satın almak İslam’a göre meşru bir mal edinme yöntemi iken
hırsızlık gayri meşru bir yöntemdir. Yine bir hayvanın besmele çekerek ya da besmelesiz kesimi aynı
sonucu doğurur. Sonuçta hayvanlar kesilmiştir. Ama birinin etini yemek helalken, öbürünün etini
yemek haramdır (Durmuş, 2013, s. 51, 52).
Bir emtiayı veya satılabilir bir hakkı satıcısından peşin bedelle alıp müşterisine vadeli bedelle
satmak ticari bir işlemdir. Piyasadaki bütün tüccarlar peşin ya da vadeli bedelle aldıkları emtiaları
üzerine kâr koyup müşterilerine satmaktadırlar. Katılım bankaları da aynı işlemi yapmaktadır.
Dolayısıyla murabaha aynen diğer ticari işlemler gibi dinen meşrudur. İslam hukukçuları gerçek bir
malın gerçek satıcısından alınıp katılım bankası tarafından müşterisine vadeli bedelle satılmasını meşru
görmüşlerdir. Bu konuda pek çok bireysel ya da heyet fetvaları yayınlanmıştır. Katılım bankaları faizli
bankalardan daha çok, mal alıp satan ticarethanelere benzer. Çünkü katılım bankalarına ancak mal
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siparişi verilebilir. Bu bankalardan doğrudan nakit alınamaz. Elbette katılım bankaları mal alıp
depolayan ve zaman içinde işyerlerinde satan ticarethanelerle birebir aynı değildir. Katılım bankaları
müşterileri kendilerine başvurduğu anda mal alıp satan kurumlardır. Ancak katılım bankalarının kârı
da söz konusu ticarethaneler kadar değildir. Diğer ticarethaneler belli malların satışını yaparken katılım
bankalarının, alım-satımı caiz olan her türlü mal ya da hizmetin satışını yapması kafa karışıklığı
yaratmamalıdır. İslam Hukuku’nda ticaretin yalnızca belli bir alanda yapılma zorunluluğu yoktur.
Dolayısıyla katılım bankalarının, müşterilerinin talebi üzerine dinen satıma uygun malları alıp
satmalarına engel bir dini delil bulunmamaktadır (Aktepe 2013, s. 87, 89).
Katılım bankalarının müşteriye kendi adına malı satın alması için vekâlet vermesi de meşru bir
uygulamadır. Katılım bankalarının bizzat memur görevlendirerek müşterinin talep ettiği evi ya da
arabayı alması gerektiği aksi halde faizli işlem yapıyor olacağı iddiası doğru değildir. İslam Hukuku’nda
bazı ibadetlerde dahi vekâlet kabul edilmektedir. Örneğin kurban vekâletle kestirilebilir, hac vekâletle
yaptırılabilir ve zekât vekâletle ödenebilir. O halde prensip olarak herkesin kendisinin yapması gereken
ibadetlerde dahi meşru olan vekâletin alım satım gibi sıradan bir muamelat konusunda meşru olmadığı
iddia edilemez. Muamelatta vekâleti meşru görmemek “işi zorlaştırmak” olur ve aynı zamanda hiçbir
delil olmadan mubah olan bir şeyi gayri meşru saymak anlamına gelir. Ayrıca İslâm Hukuku’nda malı
almak ya da satmak için onu görmek şart değildir. Yani bir müşteri görmediği bir malı satın alabilir,
satıcı da görmediği bir malı satabilir. Esasen katılım bankalarının malı hiç görmedikleri de söylenemez.
Örneğin bireysel konut murabahalarında eksper şirketleri malı görmekte ve bankaya rapor
sunmaktadırlar. Yine bankalar malı satıcıdan almak üzere müşterilerine vekâlet verdikleri için vekâlet
yoluyla malı görmüş kabul edilirler. Ancak malın teslim alınmadan satılması hususunda farklı görüşler
vardır. Müçtehitlerden bazıları bunu mutlak olarak caiz görürken, bazıları belli kayıtlarla, yalnızca belirli
mallar için caiz görmüştür. Malın teslim alınmadan satışını yasaklayan kesin bir hüküm yoktur. Katılım
bankaları zaten İslâm Hukuku’nun kurallarına uyuyorlar. Bunlara ilaveten bir de dinen gerekli olmayan
şartlar ileri sürülürse müşteriler rahatsız edilmiş olur. Ayrıca katılım bankalarının her bir alım satımı
bizzat takip etmek üzere eleman istihdam etmeleri maliyetleri yükseltecektir. Bu da müşteriye
yansıtıldığında memnuniyetsizliğe yol açacaktır. Günümüz ticaret ve bankacılığında müşterinin
maliyetini mümkün olduğunca aşağı çekmek zorunludur. Aksi halde müşteri diğer alternatifleri
kullanır. Dolayısıyla bankalar malı doğrudan satmak için aldıkları, malın müşterisi mal hakkında daha
iyi bilgi sahibi olduğu ve bankanın malı bizzat teslim almasının ekstra maliyet doğuracağı ve bunun da
müşteriye yansıyacağı gibi sebeplerle bankanın müşteriye kendi adına malı satın alması için vekâlet
vermesi suretiyle murabahanın gerçekleştirilmesine izin verilmiştir (Aktepe 2013, s. 86-87, 101-102,
106).
Katılım bankasının müşteriye satmak üzere satın aldığı malın tapusunu, ruhsatını, faturasını vb.
üzerine almaması da murabahayı geçersiz kılmamaktadır. Çünkü İslâm Hukuku’nda bir malın satın
alındığını gösteren tapu, ruhsat ve fatura gibi belgelerin her akitte müşterinin adına düzenlenmesi
zorunluluğu yoktur. Geçerli bir yazılı ya da sözlü akitle satın alınan bir evin tapusu müşteri adına
düzenlenmese bile malın mülkiyeti müşterinin uhdesine geçmiş sayılmaktadır. Akitte asıl olan icap ve
kabuldür, yani tarafların özgür iradeleriyle alım-satımı onaylamalarıdır. Bu onay sözlü ya da yazılı, bizzat
ya da vekiller aracılığıyla olabilir. Ayrıca bu evrakların katılım bankası adına düzenlenmesi ilave
masraflar çıkarmaktadır. Doğal olarak katılım bankası kâr miktarını maliyet üzerinden hesaplayacağı
için imkân ölçüsünde gereksiz harcamalardan kaçınmaktadır. Zira malın alım maliyeti yükseldikçe
müşteriye satış maliyeti de yükselecektir. Bu da müşterilerin zararına yol açacaktır. Bir başka husus da
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bizzat devletin yapılan murabaha işlemleri sırasında tapu, ruhsat ve fatura nevinden belgelerin banka
adına düzenlenmesini zorunlu tutmamasıdır. İslam Hukuku açısından bir sorun olmadığına, devlet de
böyle bir zorunluluk yüklemediğine göre, katılım bankasının ilave masraflara girerek bu belgeleri önce
kendi adına sonra da müşterisi adına düzenletmesi anlamsız olacaktır (Aktepe 2013, s. 98-99).
Faizli bankaların konut ve araç kredileri gibi bazı kredilerde ödemeyi katılım bankaları gibi
müşteriye değil doğrudan satıcıya yapması, şekli olarak katılım bankaları ile aralarındaki benzerliği
artırmakla birlikte, onların da faizsiz işlem yaptıkları ya da katılım bankalarının da faizli işlem yaptığı
anlamına gelmemektedir. Her şeyden önce klasik banka bu ödemeyi satıcıya yaparken bunu temsil
ettiği bankacılığın bir prensibi veya şartı olarak yapmamakta, paranın yanlış yerde kullanımını önlemek
için yani krediyi sağlama almak için yapmaktadır. Dolayısıyla paranın satıcıya ödenmesi bu finansmanın
kredi vasfını kaybetmesine yol açmamakta sadece ihtiyat ve sağlamlık prensibi yerine getirilmektedir.
Klasik bankalar bu şekilde işlem yaparak katılım bankacılığı prensiplerine yakınlaşmaktadır. Klasik
bankaların katılım bankacılığı prensiplerine benzer işlemler yapması eleştirilecek bir husus değil aksine
katılım bankacılığı açısından övgüyle bahsedilecek bir durumdur. Bununla birlikte son tahlilde faizli
banka müşteriyle faizli kredi sözleşmesi, katılım bankası ise alım-satım sözleşmesi yapmaktadır. Esasen,
faizli bankaların alım satım yoluyla finansman sağlaması kanunen yasaktır. Aynı şekilde faizli bankaların
eve ipotek koyması ya da araç ruhsatına rehin kaydı düşmesi de yalnızca alacağını garantiye almak
içindir. Bunların ipotekli ya da rehin olması peşin alınıp taksitli satıldıkları anlamına gelmemektedir.
Zaten ipotek ya da rehin kaydı bir alım satım sözleşmesinin olmazsa olmaz parçası da değildir (Aktepe
2013, s. 90-92; Durmuş, 2013, s. 53).
Murabahanın tamamen faizi meşrulaştırmak niyetiyle yapılan hileli bir satış olduğu söylemi
temelsizdir. Faizli bankanın amacı her ne gerekçeyle olursa olsun kendisinden kredi talebinde bulunan
kişiye, istediği meblağı “borç” olarak vermek ve bu parayı faiziyle birlikte tahsil etmektir. Murâbaha
işleminde ise “gerçek” bir mal ya da hakkın satıcısından peşin bedelle alımı ve müşteriye taksitli fiyattan
satımı söz konusudur. Dolayısıyla gerçek bir mal ya da hakkın gerçekten peşin alınarak taksitli satılması
söz konusu olduğundan, böylesi bir ticarette faiz söz konusu olmamaktadır. Veresiye satışta ortaya
çıkan vade farkı ise faiz değildir. Katılım bankaları, finansmanı alım satım yani ticaret yöntemi ile,
mevduat bankaları ise kredi yani borç verme yöntemiyle yapmaktadır. Katılım bankası bunu, malı önce
satın almak sonra da satmak suretiyle yapmakta; alım satımı da vekâlet, talep ve sipariş formu ya da
elektronik mesajla gerçekleştirmektedir (Aktepe 2013, s. 90-91).
Faizsiz bankacılıktaki murabaha işleminin Î'ne satışına ya da fıkıh kitaplarında bahsedilen diğer
tartışmalı satışlara benzetilmesi de doğru gözükmemektedir. Çünkü Î’ne satışı temelde bir faiz hilesidir.
Daha çok veresiye satılan bir malın peşin geri alınması olarak tanımlanır. Zira bir malı önce veresiye
satın alıp sonra daha düşük peşin bedelle geri satan kişi, aslında mal değil nakit para elde etmiş
olmaktadır. Hâlbuki normal bir alım satım, satıcıya para kazandırırken alıcının mal temin etmesini
sağlar. Anlaşıldığı üzere Î’ne satışı yaygın tanımıyla bir faiz hilesidir. Ancak gerek şeklen alım satım
şartlarına uyduğu için ve gerekse insanların nakit sıkıntısını aşma zarureti olduğu için bazı âlimlerce
caiz görülmüştür. Hâlbuki murabahada hile ile bir başkasına faizli borç vermek değil, ihtiyaç duyduğu
bir malı peşin alamayan bir kişiye bu malı taksitle satmak söz konusudur. Yani faizsiz bankanın temel
amacı müşterinin paraya ulaşmasını sağlamak değil satın almak istediği malın veresiye alım satımını
gerçekleştirmektir. Dolayısıyla hem amaç hem de bu amacı gerçekleştirmek için kullanılan yol meşru
olduğu halde murabahanın Î’ne satışına benzetilmesi isabetli görünmemektedir (Aktepe 2013, s. 9192).
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4. Katılım Bankalarının Türk Toplumunda Yeterince Rağbet Görmemesinin
Nedenleri
Türk toplumunda faiz hassasiyeti %60 civarında olmasına rağmen faizsiz bankacılık yaptıkları
iddiasındaki katılım bankalarının sektördeki payının %5’lerde olması manidardır. Burada, bazı
araştırmacıların iddia ettikleri gibi asli ihtiyaçlar için bankalardan kredi alınmasının caiz olduğuna
yönelik fetvaların da etkili olduğu düşünülebilir. Ancak bu fetvalar tartışmalıdır ve toplum tarafından
ne oranda kabul gördüğü de net değildir. Konu ile ilgili ileride yapılacak çalışmalarda, bu hususu
ölçmeye yönelik soruların da sorulmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bununla birlikte bu fetvalar
ihtiyaç ve zarurete binaen verilmiştir, mutlak değildir. Ayrıca, eğer faizsiz sistemin alternatifi varsa, bu
fetvaların pek bir anlamı kalmaz. Yani bankaların karşıladığı asli ihtiyaçları, faizsiz bankacılık sistemine
dayanan katılım bankaları da karşıladığına göre, faizli bankalara yönelme zorunluluğu ortadan kalkmış
demektir.
Bu fetvalardan bağımsız olarak, dindar bireylerin mevcut şartlarda faizden kaçınmanın
mümkün olmadığı gerekçesiyle kendisine mazeret bularak, dini kurallara uymamanın yarattığı suçluluk
duygusundan kurtuldukları ve bu davranışlarını pekiştirdikleri söylenebilir. Ancak bu durumda da aynı
anlamsızlık söz konusudur. Faizsiz olarak ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kurumlar
mevcutken, bu üretilen mazeretlerin bir temeli yoktur.
Bu durumda ya toplumun faiz hassasiyeti yoktur ya da toplum, bu kurumların faizsiz bankacılık
yaptıkları iddiasını inandırıcı bulmamaktadır. Araştırma sonuçları birinci ihtimali doğrulamadığına
göre, araştırma sonuçları ile de uyumlu olan ikinci tezi doğrulamak gerekir.
Bununla birlikte toplumun faizsiz bankacılık sistemine karşı önyargılı olduğu, sistem ile ilgili
yeterli bilgi sahibi olmadığı ya da yanlış ve yetersiz bilgilere sahip olduğu şeklinde özetlenecek üçüncü
bir tez de öne sürülebilir. Bu tezde de doğruluk payı olabilir. Ancak bizce meseleyi yalnızca bu
yaklaşımla izah etmek mümkün değildir. Ayrıca araştırmalar, sistem hakkında bilgi sahibi olanların da
sisteme mesafeli olduğunu gösteriyor. Nitekim daha önce bahsettiğimiz araştırmalardan birisi eğitim
ve kültür seviyeleri yüksek olan akademisyenler üzerinde, diğeri ise görevleri icabı bu mesele ile
doğrudan ilgili olan diyanet personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Her iki kesimde de katılım
bankalarına karşı bariz bir olumsuz tutum söz konusudur.
İslam Hukukçularının çoğunluğu faizsiz bankacılık sisteminin İslam’a uygun olduğunu ifade
etmekte, konu ile ilgili kitaplar yazılmakta, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) tarafından sistemi
tanıtıcı faaliyetlerde bulunulmakta, üniversitelerde faizsiz bankacılık sistemi ile ilgili lisansüstü
programlar açılmakta, devlet sistemi teşvik etmekte, kamu bankaları da sisteme dâhil olmakta fakat
buna rağmen bu kurumlara yönelik toplumsal mesafe aşılamamaktadır.
Burada bir inandırıcılık probleminin varlığı açıktır. Her ne kadar sistemin faizsiz bankacılık
sisteminden farklılığı teorik olarak vurgulansa da, toplumda pratikte iki bankacılık sistemi arasında bir
fark olmadığı algısı hâkimdir. Faizsiz bankacılık sisteminin, klasik bankacılık sistemine şeklen benzer
olması, uygulamada yaşanan aksaklıklar, katılım bankalarının da mevcut bankacılık sisteminin bir
parçası olması ve konvansiyonel bankalarla rekabet etme zorunluluğu gibi sebepler, toplumda bu
bankaların klasik bankalardan farkının olmadığı algısının kökleşmesine neden olmaktadır.
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Sonuç
Katılım bankalarını din-ekonomi ilişkileri bakımından değerlendirdiğimizde, söz konusu
bankaların dini açıdan meşru olarak kabul edilip edilmemesine bağlı olarak iki farklı sosyolojik sonucun
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Eğer faizsiz bankacılık sisteminin İslam Hukuku ve Ahlakı’nın ilkelerine
uygun olduğunu kabul edersek, katılım bankalarının İslami inanç ve değerlere uygun bir bankacılık
geliştirerek, Max Weber’in yaklaşımına uygun olarak, mevcut ekonomik sistem ile dini değerler
arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırdığını ve böylece toplumsal bütünleşmeye ve sağlıklı bir toplumsal
yapının oluşmasına katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Tersine bu bankaları dini açıdan gayri meşru olarak
kabul edersek, bu durumda, söz konusu bankaların faizli bankacılığı İslamileştirme girişimi olduğu ve
böylece verili toplumsal sistemin dini meşrulaştırımının ekonomik sistemdeki tezahürü olduğunu
söyleyebiliriz.
Öyle ya da böyle son tahlilde, faizsiz bankacılık sisteminin kapitalist ekonomik sistemin
değirmenine su taşıdığı açıktır. Sisteme güvenenler için bireysel ve toplumsal çelişkileri ortadan kaldıran
rahatlatıcı bir aparat olduğu söylenebilir. Sistemi meşru gören İslam Hukukçularının, tarihi süreçte her
zaman statükoyu bir şekilde meşrulaştıran ulema profiline uygun bir tutum geliştirdikleri söylenebilir.
Daha önce, faiz alıp vermek için geliştirilen hileli satış türleri oldukları açıkça belli olan, Bey’ul-Îne,
Bey’ bil-Vefâ, Bey’ bil-İstiğlâl, Muâmele-i Şer’iyye gibi uygulamaları ihtiyaç ya da zaruret gerekçesiyle
meşrulaştıran ulemanın şimdi de bu sistemi meşrulaştırması gayet tabiidir. Esasen bir zaruret ya da
toplumsal ihtiyaç olduğu doğrudur. Ancak ulemanın, sorunu çözmek için, İslam Hukuku’nu tamamen
şekle indirgeyerek zevahiri kurtarmak kabilinden çözümler üretmek yerine, orijinal, İslam Hukuku’nun
ruhuna uygun çözümler geliştirmesi, bizce daha uygun ve daha inandırıcı olurdu. Ancak bu olgu,
ruhunu feda etmek pahasına da olsa, İslam Hukuku’nun sosyo-ekonomik realiteye uyum kabiliyetinin
ne denli gelişmiş olduğunun bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.
Bize göre, eğer araya mal sokarak yapılan para alışverişi ticaret olup caiz ise klasik bankaların
da bu hüviyetteki muameleleri caiz kabul edilmelidir. Konut kredisi veya araç kredisi gibi işlemler,
klasik bankalar da katılım bankaları gibi mal sahibine para ödedikleri ve sonuçta belirli bir malın satışına
aracılık ettikleri için caiz görülmelidir. İşlem süreci tıpatıp aynıdır. Yalnızca sözlü ve gayri resmi olarak
banka personelinin, sana banka adına evi ya da aracı satın alman için vekâlet veriyorum, demesiyle
işlemin alışverişe dönüşmesi inandırıcı görünmemektedir. Esasen bu yaklaşım yukarıda bahsettiğimiz,
dini şekle indirgeme tutumunun tipik bir örneğidir. Klasik bankanın niyetinin faiz karşılığı borç
vermek, katılım bankasının ise alışveriş olduğu ve niyetin hükmü değiştirdiğini söylemek de isabetli
değildir. Hırsızlık ile alışverişin ikisinin de mal elde etmeye sebep olduğu fakat birinin hükmünün
haram diğerinin ise helal olduğu söylemini de tatmin edici görmüyoruz. Hırsızlık ile alışverişin farkını
herkes bilir. Ama klasik bankalarla katılım bankalarının farkını birçok kişi kavrayamıyor. Ayrıca niyet
önemlidir ama yalnızca niyet, gayri meşru olanı meşru hale getirmez. Mesela bir kişi alışveriş niyetiyle
hırsızlık yapsa, davranışı haram olmaktan çıkmaz. Üzüm suyu içiyorum diye niyet ederek şarap içenin
eylemi de meşru olamaz. Tersine hırsızlık niyetiyle alışveriş yapsa eylemi helal olmaktan çıkmaz. Çünkü
eylemin bireysel ve toplumsal sonuçları vardır. Niyet bunlar üzerinde doğrudan etkide
bulunmamaktadır. Besmelesiz kesim meselesine gelince, bu kıyas yanlıştır. Bu, inançla ilgili bir prensip
meselesidir, muamelat ile ilişkili doğrudan toplumsal bir mesele değildir.
Sonuç olarak, faizsiz bankacılık sisteminin mevcut ekonomik sistemin işleyişi ve meşruiyeti
bakımından olumlu bir işleve sahip olduğunu, toplumsal sistemin bütünlüğüne katkı sağladığını, lakin
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toplumsal sorunlara İslam’ın ruhuna uygun, orijinal çözümler üretme bakımından problemli olduğunu
ifade edebiliriz.
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Cemil Meriç’e Göre Karl Marx ve Din
Murat KOBYA1
Giriş
Son dönemin önde gelen entelektüellerinden biri olan Cemil Meriç’in (1916-1987), Karl Marx
(1818-1883), Marksizm, Sosyalizm ve din ilişkileri ile ilgili görüşleri üzerine pek çok araştırma
yapılmıştır. Bu araştırmalar daha çok Meriç’in din ve toplum anlayışı bağlamında Marx’ın din anlayışına
ilişkin görüşlerinden bahsetmişlerdir. Bununla birlikte doğrudan Meriç’in Marx ve sosyalizm ile ilgili
görüşlerini inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Burada bu çalışmalara örnek olarak, Kemaleddin Taş
tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanan “Cemil Meriç’in Din ve Topluma Bakışı” (Taş, 1997)
adlı çalışmayı, Ali Fidan tarafından yine yüksek lisans tezi olarak hazırlanan “Cemil Meriç’e Göre
Toplumlarda Dini Hayat” (Fidan, 2009) adlı çalışmayı ve bu çalışmadan yararlanılarak hazırlanmış
makaleyi (Fidan, 2014) verebiliriz. Din sosyolojisi alanında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış bu iki
çalışma dışında, doğrudan Meriç’in Marx ile ilgili görüşlerini inceleyen bir çalışma olarak, Celal
Yeşilçayır’ın “Cemil Meriç ve Marksizm” (Yeşilçayır, 2016) adlı sempozyum bildirisini zikredebiliriz.
Ayrıca Elif Türkislamoğlu’nun “Türkiye’nin Batılılaşma Sürecine İlişkin Olarak Niyazi Berkes İle
Cemil Meriç’in Yaklaşımlarının Karşılaştırılması” (Türkislamoğlu, 2019) adlı hacimli doktora tezi de
karşılaştırmalı bir yaklaşım olarak dikkat çekmektedir. Konu ile ilgili çalışmalar elbette bu
saydıklarımızdan ibaret değildir. Ancak biz çalışmamızın hazırlık sürecinde bu çalışmaları incelediğimiz
için, kendilerine atıfta bulunmayı uygun görüyoruz. Çalışmamızı doğrudan Meriç’in yazılarına
dayandırmayı daha doğru gördüğümüz için metin içinde bu eserlere atıfta bulunmadık. Meriç’in
görüşlerini yorumlarken, önceki yorumcuları tekrar etmek yerine, kendi değerlendirmelerimizi öne
çıkarmayı uygun gördük.
Çok yönlü ve sıra dışı bir entelektüel olan Meriç’in düşüncesinde, Marx’ın ve sosyalizmin
önemli bir yerinin olduğu görülmektedir. Meriç’in Marx ve sosyalizm yorumunun, hem Meriç’in
düşünce sistematiğinin anlaşılması hem de Marx’ın düşüncesinin farklı yönleriyle kavranılması
bakımından sosyoloji ve din sosyoloji tasavvurumuza önemli bir katkı sağlayacağı inancındayız.
Çalışmamız bu amaca bir nebze katkı sunarsa kendimizi bahtiyar sayarız.
1. Karl Marx ve Sosyalizm
Cemil Meriç’e göre Karl Marx, on dokuzuncu yüzyılda üniversite tahsili yapmış, çok zeki bir
adamdır. Kendinden öncekileri okumuştur. O zamanki bir Avrupa entelektüelidir (Meriç, 2016c, s. 95).
Ona göre Marx, vatan ve millet realitesini inkâr etmez, işçi sınıfının vatanı yoktur, der sadece. Nasıl
sermaye milletler arası ise, emek de milletler arasıdır, der. Marx’ın teklif ettiği şey emeğin
birleştirilmesidir, beynelmilelleştirilmesidir (Açıkgöz, 2013, s. 59-60). Marx, diğer düşünürlerden farklı
olarak, hayatı ve toplumu sadece açıklamak değil değiştirmek de ister. Marx bir kavga adamıdır,
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dünyadaki haksızlıkları, ızdırapları sona erdirmek iddiasındadır. Bu yönüyle kitlelere cazip gelmiştir
(Meriç, 2016c, s. 389).
Meriç, bütün sosyalizmlerin ortak yönünün, sınıflar ve fertler arasındaki uçurumu kapatmak
için özel mülkiyetin ortadan kaldırılması olduğunu vurgulamaktadır. Komünizm, sosyalizmin ulaşacağı
bir duraktır. İlk ciddi komünist Eflatun’dur. Sosyalizmde herkes yapabileceğini yapar ve yaptığına göre
mükâfatlandırılır. SSCB, sosyalizmi kurmak yolundadır. Komünist merhalede devlet kalmayacaktır.
Marksist sosyalizm kendine ilmi sosyalizm der. Realiteye dayanmak arzusundadır. Toplumu
dönüştürmek için, kurulu düzeni zorla değiştirmek fikri vardır. Ama devletin başka yoldan el
değiştirmesi mümkünse o yol tercih edilir (Meriç, 2016c, s. 76).
Cemil Meriç, sosyalizmin on dokuzuncu asırda ortaya çıktığını, Fransız İhtilali’nin ortaya
çıkardığı problemlere çözüm üretmek için düşünüldüğünü belirtir. Ona göre sosyalizmin de
sosyolojinin de gerçek kurucusu Saint-Simon’dur (1760-1825). Marx, kendinden önceki sosyalizmi
ütopik olarak vasıflandırmıştır. Marx’ın sosyalizmi burjuvaziye duyulan kin ve nefrete dayanırken,
Saint-Simoncu sosyalizm sevgiye dayanır. Saint-Simon adeta bir peygamberdir. Yeni Hıristiyanlık
dininin kurucusudur. Meriç’e göre, Saint-Simon’un aradığı ve sezdiği aslında İslamiyet’ti fakat
İslamiyet’i bilmiyor ve tanımıyordu. Hakkında, “Saint-Simon, İlk Sosyolog, İlk Sosyalist” adıyla
müstakil bir eser yazmış olan Cemil Meriç’e göre Saint-Simon bir asrı dolduran düşüncedir. Marx
sosyalizmi, Saint-Simonculuğun tabii bir sonucudur. Marx’ın fikri gelişiminde Saint-Simonculuğun
inkâr edilemeyecek kadar büyük bir payı vardır. Marx, Proudhon (1809-1865) ile Saint-Simon’un
şakirdidir. Marksizm’i değerlendirmek için mutlaka Proudhon ve Saint-Simon’u tanımak lazımdır.
Proudhon Marx’dan hiçbir şey almamış, Marx Proudhon’dan çok şey almıştır. İkisi de büyüktür ve bir
bütün teşkil derler. Yine Meriç’e göre, Saint-Simon’un, Feuerbach’ın (1804-1872), Hegel’in (17701831) olmadığı yerde Marx’ın tek bahsi anlaşılmaz. Düşünce bir bütündür, yalnızca Marksizm’den
ibaret değildir (Açıkgöz, 2013, s. 250, 298-299; Meriç, 2016b, s. 12, 113; Meriç, 2016c, s. 140, 238-239,
245).
Meriç’e göre Marksizm öncelikle bir araştırma yöntemidir, tenkittir, şüphedir. Marx’ın ayırıcı
vasfı, toplumsal gerçeklerin evrensel olmadığını anlamış ve anlatmış olmaktır. İnsanlığa en büyük
armağanı ise diyalektiktir. Bugün gerçek Marksizm, anti-marksizmdir. Marksizm, diyalektik demektir.
Diyalektiğin tek formülü tarihin akış içinde olduğu ve tezatlar içinde geliştiğidir. Marx, bizi peşin
hükümlerden kurtardığı için büyüktür. Bir uyanık bulunma metodudur, Marksizm. Marx, ne bir tekke
şeyhi, ne vahye mazhar bir peygamber, ne de tecrübe dışı bilgilerle donanmış bir kâhindir. O, çağdaş
Batı düşüncesinin en büyük temsilcilerinden biri, belki de birincisidir. Marksizm’i dinleştirmek Marx’ı
anlamamaktır. Hayatı, zaafları ve hastalıklarıyla, belli bir milletin, belli bir asrın adamıdır o. Unutmamak
lazım ki, “izm”ler toplumsal bir sınıfın, bir milletin veya bir medeniyet camiasının müdafaasıdırlar.
“İzm”ler idraklerimize giydirilmiş deli gömlekleridir, birer anakronizmdir, yani kalıplaşan, canlılığını
yarı yarıya yitiren birer konserve düşüncedir (Meriç, 1995, s. 187-188; Meriç, 2016a, s. 231-232; Meriç,
2016c, s. 143).
2. Diyalektik ve Tarihi Maddecilik
Meriç’e göre, diyalektik maddecilik garip bir kavram izdivacıdır. Diyalektik bir araştırma
yöntemidir, bir davranış, bir gerçeğe bakış tarzıdır, değişene çevrilen bakıştır, tezatların ilmidir,
şüphedir, daima tedirgin daima uyanık bir bilinçtir. Tefekkürün tarifidir diyalektik ve kimsenin
tekelinde değildir. Düşüncenin bütün fatihleri diyalektikçidirler. Maddecilik ise kalıplaşmış bir düşünce
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tarzı, yani nasstır. İlim maddeci değildir, gerçeği bölerek anlamaya çalışan, sınırlı olmaya mahkûm bir
tecessüstür, karanlık bir ormanda dolaştırılan bir çıraya benzetilebilir. Ona göre, materyalizm ve
idealizm gibi küstah ve bütüncü nazariyelerin tehlikeli dünyasına sokulmamalıdır ilim. Kuyruk
sokumuna iliştirilen materyalist sıfatı, diyalektiği zedeleyen başlıca handikaptır (Meriç, 1995, s.189190).
İman mutlak hakikatlerin dünyasıdır, düşünce ise şüphenin. Aklın hareket sahası olan duyular
dünyasında hiçbir mutlağın yeri yoktur. Düşünceye sınır çizilemez. Diyalektik bize, düşüncenin
soyutlara hapsedilemeyeceğini, yani kalıplaştırılıp kemikleştirilemeyeceğini ihtar eden son derece soyut
bir ifşadır, bir işarettir. Varlık denen esrarlı yumağı ancak diyalektiğin titiz, seyyal dikkati çözebilir.
Diyalektik düşünceyi birkaç kaba düstura hapsetmek, diyalektiğe ihanettir (Meriç, 1995, s. 189-190).
Diyalektik materyalizm, tarihi hadiseleri, muayyen bir determinizme bağlı görür. Solcular,
statükoyu tarihin akışına uygun olarak değiştirmek istediklerini söylerler. Ona göre tarihin akışına
uygun demek, Tanrı’nın varlığını kabul etmek demektir. Ancak Cemil Meriç tarihi determinizm fikrine
karşı çıkmaktadır. Ona göre tarihin akışı zikzaklar çizer, insanların dışında değildir. Atomu yüz sene
evvel kimse düşünmemişti. Teknikteki keşifler de tesadüfidir. Tarihin belli bir akış yönünden
bahsedilemez. Kapitalizm bazı ülkelerde ilerlerken, bazılarında gerilemektedir. Yirmi birinci yüzyılda
kapitalizm sona erecek, yerini teknisyenlerin iktidarına bırakacaktır, diyenler de vardır. İstikbal
sosyalizmindir demek, eğilimsel bir kanun vazetmektir (Meriç, 2016c, s. 42-43, 110).
Cemil Meriç, sosyalizm ile ilgili bahislerde adından sıkça bahsettiği ve fikirlerine değer verdiği
Fransız sosyolog ve oryantalist Maxime Rodinson’un (1915-2004) Marx ve tarihsel materyalizm ile
ilgili görüşlerini aktarır. Rodinson’a göre Marx’ın yaptığı, ilmi düşüncenin zaten var olan bir eğilimine
daha aydınlık ve sistemli bir ifade kazandırmaktır. Marx’a göre insanları yöneten yalnız düşünceler
değildir. Yaşayış şekilleri ve yaşayış şartları da bu düşünceleri etkiler. Tarihi maddecilik diye adlandırılan
görüşün özü budur. Bu görüş, idealist tarih anlayışının zıddıdır (Meriç, 2017b, s. 262-263).
Cemil Meriç’e göre tarihsel materyalizmin, materyalizm ile tek ilgisi ismidir. Üretim güçlerinin
başında insan geldiği için tarihi maddecilik hakikatte tarihi hümanizmdir. Tarihi ekonomizm ya da bir
nevi coğrafyacılık olarak da nitelendirilebilir ama onda on sekizinci yüzyılın mekanik materyalizmine
benzer bir maddecilik anlayışı yoktur. İnsanı yok etmektir maddecilik. Marx’a göre tarih tabiat
güçleriyle, madde dünyasıyla ya da coğrafya ile insan zekâsının mücadelesi olarak tanımlanabilir. İnsan,
emeğiyle dış dünyayı ve kendini yaratır ancak tabiatı değiştirirken kendini de değiştirir. Coğrafya bir
hammadde deposudur. Tekâmül, coğrafyanın insanlaşmasıdır. Coğrafya tarihin çerçevesidir. Bu itibarla
Marksizm’in tarihi maddeciliğinde maddecilik sadece tabiatı ya da coğrafyayı izah eder. Organizmasıyla
mücadele eden hayvanın -bu organizma değişmediği için- tarihi yoktur. İnsanın organizması aletleridir.
İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek, hayatlarını kazanmak, bekalarını temin etmek için bir araya gelir, aletler
yaratır ve dış dünyayı yaşanılır hale getirmek için tabiatla, aletleri aracılığıyla savaşırlar. Bir araya gelen
insanlar, birtakım ilişkilere girerler. İnsanların hayatlarını kazanmak ve ilerlemek için giriştikleri
ilişkilere üretim ilişkileri denir. İnsanların iradesi dışında şekillenen bu ilişkiler, üretim güçleri tarafından
tayin edilmiştir. Üretim güçlerinin belli bir gelişim seviyesi, belirli üretim ilişkilerini yaratır. Ancak
üretim güçlerini de belirleyen insandır. Tabiat güçlerini ya da coğrafyayı üretim gücü haline getiren
insan zekâsıdır. Marx’a göre üretim ilişkileri tüm toplumların temelini oluşturur. Bu temel üzerinde
devlet, hukuk vb. kurumlardan oluşan ideolojik bir üst yapı kurulur. Yani belli bir ekonomik temel
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üzerinde, belli bir siyasi yapı yükselir. Bu siyasi yapıda, kendilerine göre bir dünya görüşü olan sınıflar
vardır (Meriç, 2016c, s. 41-42, 110, 137, 143-144, 278, 369).
Marx’a göre ideolojiler, fertlerin yaşadıkları dünya ile içli-dışlı olmalarını sağlayan ve hayatlarını
düzene sokan toplumsal bilinç biçimleridir. İdeolojisiz toplum olmaz. İdeolojiler hâkim sınıfın
menfaatlerini aksettirirler. İdeolojiler yanlış bilinçlerdir, mistifikasyonlardır. Başka bir tabirle ideolojiler,
tarihin belli bir döneminde, bir sosyal sınıfın ihtiyaçlarını düşünce yoluyla doyurmak için ortaya atılan
sistemlerdir. Yükselen sınıfların ideolojileri devrimci, hâkim sınıfların ideolojileri ise tutucudur. Bilim
ve ideoloji birbirinin zıddıdır. İdeoloji, yanıltılmış bir bilinç iken, bilim gerçek bilinçtir (Meriç, 2018b,
s. 266, 269).
Alt yapı ile üst yapı arasında karşılıklı/diyalektik bir ilişki vardır ancak asıl olan alt yapıdır.
Çeşitli belirleyici kuvvetler son tahlilde üretime bağlıdır. Ancak Meriç’e göre alt yapının asıl olması,
tarihsel materyalizmin bütün sosyal hayatı yalnızca ekonomiye bağladığı (ekonomik determinizm)
anlamına gelmez. Ona göre 19. yüzyıl bir “homo economicus” devri idi. Tekniğe verilen önem tabii
idi. Teknik, insan zekâsının coğrafyayı yoğurmasıdır dolayısıyla Marx’ın öğretisi, son tahlilde insanın
alın terine, göz nuruna çok önem veren bir doktrindir. Toplum çoğunlukla ağır ağır ilerlemektedir.
İhtilaller quantitatif (nicel/sayı ile ilgili) birikmelerin, qualitatif (nitel/yapı ile ilgili) hale gelmesidir.
Diyalektiğin anahtarı bu iki kelimedir. Belirli bir ölçüye kadar kendisi olan şey, belli bir ölçüden sonra
artık o değildir. İhtilal cemiyetin şahlanmasıdır. Toplumda üretim güçleri sürekli değişirken, üst yapı
kemikleşir. O zaman patlamalar başlar. On sekizinci asır Fransız burjuvazisi, ortaçağ lonca sistemine
bağlanamazdı. Ekonomik hayat hürriyete muhtaçtı. Krallık ise, gelişen üretim güçlerini dizginliyordu.
Fransız ihtilali alt yapının üst yapıyı çatlatmasıdır (Meriç, 2016c, s. 41-42, 110).
3. Din Afyon mudur?
Cemil Meriç’e göre din afyon mudur, sorusunun değişmeyen tek bir cevabı yoktur. Ona göre,
Marx bu sözüyle Hıristiyan kilisesini kastetmektedir. Meriç, bu sorunun cevabının bilhassa Doğu ve
Batı toplumlarında farklılaştığı kanaatindedir.
3.1. Batı Avrupa Toplumlarında Din
Ortaçağ boyunca Batı Avrupa’da toplumsal hayata hâkim olan Katolik kilisesinin otoritesi
Rönesans ile birlikte sarsılmaya başlamıştır. Meriç, bu durumu, Rönesans ile birlikte kilise ve taht
sarsılır, diyerek ifade etmektedir. Amerika’nın ve yeni ticaret yollarının keşfi, matbaa ve pusulanın icadı
ve kâğıt gibi küçük zannedilen ama tarihin iplerini elinde bulunduran birçok fetihler gerçekleşmiştir.
Daha sonra Protestanlık ve on altıncı yüzyıldan sonra gelişen pozitif bilimler Katolik kilisesinin
temellerini yıkmıştır. Bütün semavi dinler için kâinatın yaratılış hikmeti insandır. İnsan, Hayvân-ı Nâtık
olduğu için Ahsen-i Takvîm’dir. Dünya kâinatın, insan dünyanın merkezidir. Ancak Copernikus’un
(1473-1543) 1543 senesinde çıkan kitabı, insan-evren münasebetini altüst eder (Meriç, 2016c, s. 71, 81,
119).
On altıncı ve on yedinci yüzyılda Fizik bilimi büyük bir itibar kazanır. Fizik, Kilise’nin
baskısından kurtulmak için ilmin çıkarlar ötesi olduğunu haykırır, Tanrı’yı ilim dünyasından kovar.
Fiziğin kazandığı itibar, on sekizinci yüzyılda Kilise’ye karşı savaşan Fransız materyalistleri için bir
destek olmuştur. Almanya’da ise bu dönemde hâkim olan idealist felsefe, Hegel’den sonra gerilemeye
başlar. Feuerbach, Tanrı’nın yerine insanı oturtur ve Kilise ile mücadele materyalizm adı altında birleşir.
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Felsefi materyalizm, ruhun da kuvvetin de maddenin bir unsuru olduğunu kabul eden doktrindir.
Mekanik ve Diyalektik Materyalizm olarak ikiye ayrılır (Meriç, 2016c, s. 40-41).
Yabancılaşma (Alienation) kavramını bilince Feuerbach kavuşturur. Ona göre Tanrı’yı yaratan
insandır. İnsan en güzel, en mükemmel taraflarını gök kubbede seyreder ve kendi eseri olan Tanrı’yı
kendi dışında, kendinden üstün olarak görür. Din bir yabancılaşmadır diyen Marx, bu deyimi
Feuerbach’tan almıştır. Meriç’e göre din tecrübe dışıdır, iman meselesidir. Küçük aklımızla sonsuzu
nasıl kavrayabiliriz? Akılla gidilmez Allah’a, Allah inancı bir duygu meselesidir. Allah bir tesellidir,
insanı günlük ızdıraplardan kurtarır. İnananlar, inanmayanlardan daha mutludur. Hiçbir ilim Tanrı’nın
varlığını ya da yokluğunu ispat edemez. Birçok Batılı düşünür de Tanrı’ya inanıyordu. Ona göre inanç,
Feuerbach’ın sandığı gibi insanın küçülmesi değil büyümesidir, büyük taraflarını gök kubbeye
aktarmasıdır. İnsan Tanrı’yı yarattıktan sonra büyümüştür. Tarihte hiçbir kurum, din kadar hayırlı bir
rol oynamamıştır (Meriç, 2016c, s. 105, 253-254).
Meriç’e göre felsefe ferdin, dünya görüşü bir devrin eseridir. Kartezyanizm ve Marksizm bir
felsefe iken, rasyonalizm ve diyalektik materyalizm bir dünya görüşüdür (Meriç, 2016c, s. 74). Batı’da
üç dünya görüşü vardır: Hıristiyan dünya görüşü, burjuva dünya görüşü ve sosyalist dünya görüşü.
Başlangıçta kölelerin isyan çığlığı olan, ezilenler adına konuşan Hıristiyanlık, ortaçağda feodal rejimi
meşrulaştıran, yığınları uyuşturan bir ideoloji haline dönüşmüştü. Kilise ve taht rasyonel olmaktan
çıktığı için, reel olmaktan da uzaklaşmıştı. Feodalite ile savaşan burjuva sınıfı hürriyet, eşitlik, akıl, fert
gibi kavramları bayraklaştıran liberalizm adlı dünya görüşünü üretti. Burjuvazi, aristokrasinin kalesi
olan nassı yıkmadıkça hürriyete kavuşamazdı. Burjuvazi için din zilletti, dinsizlik haysiyet. Maddecilik
bu yükselen toplumsal sınıfın kavga silahıydı. Reform, Rönesans, Aydınlıklar Çağı burjuvazinin büyük
savaşının belli başlı duraklarıdır. Meriç’e göre Batı ile Doğu arasındaki büyük farkı dikkate almak
lazımdır. Din Avrupa için afyondur, diğer ideolojiler gibi. Batı’da din insanları birbirinden ayırır, bir
zincirdir. Avrupa’nın tarihi, bir sınıf kavgası tarihidir. 1789 Fransız Devrimi, burjuvazinin iktidarı ele
geçirmesidir. Derebeylik müessesesi de, rahiplerin saltanatı da sona ermiştir. Ancak burjuvazinin eşitlik,
hürriyet gibi vaatleri kâğıt üstünde kalmış, sınıflar ortadan kalkmamıştır. Soyluların yerini burjuvazi,
burjuvazinin yerini proletarya (işçi sınıfı) almıştır yani sınıflı toplumların kaderi olan sömürü gerçeği
değişmemiştir. Bu sefer filozoflar, rahiplerin yerini alarak çelişkileri gizlemeğe, sömürüyü
meşrulaştırmaya çalıştılar. Dünyaca geçerli bir hakikat olarak sunulan liberalizm bir ideolojiye yani sınıf
yalanına dönüştü. Sosyalizm ise, sanayileşme sonrası yeni ortaya çıkan proletaryanın burjuva ile kavga
silahı oldu. Amaç iktisadi eşitlikti (Meriç, 1995, s. 177; Meriç, 2016a, s. 226-227; Meriç, 2016c, s. 289;
Meriç, 2018a, s. 477-478).
Cemil Meriç’e göre Marx, “Din halk için afyondur” derken daima Hıristiyan kilisesini
kastetmektedir. Tahtın cinayet ortağı olan kilisedir. Kilise ezilen öfkeli kalabalıkları tevekküle
zorlamaktadır. Sosyalizm mutlak anlamda dine karşı değildir. O; insanları uyutan, onları istismara açık
hale getiren bir inancın karşısındadır. Din, bir ideoloji türüdür. O da, diğer ideolojik kurumlar gibi
tarihin bir döneminde uyuşturucu olabildiği gibi başka bir döneminde kurtuluş aracı olabilir. Sosyalizm
akımları içinde yalnızca -bugünkü anlaşılan şekliyle- Marksizm dinsizlikle itham edilebilir. Ancak bugün
sosyalizm denilince yalnızca Marksizm anlaşıldığı için, sosyalizmin din karşıtı olduğu söylemi
yerindedir. Burjuva, materyalizmi kiliseye karşı bir savunma silahı olarak kullanmıştır. Kilise mağlup
olmuş fakat ruhlar boş kalmıştır. Sınıflar ortadan kalkmamış soyluların yerini burjuvazi, burjuvazinin
yerini proletarya almıştır. Bunun sonucunda sosyalizmler ezilen insanları maddenin istibdadından
kurtarmak için birer din olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Sonra bu ideoloji sertleşmiş, keskinleşmiş,
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Marksizm olmuştur. Hakikatte sosyalizm ne Marx’la başlamıştır ne de onunla bitmiştir. Marx sadece
ezilenlerin kinini, en hayvani içgüdülerini süngüleştirmiş, vaktiyle burjuvazinin aristokrasi ile mücadele
ederken duyduğu öfkeyi işçi sınıfına da yaymıştır (Meriç, 2016a, s. 227; Meriç, 2016c, s. 143, 371, 396).
Cemil Meriç, dinsizlik burjuva için bir haysiyetti demekle birlikte aslında materyalist,
aydınlanmacı-pozitivist düşüncenin son tahlilde Avrupa için de hayırlı olmadığı kanaatindedir. Meriç’e
göre Avrupa madde dünyasında zaferler kazanmış ama ruhunu şeytana satmış, maveraya sırtını
dönmüş, ebedi, mutlak hakikate yabancı kalmıştır. Akıl devlerin değil cücelerin silahıdır, içgüdüden
daha ahmak, küstah, şımarık, mütecaviz bir melekedir, soluk ve şüpheli bir aydınlığa sahip bir hırsız
fenerine benzemektedir. Toprak köleleri bu Tanrı sayesinde zincirlerini kırdılar, fakat insanlık ne
kazandı? Hâlbuki inanç asildir. Medeniyetler onun eseridir. Akıl mühendisleri, iman kahramanları
yaratır. Aslında gerçek akıl ilahi bir mevhibedir. İnsanı maddeye ve rakkama zincirleyen bu miskin
meleke, yabancı bir tanrıdır: Düşmanlarımızın tanrısı (Meriç, 1995, s. 180; 239).
Maddeci medeniyet önce Tanrı’yı sonra insanı öldürmüştür. Tanrı’yı öldüren Avrupalı boşlukta
kalır. Diyalektiğin ve izafiyetin kaypak dünyasında sabit bir nokta bulamayınca abese iltica eder.
İstikametini ayarlayan kutup yıldızı olan Tanrı fikrini kaybeden çağdaş Avrupalının artık mukaddesi
abeslerdir, yani hantal, yalınkat ve şiirsiz ideolojiler. Artan üretim kendiliğinden bütün insanları saadete
kavuşturmadı. Tekniğin gelişimine övgüler düzen burjuva aydınları şimdi Makinizm’e lanet okuyor
(Meriç, 1995, s. 181-182; Meriç, 2016c, s. 113; Meriç, 2018b, s. 121).
3.2. Osmanlı Toplumunda Din
Meriç’e göre Osmanlı toplumunda dinin fonksiyonu, Avrupa’dan tamamen farklıdır. Osmanlı
için din bilinçtir, dayanışmadır, saygıdır. Osmanlı toplumu insan haysiyetine ve inanç birliğine dayanır.
Vahye dayanan bir hakikatler bütünü olan İslamiyet, on dokuzuncu yüzyıla kadar Osmanlı ülkesinin
ortak bilincini teşkil ediyordu. Bütün toplumsal düzenin temeliydi İslamiyet, toplumu birleştiren temel
unsurdu, sosyal bir sınıfın değil, tüm ümmetin inançlarını dile getiriyordu. İnananlar kardeştiler.
Devletle din, dinle millet tek varlık halindeydi. Fert yoktu, her şey devletindi. Padişah hem hilafeti, hem
saltanatı temsil ediyordu. Yekpare bir bütündü toplum. Meriç’e göre tarihin en büyük medeniyeti
Osmanlı medeniyetidir. Hatta ona göre tarihte eşi benzeri olmayan, tek mucize vardır: Osmanlı
mucizesi. Bu mucize, Türk kanıyla İslam dininin kaynaşmasından doğmuştur. Osmanlı medeniyeti,
Avrupa’nın toprağa bağladığı vatan mefhumunu, bayrağa ve imana bağlayan, her inanca saygılı, insanı
insana düşman yapan sınıfların olmadığı, istismar eden değil imar eden, fedakâr, diğerkâm, maddeyi
buharlaştıran, her şeyi manadan ibaret gören bir medeniyettir. Osmanlı’nın tezadı Avrupa’dır. Batı’da
maddecilik batılın hisarlarını yıkan bir dinamittir, hür düşüncenin dinamitidir. Osmanlı’da ise
maddecilik bir kendi kendini tahrip cinnetidir. Bizde ne kilise ne de imanı imtiyaz haline getiren
toplumsal bir zümre mevcuttu. Sınıfların kurulmadığı ve kurulamayacağı bir düzende, mü’min kiminle
kavga edecekti? Sonuç olarak bizim için din bir kurtuluştur, hayatın kendisidir, medeniyettir. Dinsizlik
batının yükselen sınıfları için ne kadar hayırlı ise, bizim için o kadar uğursuzdur, onlar için ilerleyiş,
bizim için çözülüş ifade eder (Meriç, 1995, s. 177-178, 179; Meriç, 2016a, s. 228, 260; Meriç, 2016c, s.
289, 364, 395-396; Meriç, 2018a, s. 473).
Meriç’e göre 1818’den beri kapitalizm, sanayi inkılâbımızı önlemiştir. Türk halkı fatalist bir
yığındır. Nassların içinden sıyrılmasını bilememiştir. Bununla birlikte İslam ilerlemeye engel midir,
şeklindeki bir soru, sosyolojik kafadan mahrumiyeti gösterir. İslam bir üst yapı kurumudur. Bir İbn
Rüşt ya da İbn Haldun’un yetişmesine engel olmamıştır. Hıristiyanlık ilerlemeye ne kadar engelse İslam
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da o kadar engeldir. Din, gelişen bir toplum için kanat, çöken bir ülke için safradır. Osmanlı’nın çöküşü,
sosyal ve ekonomik sebeplerdendir. Avrupalılaşma kelimesi, Batı’nın yükselme devrinde Batılı
sömürgeciler tarafından imal edilmiştir. Bir medeniyet camiası kimliğini değiştiremez. Bir iflasın
ifadesidir Avrupalılaşma, bir inkâr çılgınlığı, bir intihar kararıdır (Meriç, 2016c, s. 193-194; Meriç,
2017b, s. 30).
Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminde Avrupa’nın ilerlemesinin, İslam’ın ezeli
hakikatlerinin temsilcisi olan ulemayı afallattığını kaydeder. Ulema, kendi imanının kafesi içinde dış
dünya ile alakasını kesmiş, Avrupa’daki gelişmelerden habersizdir. İslam düşüncesi durağanlaşmış, yeni
şartlara uyum sağlayamaz hale gelmiştir. 1826 yılında yeniçeriliğin kaldırılmasıyla müttefikini kaybedip
tamamen dayanaksız kalan ulema susar, sahneden çekilir ve yerine Cemil Meriç’in mustağripler olarak
tabir ettiği Avrupa mamulü aydınlar geçer. Uğursuz bir maddecilik salgını aydınlar arasında yayılmaya
başlar. Anadolu tarihin ve hayatın dışına çıkmıştır (Meriç, 1995, s. 179; Meriç, 2016a, s. 228; Meriç,
2016c, s. 348, 391-392; Meriç, 2017a, s. 205-206; Açıkgöz, 2013, s. 70).
Meriç’e göre Avrupa, Tanzimat’tan beri Türk aydınındaki mukaddesi yani İslamiyet’i
öldürmeye çalışmaktadır. Amaç onu Hıristiyanlığa kazandırmak değil, ezeli düşmanını “etnik bir toz”
haline getirmektir. Avrupa’nın bu tahrip ameliyesi aydınlar kesiminde tam bir başarıya ulaşmıştır.
Batı’nın muharref Hıristiyanlığa yönelttiği tenkitleri kendi dinimiz için de geçerli sandık. Hür düşünceli
olmalarıyla övünen Celal Nuri, Abdullah Cevdet ve Baha Tevfik gibi aydınların içinde olduğu; taassuba,
istibdada karşı direndiğini zanneden, izmihlalin suçunu imana yükleyen, bir asır önceki Fransız
entelijansiyasının kiliseye karşı savaşını tekrarlayan nesiller türedi. İmanın yerine yabancı ideolojiler
geçti (Meriç, 1995, s. 174-175).
Kendi geçmişinden ve medeniyetinden kopan, sosyal bir sınıfın temsilcisi de olmayan
mustağripler batının ideolojilerinin, sosyal sınıfların çıkarlarını dünyaca geçerli bir hakikat olarak
takdim eden sınıf yalanları olduğundan habersizdir. Bu sınıf yalanlarını şuursuzca taklit eder, onları
nasslaştırırlar. Meriç’e göre Cumhuriyet’ten sonra kopuş büsbütün ilerler. Bütün mazi, kurumlarıyla
birlikte tasfiye edilir. İslamiyet bir abesler yığını, din gericiliktir. Dünya nimetlerinden faydalanmaları
sadece yeni rejime bağlılıklarıyla mümkün olan aydınlar, tüm güçleriyle yeni devrin ideolojisini kurmaya
çalışırlar. Kaderlerini Cumhuriyet’e bağlamışlardır, mebus olurlar, sefir olurlar, büyük makamlara
getirilirler. Savaşlardan yorgun düşmüş olan halk ise, harekete geçecek iktidardan mahrumdur. Kendi
kabuğuna çekilir (Meriç, 1995, s. 179; Meriç, 2016a, s. 228-230; Meriç, 2016c, s. 348, 364, 391-393;
Meriç, 2017a, s. 205-206; Açıkgöz, 2013, s. 70).
Meriç’e göre batılılaşmak Batı irfanı ile kaynaşmaksa, batılılaşmamıştık. Batı medeniyeti
liberalizme dayanıyordu. Liberalizm, sanayileşen Avrupa’nın, bir başka deyişle burjuvazinin dünya
görüşüydü. Bizde ne sanayi vardı, ne burjuvazi. Dolayısıyla bizde batılılaşmak, kapitalizme teslim olmak
anlamına geliyordu. Avrupa’yı tanımıyorduk ama kendimizi de unutmuştuk. Korkuyorduk
düşünceden. Harf devrimi kütüphaneleri dilsizleştirmişti. Tek parti çelik bir korse giydirmişti şuura.
Bin dokuz yüz altmışlardan sonra ülkemizde nispeten bir özgürlük ortamı tesis edildi. “İzm” ler bulanık
bir sel gibi aktı ülkemize. Yeni kuşaklar artık bu sahte batıcılıktan tiksinmişlerdi. Masallarla
avutulamazlardı artık. Ülkelerinin mukaddeslerine sarılanlar ile sosyalizme gönül verenler olarak ikiye
ayrıldılar, yani sağcılarla solcular. Bilimsel bir dünya görüşü olarak takdim edilen sosyalizm, imanını
kaybeden, tarihten koparılan genç nesiller için bir kurtuluş idi. Bir din oldu sosyalizm. Marx Hz.
Muhammed’in yerini aldı, Kapital Kur’an’ın. Hâlbuki Marksizm de bir ideolojiydi nihayetinde, ilim
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kisvesine bürünmüş bir sınıf yalanı, bir yarı hakikat idi. Marksist gençlik bilmiyordu ki, hiçbir düşünce
bir ülkeden diğerine olduğu gibi aktarılamaz. İnsan düşünce için değil, düşünce insan içindir. Batan bir
ülkeyi bir anda kurtaracak hiçbir sihirli formül yoktur. Ayrıca Avrupa ile aramızda aşılmaz bir duvar
var. Asırlardan beri iki ayrı medeniyeti yani iki ayrı dünyayı temsil etmişiz. Doğu, Batılı kapitalist için
de sosyalist için de sömürülecek bir alandır. Doğulu ise bir yarı insan, amansız bir düşmandır (Meriç,
2016a, s. 229-231; Meriç, 1995, s. 187-188; Meriç, 2016c, s. 383).
Bizde, Marksizm’in nasıl bir sosyal çevre içinde doğduğu ve Asya milletlerine neler getirdiği
üzerinde durulmamıştır. Marx ve Engels, çağlarının önyargılarından beslenmişler ve Avrupa insanının
Yahudi-Hıristiyan gururundan kendilerini hiçbir zaman kurtaramamışlardır. Meriç’e göre sosyolojinin
iki düşman kardeşi olarak değerlendirilen Marx ile Weber (1864-1920) Doğu söz konusu olunca
anlaşırlar. Marx’a göre Hindistan’ın İngiltere tarafından sömürülmesi coğrafi bir kaderdir. Asya’nın geri
kalmışlıktan kurtulması için Batı’nın sömürgesi olması zorunludur. Marx, Hind felsefesinden
habersizdir. Asya ancak Avrupalılaşarak kurtulur, der. A.T.Ü.T, Marx’ın Batı’nın doğuyu sömürmesi
için uydurduğu bir kurt masalıdır. Weber’e göre ise, ayırıcı vasfı akılcılık olan Avrupa dünyanın kalbidir.
İnsan bütün fetihlerini Avrupa’nın kılavuzluğunda gerçekleştirmiştir. Öteki medeniyetler birer
emekleme, birer başlangıç, birer müsveddedir. Çağdaş tarihin mimarı burjuvazidir. Diğer toplumlarda
burjuvazi olmadığı için, onlar Avrupa’nınkine benzeyen bir medeniyet kuramamışlardır. Endüstriyel
kapitalizm Protestan ahlakının eseridir. Montesquieu (1689-1755) ise, Doğu despotizminden bahseder.
Hâlbuki despotizmin âlâsı, tebası olduğu Fransa ve taparcasına sevdiği İngiltere’dedir. Bizim köksüz
ve ufuksuz aydınlarımız da tarihimizi karalamak için onun coğrafi kaderciliğine sığınmışlardır (Meriç,
1995, s. 185, 192-193; Meriç, 2016c, s. 254-256).
4. İslam, Batı ve Sosyalizm
Meriç’e göre, Müslüman ülkelerde kapitalizmin gelişmemesinin İslam dini ile hiçbir ilgisi
yoktur. Çünkü Avrupa bizden önce davranmış ve kendi dışındaki ülkeleri pazar haline getirmiştir.
Kapitalizm emperyalisttir. Emperyalist Avrupa, kendi dışında kalan ülkelerin kapitalizm ile
kalkınmasına izin vermez, daha doğrusu veremez. Bu onun sonu olur. Dolayısıyla Türkiye gibi
sanayileşmemiş ülkelerin tek kurtuluş yolu devlet sosyalizmidir. Burada Meriç, sosyalist ekonomik
modelin Türkiye’de uygulanması mümkün mü, diye sorar? Kur’an ile Kapital’i uzlaştırabilir miyiz? Halk
tabakalarını harekete geçirmek için karşılarına bir düşman çıkarmak lazım. İslamiyet sınıf kavgasını
körükleyemez. Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Özel mülkiyet de helaldir. Ancak, tüm bunlara
rağmen, Kur’an’da bir iktisat sistemi olmamakla birlikte sosyal adalete yönelen bir ahlak vardır. Meriç’e
göre bu ahlak sosyalist düşünceye temel sağlayabilir. Kur’an’daki sosyal adalet tasavvuru vurgulanarak,
kitleler harekete geçirilebilir. Ayrıca Marx’ın metodolojisi aslında İslam’ın metodolojisidir. Hükümlerin
zamanla değiştiğini İslamiyet düsturlaştırmıştır. Marx dünyayı değiştirmek, adaletsizliklere son vermek
ister. İslam da toplumdaki adaletsizliklerin aksiyon yoluyla ortadan kaldırılmasını benimser. Marx’daki
kavganın İslam’daki karşılığı cihattır. Bu yönüyle Batı’daki düşünceler arasında, ters taraftan İslam’a en
yakın olan sosyalizmdir. Osmanlı’nın asırlarca gerçekleştirdiği toplumsal düzen, bütün sosyalist
ütopyaları aşan bir cennettir. Sosyalizmin istikbalde gerçekleştireceğini umduğu toplumu Osmanlı
mazide gerçekleştirmiş bulunuyordu. Osmanlı’nın mizacı ile kapitalizm uyuşmaz. Osmanlı
kapitalizmin yamyamlığına hiçbir zaman iltifat etmemiştir. Bu itibarla yarınki toplumu inşa ederken
kendi eğilimlerimiz yani tarihi mirasımız dikkate alınacaksa, kuracağımız toplum mutlaka sosyalizme
benzeyen bir toplum olacaktır. Ancak sosyalizm Türk insanını mukaddeslerinden koparacak bir ithal
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metaı olarak ülkemize sokulursa daha asırlarca kurulamaz (Meriç, 2016c, s. 163, 170-171, 242, 294,
389; Meriç, 2017a, s. 206).
Meriç, Batı’ya yönelik tüm eleştirilerine, sürekli Doğu-Batı farklılığını vurgulamasına rağmen,
aslında Batı kültür ve medeniyetini tamamen dışlamamaktadır. Ona göre Batı’yı tanımak bizim için bir
zorunluluktur. Önce kendimizi tanımalıyız ancak bunun için Batı’yı da tanımak zorunludur. Bugün
Türk aydını dilini, dinini, tarihini bilmek zorundadır. Ancak Abbasiler devrinde değiliz. Batı’nın
getirdiği aydınlığa da muhtacız. İslamiyet hakkında ya da İbn Haldun hakkında Batılı kaynaklardan
değerli bilgiler ediniyoruz. Akıl insanlık için müşterektir. Batı’yı bütünüyle kabul etmek de reddetmek
de yanlıştır. Batı’dan, kendi imanımızı ve şahsiyetimizi muhafaza etmek kaydıyla, birçok şeyi almalıyız.
Hakikatte hiçbir düşünce düşman değildir. Her düşünce kanımıza karıştırılmak, millileştirilmek şartıyla
doğrudur. Bugünkü nesle düşen Ahmet Mithat’ın başlattığı medeniyet hamlesini sürdürmektir. Batı
karşısında komplekse kapılmamıza gerek yoktur. Rasyonel düşünce Batı’nın tekelinde değildir. Vahyi
bile akılla izah eden İbn Haldun, dünyanın en rasyonalist mütefekkiridir. Oryantalizmin,
emperyalizmin keşif kolu olduğu doğrudur ama oryantalizmi bütünüyle mahkûm etmek, bütün
oryantalistleri yalancılık ve casuslukla itham etmek de doğru değildir. Bu, yamyam Avrupa ile düşünen
Avrupa’yı aynı kefeye koymak olur. İslam dünyasının hazinelerini dünyaya tanıtanlar da Avrupalılardır.
İnsaf dinin yarısıdır. Ayrıca Avrupa Doğu’nun canına okumuştur ama bunda Doğu’nun hiç suçunun
olmadığı da söylenemez (Meriç, 2016c, s. 293).
Sonuç
Cemil Meriç’in düşüncesinin karakteristik özelliklerinin her türlü düşünceye açık olmak, sürekli
hakikat arayışı içinde olmak, hür tefekkürü savunmak, her türlü dogmatik düşünceyi reddetmek,
yalanların peçesini sıyırıp atmak ve mazlumun yanında zalimin karşısında yer almak olduğunu
söyleyebiliriz. Bu bağlamda onun Marx ile ilgili değerlendirmelerine bakarsak, onun düşünen, içinde
yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm arayan, insan onurunu yücelten, gerçeği keşfetmek için diyalektik
düşünceyi bayraklaştıran Karl Marx’tan övgüyle bahsettiğini görüyoruz. Ancak o, Marx’ın
düşüncelerini sosyo-kültürel bağlamından koparıp nasslaştıran ortodoks Marksist düşünceye ise
şiddetle karşı çıkmaktadır.
Ona göre Marx’ın bağlamından koparılıp nasslaştırılan söylemlerinden birisi de “din afyondur”
sözüdür. Bu söz, mutlak anlamda dini mahkûm etmemekte, Avrupa bağlamında, Katolik kilisesinin
sömürüyü meşrulaştırma işlevine yönelik bir tespit özelliği taşımaktadır. Ancak Marx’ı adeta bir
Peygamber haline getiren Ortodoks Marksizm bu sözü mutlak bir hakikat haline getirerek din karşıtı
bir tutum geliştirmiştir. Meriç; Marx’ın, dinin insanın ürünü olduğunu savunan ateist filozof
Feuerbach’tan etkilendiğinden bahseder, söz konusu filozofu eleştirir. Ancak Feuerbach’ın Marx’ın
dine yönelik tutumu üzerinde belirleyici olup olmadığından bahsetmez. Yine Marx’a göre dinin bir
ideoloji biçimi olduğunu belirten Meriç, dinin de diğer ideolojiler gibi belirli bir devirde ve toplumda
afyon işlevi görürken başka bir çağ ya da toplumda böyle bir işlevinin söz konusu olmayabileceğini
savunmaktadır.
Meriç’e göre materyalizm ile diyalektiğin bir araya getirilmesi tamamen yanlıştır. Diyalektik bir
araştırma yöntemi, bir davranış, bir gerçeğe bakış tarzı, değişene çevrilen bir bakış iken, maddecilik
kalıplaşmış bir düşünce tarzı, yani nasstır. Meriç’e göre tarihsel materyalizmin, materyalizm ile tek ilgisi
ismidir. Üretim güçlerinin başında insan geldiği için tarihi maddecilik hakikatte tarihi hümanizmdir.
Tarihi ekonomizm ya da bir nevi coğrafyacılık olarak da nitelendirilebilir ama onda on sekizinci yüzyılın
287

Kobya, Murat; Cemil Meriç’e Göre Karl Marx ve Din

mekanik materyalizmine benzer insanı yok sayan bir maddecilik anlayışı yoktur. Marx’a göre tarih tabiat
güçleriyle, madde dünyasıyla ya da coğrafya ile insan zekâsının mücadelesi olarak tanımlanabilir. İnsan,
emeğiyle dış dünyayı ve kendini yaratır ancak tabiatı değiştirirken kendini de değiştirir. Marx’ın, üretim
güçlerinin zorunlu olarak toplumsal davranışı belirlediği düşüncesi, determinist bir yaklaşım gibi
görünmektedir. Ancak ona göre tabiat güçlerini ya da coğrafyayı üretim gücü haline getiren insan
zekâsıdır. İnsandan bağımsız bir tarihten bahsedilemez. Esasen tarihin zembereği, insan ile
tabiat/madde arasındaki diyalektik ilişkidir.
Marx’a göre toplumsal hayatın temelini oluşturan ekonomik altyapının üstünde ideolojik bir
üst yapı yükselir. Ekonomik altyapı ve ideolojik üstyapı arasında diyalektik bir ilişki vardır ancak son
tahlilde ekonomik altyapı belirleyicidir. İdeoloji, fertlerin eşya ve olaylara bakışını yansıtan ve
hayatlarını düzene sokan toplumsal bilinç biçimleridir. İdeolojisiz toplum olmaz. Ancak, ideolojiler
hâkim sınıfın menfaatlerini aksettirirler. Onlar yanlış bilinçlerdir, birer sınıf yalanıdırlar.
Marx hakkında genellikle olumlu bir bakış açısına sahip olan Cemil Meriç onu, Avrupa
insanının Yahudi-Hıristiyan gururundan ve doğuya yönelik önyargılarından kendisini kurtaramadığı
gerekçesiyle eleştirmektedir. Marx’a göre Hindistan’ın İngiltere tarafından sömürülmesi coğrafi bir
kaderdir. Asya’nın geri kalmışlıktan kurtulması için Batı’nın sömürgesi olması zorunludur. Asya ancak
Avrupalılaşarak kurtulur. Meriç’e göre A.T.Ü.T., Marx’ın Batı’nın doğuyu sömürmesi için uydurduğu
bir kurt masalıdır.
Meriç’e göre, Batı’da feodalite ile savaşan burjuvazi, feodal sistemi destekleyen kiliseyi
yıkmadıkça hürriyete kavuşamazdı. Burjuvazi için din zilletti, dinsizlik haysiyet. Dinsiz felsefenin temel
aparatı olan maddecilik, bu yükselen toplumsal sınıfın kavga silahıydı. Meriç’e göre Batı ile Doğu
arasındaki büyük farkı dikkate almak lazımdır. Din Avrupa için afyondur, diğer ideolojiler gibi. Batı’da
din insanları birbirinden ayırır, bir zincirdir. Avrupa’nın tarihi bir sınıf kavgası tarihidir. Din, Avrupa’da
feodal sistemi meşrulaştıran bir sınıf yalanı yani ideoloji olduğu için, yıkılmak zorundaydı. Ancak bizde
sınıflar oluşmamıştır, dolayısıyla din belli bir sınıfın çıkarlarının ifadesi olan bir ideoloji değildir. Din
bizde toplumun tüm kesimlerini birleştiren ortak bilinçtir, dayanışmadır, hayatın kendisidir,
medeniyettir. Batı’da maddecilik batılın hisarlarını yıkan bir dinamittir, hür düşüncenin dinamitidir.
Osmanlı’da ise maddecilik bir kendi kendini tahrip cinnetidir. Batı’da kilise feodalizmin ideolojisi
olduğu için onunla savaş feodal sistemin yıkılması sonucunu doğurmuştur. Ancak bizde din toplumun
ortak bilinci olduğu için, onu yıkmak toplumun temellerine dinamit koymaktır. Bizde din yıkılırsa
Batı’da olduğu gibi belli bir sınıf değil, tüm toplum çözülür. Dinsizlik batının yükselen sınıfları için ne
kadar hayırlı ise, bizim için o kadar uğursuzdur, onlar için ilerleyiş, bizim için çözülüş ifade eder. Esasen
dinin yıkılışı Batı için de hayırlı olmamış, kıtalara ferman dinleten maddeci Batı medeniyeti Tanrı’yı ve
insanı öldürdüğü için manevi bir boşluğa düşmüştür. İstikametini ayarlayan kutup yıldızı olan Tanrı
fikrini kaybeden çağdaş Avrupalı artık birtakım abesleri, yani hantal, yalınkat ve şiirsiz ideolojileri
kutsallaştırmaktadır.
Meriç’e göre Marx’ın metodolojisi aslında İslam’ın metodolojisidir. Marx’daki kavganın
İslam’daki karşılığı cihattır. Batı’daki düşünceler arasında, ters taraftan İslam’a en yakın olan
sosyalizmdir. Kur’an’daki sosyal adalet tasavvuru, sosyalizmin idealleriyle uyumludur. Sosyalizmin
istikbalde gerçekleştireceğini umduğu toplumu Osmanlı mazide gerçekleştirmiş bulunuyordu. Bizim
mizacımız ile kapitalizm uyuşmaz. Bu itibarla yarınki toplumu inşa ederken kendi eğilimlerimiz yani
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tarihi mirasımız dikkate alınacaksa, kuracağımız toplum mutlaka sosyalizme benzeyen bir toplum
olacaktır.
Meriç’e göre tarihin en büyük medeniyeti Osmanlı medeniyetidir. Hatta ona göre tarihte eşi
benzeri olmayan, tek mucize vardır: Osmanlı mucizesi. Bu mucize, Türk kanıyla İslam dininin
kaynaşmasından doğmuştur. Osmanlı medeniyeti, Avrupa’nın toprağa bağladığı vatan mefhumunu,
bayrağa ve imana bağlayan, her inanca saygılı, insanı insana düşman yapan sınıfların olmadığı, istismar
eden değil imar eden, fedakâr, diğerkâm, maddeyi buharlaştıran, her şeyi manadan ibaret gören bir
medeniyettir. Osmanlı devleti ile ilgili bu ifadeler, Meriç’in mitolojik ve ütopik bir Osmanlı tasavvuruna
sahip olduğunu düşündürmektedir. Nitekim böyle bir Osmanlı tasavvuruna sahip olmakla itham
edilmiştir. Ancak biz Meriç hakkındaki bu ithamın doğru olmadığı kanaatindeyiz. O, “Osmanlı
mucizesi” ifadesini kullandığı Mağaradakiler (Meriç, 2016, s. 260) adlı eserini yayınladığı yıl
gerçekleştirdiği bir sohbette (19 Ocak 1978), şu ifadeleri kullanmaktadır:
“Türkiye’de herkes Marx derken, ben Saint-Simon diyordum. Ben hakikatte Hind’de ve Saint-Simon’da
ciddiyim. Ondan sonrakiler bir kaçıştır, Osmanlıya. Osmanlıya kaçışım şundan: İster istemez tetkik ettiğim
medeniyetlerin tesirinde kalacağım. Saint-Simon’da rastladığım; Fransa’nın bir bütün olduğunu, İhtilâlin
aslında Fransayı ve Fransızı değiştirmediğini, Orta çağdan kalan değerlere kıymet verdiğini görüyordu. Ben
de mağdur edilen, aleyhinde bulunulan bir millete mensubiyeti bir reaksiyon olarak söylüyorum. Mağdur
ve yıkılmış bir medeniyete mensubiyet kabadayılığını gösteriyorum. Osmanlı tâbiri bir nevî çağıma meydan
okuyuştur. Dînimle, dilimle terminolojimle bağlılık. Başka bir Osmanlıcılık yok. İdeallerine bağlılık.
Herkesin redd-i mîrâs ettiği bir devirde ben mîrâsı kabul ediyorum. Elbette artık Osmanlı kalmadı, ben
bunu biliyorum, budala değilim. Osmanlı’dan alacağımız çok büyük dersler var. Dikkat çekiyorum
sâdece”(Açıkgöz, 2013, s. 299-300).

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki Cemil Meriç’in Osmanlı’yı yüceltmesi, onu kökten reddeden,
tarihine yabancılaşmış Türk aydınına bir reaksiyon, aynı zamanda mazlum bir medeniyeti savunma
refleksidir. Esasen Meriç, Batı medeniyetine kökten karşı değildir. Ona göre, Batı’yı bütünüyle kabul
etmek de reddetmek de yanlıştır. Batı’dan, kendi imanımızı ve şahsiyetimizi muhafaza etmek kaydıyla,
birçok şeyi almalıyız. Hakikatte hiçbir düşünce düşman değildir. Her düşünce kanımıza karıştırılmak,
millileştirilmek şartıyla doğrudur. Emperyalist Avrupa ile düşünen Avrupa arasında ayrım yapan Meriç,
emperyalist Avrupa’ya düşman olmakla birlikte, düşünen ve dost olmak isteyen Avrupa’ya sempati
duyduğunu söylemektedir. Çevresine göre kafa olarak fazla Avrupalı olduğunu ifade eden Cemil Meriç,
“Ben îmânımla, dilimle, zevklerimle İslâm ve Türküm, ama kafaca Avrupalı”yım demektedir.
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İfk Hadisesi ve Adıyaman’da Safvân bin Muattal
Mesut AVCI1
Giriş
Yöre halkı tarafından “Ak Sahâbe” manasına gelen “Sahâbe-i Sıpi” olarak bilinen Safvân’ın bu
ismi ne zaman aldığı bilinmemekle beraber, bu isimle anılmasının nedeni İfk hadisesinde ayetlerle
aklanmış olmasından geldiğini tahminen söylemek mümkündür. Ama bu isim kendisine yöre halkı
tarafından mı yoksa daha önceden verilmiş miydi, bu hususta kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bir taraftan
ülkemizde İslâmiyetin yayılmasında etkin rol oynamış Sahâbeden olan bir zatın hayatını işlerken diğer
taraftan Sahâbeyi Medine’den uzak birçok bölgelere gitmesini sağlayan nedenleri de görmüş olacağız.
Aynı zamanda Peygamber’in arkadaşlarından bir tanesinin ülkemizin tarihi şehirlerinden bir olan
Adıyaman’da meftun olduğunun da tarihi ispatını da yapmış olacağız.
Safvân b. Muattal ve Süleym Kabilesi
Safvân b. Muattal’ın kabilesi hakkında bazı bilgiler ile İslâm Tarihindeki yerine kısa bir giriş
yaptıktan sonra, bu kabileden olan, bu kabilenin bulunduğu yerde doğmuş, büyümüş Safvân b.
Muattal’ı tanımaya çalışacağız.
Kabile’nin büyüğü Süleym’in ataları Mansûr b. İkrime b. Hasefe (Kâ’b) b. Kays b. Aylân b.
Mudar b. Nizâr b. Meas aracılığıyla Adnân’a kadar gider. Bu şecereye baktığımızda Safvân b. Muattal’ın
soyu Peygamberimiz’in soyu ile birleşmiştir.
Uzzâ’ya tapmaktaydılar. Uzzâ putunun olduğu mâbedin hizmetini yerine getiren bölgedeki
kabilelerden olan Benî Süleym aynı zamanda Zamar denilen bir başka puta da taparlardı. Benî
Süleymliler Hîre’de oturmaktaydılar ve Hristiyan olduğu bildirilmekle2beraber, Benî Süleym, İslâmiyet
geldikten sonra da Kureyş müşriklerine destek vermişlerdir. İslâm’a karşı düşmanca tavırlar yüzünden
zaman zaman Müslümanlarla çatışmalar olmuştur. Mekke’nin fethine kadarda bu çatışmalar zaman
zaman meydana gelmiştir. Bunlardan sadece bir misale bakacak olursak, Hz. Peygamber, Bedir
savaşının dönüşünün ardından Benî Süleym ve Benî Gatafân’ın kabilelerinin Karkara bölgesindeki
Küdr suyunun etrafında Müslümanlara karşı bir araya geldikleri haberini alınca 200 kişi ile birlikte bu
kabilelere karşı yürüme emrini verdi. Fakat Müslüman kuvvetler Küdr suyunun başında düşmandan
kimse bulamadılar. Üç gün ve gece burada düşman beklendi. Düşman kuvvetlerinden kimse
gelmeyince onlara ait yani Benî Süleym ile Benî Gatafân’nın 500 devesini gazvenin ganimeti olarak
alındı ve Medine’ye dönüş için harekete geçildi.3
Peygamber Mekke fethinin hazırlığını yaparken, Benî Süleym’i de seferin düzenleneceği olası
düşmanlar arasında saymıştır.4 Bu hazırlıklar yapılırken Beni Süleym’in ileri gelenlerinden ve içlerinde
İbnü’d-Dügunne adıyla bilinen Rebîa b. Rufey’ b. Sa’lebe ile İrbâd b. Sâriye es-Sülemî’nin de aralarında
bulunduğu altı kişiden oluşan bir grup Medine’ye gelmiş ve İslâm’ı kabul etmişlerdi. Bu heyetin
çalışmalarıyla Beni Süleym kabilesinden İslâmiyet’i kabul eden 900 kişi civarında bir topluluk
Peygamber ile birlikte Mekke’nin fethine katılmıştır. Hz. Peygamber, Abbâd b. Bişr’i hicretin 9. yılında

Mesut Avcı, Dr. Öğrt. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü,
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1

Ali Cevâd, El-Mufassâl fi Târihi’l-Arab Kable’l-İslâm (Kahire: Mektebetü’s-Sefaketi’d-Diniye, 1993), 4: 227.
Ebû Abdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî, Kitâbü’l-Megâzî (Beyrut 1984), 1:186
4 Vâkıdî, Kitâbü’l-Megâzî, 2:96.
2
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Beni Süleym ve Benî Müzeyne kabilelerinden zekatlarını almak için memur olarak göndermiştir. İşte
Beni Süleym’in topraklarında çıkarılan madenlerden vergi tahsili bu dönemden itibaren başlamıştır.
Benî Süleym kabilesi Arabistan bölgesinde rakımı yüksek olan bölgelerde daha çok
yerleşmişlerdir. Hicaz’a sınırının her iki yanına yerleşmişler ve onların yaşadıkları bölge kuzey tarafta
Medine, güneyinde ise Mekke’ye ulaşmaktaydı. Bununla birlikte doğuda hısım kabileler olan Gatafân,
Hevâzin ve Hilâl ile temas kurarak Hayber, Vâdilkurâ ve Teymâ bölgelerine hakimdiler. Özellikle
Medine’nin güneydoğu bölgelerinde hakimiyetleri güçlüydü. Onların toprakları Arabistanın orta
bölgesine ait volkanik kayalıkların, vahaların, otlakların bulunduğu Hicaz bölgesi ve Necid bölgesi
üstünde uzanıp gitmektedir.
Benî Süleym kabilesinden birçok alim ve edebiyatçı çıkmıştır. Araplar içerisinde belki de en
meşhur kadın şairi olarak bilinen sahâbî Hansâ ve kahramanlık şiirleriyle bilinen sahabi Abbâs b.
Mirdâs kabile içerisinde en meşhur şairlerindendir. Bunun dışında Tâbiînden Ebû Abdurrahman esSülemî, Basra Mu’tezilesinin öndeki büyük alimlerinden Benî Süleym’in azatlı kölesi Muammer b.
Abbâd, Vâsıl b. Atâ’nın öğrencilerinden Heyyâc b. Alâ, Eş’ari kelâmcılarından Ebû Ca’fer Muhammed,
Mâliki mezhebinin fıkıh alimlerinden İbn Habîb es-Sülemî, Nîşâburlu büyük sûfî İbn Nüceyd ve ailesi
içinde çok sayıda âlim yetişen Tabakâtu’s-sûfiyye yazarı Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî, Benî
Süleym kabilesinin alimler arasında sayılabilir. Bugün Benî Süleym ve kolları Suudi Arabistan, Suriye,
Mısır ve Kuzey Afrika’da varlıklarını devam ettirmektedirler.5
Peygamber’in Dönemi
1- Safvân b. Muattal ve İslâm
Safvân b. Muattal’ın nesebi Safvân b. Muattal b. Rahza (Rebîa) b. el-Mu’mil (Huzaî) b. Muhârib
b. Falc b. Zekvân b. Salebe b. Behse b. Selîm Ebû Amr es Sülemî ez-Zekvânî’dir. Zekvân’da
oturduğundan bu ismi almıştır. Medine’de Hicretin 4. Yılında iman etmiştir.
Medine’de Müslümanlar Bedir Savaşı’ndan çıkmış, 300 kişilik İslâm ordusu, dönemin hiç de
zayıf olmayan Kureyş’in 1000 kişilik ordusuna galip gelmiştir. Savaşın hemen arkasından
Müslümanlarla aralarındaki anlaşmasını bozan Benî Kaynukâ’ kabilesinin Medine’den sürgün edilmesi
hadisesi olmuştur. Bu durum Arap kabileleri içinde büyük yankı uyandırmış ve Araplar
Müslümanlardan çekinir olmuşlardı.
Bir sonraki yıl Uhud savaşı olmuş, Müslümanların mağlup olmasından dolayı Müslümanlar
çeşitli sıkıntılarla karşılaşacaklardır. Uhud savaşından cesaret alan bir kısım Arap kabileleri,
Müslümanlara zorlu günler yaşatmaya başlamışlar, Müslümanlardan yakaladıklarını öldürmüşlerdir.
Bunun en güzel örneği; Bi’rimaûne hadisesinde 70; Recî’ Vak’ası’nda 10 güzide Eğitimci Sahâbe’nin
büyük bir ihanet ile şehid edilmeleri bu konun en güzel örneğidir. Bu durum Peygamber’in bir ay vitir
namazlarında bu ihaneti yapanlara karşı lanetler okumasına sebep olmuştur.
Bütün bunlarla birlikte Münafıkların ihanetleri de Müslümanları sıkıntıya koymuştur. Kısacası
Safvân’ın İslâm’ı seçtiği dönemde Müslümanlar her taraftan abluka altına alınmış sıkıntılar
yaşamaktaydılar. Bir başka ifadeyle zor zamanda İslâm’ı tercih etmişti. “Müreysî’ Gazası olmadan önce
İslâm’a girmiş, Hendek ve sonrası savaşlara katılmış, Kürz b. Câbir (ö. 630) ile Urenilerin takibinde

5

Azimli, Mehmet. “Süleym“. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. (İstanbul: TDV, 2010), 38: 55-56.
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bulunmuş, 6 İslâm dinine hizmet için Ermenistan bölgesine kadar gelmiş ve kaynaklarımızın
belirtmesiyle 60 yılında Samsat’ta şehit olmuştur.”7
Resûlullah onunla ilgili: “Onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum” buyurmuştur. İslâm’ı
kabulüyle Resûlullah’ın hiçbir gazasından geri kalmamıştır.
2- Safvân b. Muattal Hadisleri
Toplamda 4 hadis rivayet ettiği ifade edilmektedir. 3 tanesini Ahmed b. Hanbel kendi
Müsned’inde aktarmıştır.
1. Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler
Abdullah babası Ahmed b. Hanbel’den şeyhlerindan bildirdiğine göre, Safvân Resûlullah’a
sordu: ‘Ey Allah’ın Peygamberi! sizin bildiğiniz fakat benim bilgimin olmadığı bir konuyu sormak
istiyorum: Gece veya Gündüz namazı ifa etmenin mekruh olduğu herhangi bir zaman var mı?
Resûlullah şöyle dedi: Sabah namazının ardından sonra güneş doğana kadar herhangi bir namaz kılma;
doğduktan sonra kıl. Güneş yükselirken başına bir mızrak yaklaşıncaya kadar namazı kılmaya gelince
böyle bir namazda melekler bulunur ve bu namaz kabul olan namazlardan olur. Güneşin tam tepeye
geldiği zaman, sağ kaşına gelinceye kadar, cehennemin tutuşturulduğu ve kapılarının açık olduğu
zamandır. Güneş sağa eğilip kaşını geçtiğinde namaz kıl; ikindi namazını kılına kadar melekler orada
hazır olur ve bu vakitte kılınan namaz kabul edilir.”8
Bir başka yerde yine Safvân: Allah Rasulü şöyle buyurdular: “Güneş doğarken şeytan yaklaşır,
dağılınca şeytan uzaklaşır. Tam tepedeyken şeytan yaklaşır, zeval bulunca uzaklaşır. Batarken şeytan
yaklaşır, batınca uzaklaşır. Bu vakitlerde namaz kılmayı yasakladı.”9
2. Hz. Peygamber’in Gece Kıldığı Namazı
Safvân b. Muattal: ‘Bir sefer esnasında Allah Rasulü ile beraberdim. Bir gece vakti O’nun gece
namazını ne şekilde ifa ettiğini takip etttim. Yatsı namazından sonra uyudu. Gecenin yarısı girdiğinde
uyandı, Âl-i Îmrân suresinin sonundaki on ayeti okudu. Dişlerini misvakladı ve abdest aldı. İki rekât
namaz ifa etti. Bu namazın kıyamı mı uzundu, rükûsu mu uzundu, secdesi mi uzundu, hangisini daha
uzun yerine getirdi bilemiyorum. Namazdan sonra kalktı ve uyudu. Belli bir vakit sonra uyandı yine
Âl-i Îmrân suresinden bu 10 ayeti okudu, dişlerini misvaklayıp abdest aldı; iki rekât namaz kıldı, bu
namazın da kıyamı mı, rükûsu mu, secdesi mi, hangisini daha uzun yerine getirdi bilemiyorum.
Namazdan sonra ayrılıp uyudu, belli bir zaman sonra tekrar kalktı. Birkaç ayet okudu. Ardından tekrar
misvak kullanıp abdest aldı ardından iki rekât namaz kıldı. Artık bu namazın kıyamı mı daha uzundu,
rükûsu mu, secdesi mi, hangisini daha uzun tuttu bilemiyorum. Sonra namazı bitirdi ve tekrar uyudu.
Ardından tekrar uyandı ve önceki yerine getirdiklerinin aynısını tekrarladı. 11 rekât namazı ifa edinceye
kadar, bu şekilde devam etti.”10
3. Küp ve Testilerde Nebîz Yasağı

Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, El İsâbe fi Temyîzi’s-Sahâbe (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife,
2010), 3:440-441.
7 Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed Hâkim En-Nîsâbûrî, El-Müstedrek ‘ala’s-Sahîheyn (Beyrut: Daru’l İbn
Hazm, 2007), 3: 594.
8 Ahmed b. Hanbel, Müsned (Beyrut: Mektebetu’l-İslamiyye, ty), 5:312; Hâkim, El-Müstedrek ala’s-Sahiheyn, 3:594; Ebü’lHasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî, Mecma’u’z-Zevâ’id ve-Menba’u’l-Fevâ’id, trc. Heyet (İstanbul: Ocak
Yayıncılık, 2007), 3346.
9 Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, El-Mu’cemu’l-Kebîr (Kahire: Mektebetü İbn Teymiye, 1994), 8:53; Heysemî,
Mecma’u’z-Zevâ’id, 3363.
10 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5: 312; Taberânî, El-Mu’cemu’l-Kebîr, 8:52,53.
6
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Safvân dedi ki: Resûlullah beni “Küp testilerin içerisinde içki (nebîz) yapmayın!” emrini
insanlara duyurmam için beni vazifelendirdi. 11
4. İnanan Dokuzdan Son Cin’in
Safvân b. Muattal anlatıyor: ‘Hacc yolculuğu için yola çıkmıştık. A’rec isminde bir yere gelince
yerde yuvarlanan bir yılan gördük. Bu hali çok devam etmeden yılan öldü. Yanımızdaki adamlardan
biri bir bez parçası çıkarıp onu bu bez parçasına sardı ve yılanı toprağa gömdü. Ardından Mekke’ye
girdik. Ben Mescid-i Harâm’dayken adamın biri karşıma çıktı ve: ‘İçinizden kim Câbir oğlu Amr’ın
arkadaşı?’ diye sorunca. ‘Bu isimde birini tanımıyoruz’ dedik. İçinizden kim cinin (yılanın) arkadaşı?
Diye sual edince “Şu kişi” diyerek (yılanı gömen adamı) gösterdiler. Bunun üzerine şöyle dedi: “Allah
senin hayrını versin, O yılan (cin), Resûlullah’a Kur’an dinlemek için gelen 9 cinin içinde ölen en son
sonuncusuydu.”12
3- Safvân b. Muattal’ın konu olduğu Hadis:
Ebû Saîd’den şöyle demiştir:
Biz Resûlullah’ın huzurunda bulunuyorken kadının biri geldi ve:
- Ya Resûlullah! “Eşim Safvân b. el-Muattal beni namaz kıldığım zamanlarda beni dövüyor, oruç
tutuğum gün orucumu zorla açtırıyor. Sabah namazını da güneş doğunca ancak kılıyor, dedi.
O sırada Safvân da Resûlullah’ın yanında idi. Rasulullah, kadının söylediklerini Safvân’a sordu.
O da şu şekilde cevap verdi:
- Ya Resûlullah! Eşimin ‘Namaz kıldığım zamanlarda beni dövüyor’ demesinin sebebi şudur;
çünkü o, ben ona yasakladığım halde namazda iki sure arka arkaya okuyor.
Peygamber de bunun üzerine:
- “Şayet (Kur’an’da) tek bir sure olmuş olsaydı, bu insanlar için yeterdi.” Buyurdu.
- (Safvân söylediklerine şu şekilde devam etti):
- ‘Orucumu zorla açtırıyor’ dediğine gelince, çünkü o sürekli oruç tutmaktadır. Fakat ben genç
bir adamım ve sabredemiyorum.
Bunun üzerine Resûlullah:
- “Kocasının razılığı olmadan Kadın oruç tutamaz” buyurdular.
(Safvân şöyle devam etti:)
- “Benim namazı güneşin doğmasına kadar kılmadığım” hususundaki söylediklerine de; biz
uykuya düşkünlüğü ile bilinen bir aileyiz. Güneşin doğmasına kadar kalkamıyoruz.
Resûlullah:
- “Uyandığında vakit namazı kıl” buyurmuştur.13
Bu hadis Safvân hakkında O’nun, “kadınlarla birlikte olamıyordu” gibi bazı sözlerin de
doğruyu yansıtmadığını bize göstermektedir. Müslim’de geçen “Hiçbir kadının elbisesini açmış
değilim”14 sözünün onun zaten kadınlarla birlikte olamadığına yormak istemişlerdir. Aslında konu ile
ilgili – aşağıda vereceğimiz Nûr sûresi âyetleri zaten Âişe’ye atılmış bir iftira olduğu gibi Safvân’a atılmış
bir iftira olduğunu açıkça göstermiştir. Safvân’ı savunmak adına onun zaten erkekliği yoktu
denilmesine ihtiyaç bırakmamıştır.
Hâkim, El-Müstedrek ala’s-Sahîheyn, 3:594; Taberânî, El-Mu’cemu’l-Kebîr, 8:53. Heysemi, Mecma’u’z-Zavâ’id, 8132.
Ahmed b. Hanbel, Müsned 5: 312; Taberânî, El-Mu’cemu’l-Kebîr, 8:53.; Hâkim, El-Müstedrek ala’s-Sahîheyn, 3:595.
13 Ebû Dâvûd, “Sıyam”, 74; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3:80, 85.
14 Müslim, “Tevbe”, 10.
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4- İfk Hadisesinde Safvân b. Muattal’ın Örnek Ahlâkî Özellikleri
Kur’an’a konu olmuş böyle bir hadisenin önemli bir kişisi olmak önemlidir. Kur’an, ifk
hadisesinde sadece Hz. Âişe’nin iffetliliğinden bahsetmemiş aynı zamanda bu hadisenin diğer tarafı
olarak Hz. Safvân’da, Kur’an’ın adeta iffetliliğine kefil olduğu bir diğer kişidir.
İfk hadisesi Buhârî, Müslim ve birçok hadis kitabında rivayet edilmiş bir hadisedir. İfk hadisesi
ile ilgili ayetlere geçmeden konuyu hatırlamamızı sağlayacak rivayetlerden birini buraya alalım:
Nebî’in zevcesi Âişe dedi ki: Resûlullah bir yolculuğa gitmek istediğinde hanımlarının arasında
bu sefere katılacağı belirlemek için kur’a çekerdi. Kur’a’da hangi eşinin ismi çıkarsa Resûlullah onu
beraber alarak sefere giderdi.
Âişe dedi ki: çıktığı bir gazada aramızda yine kur’a çekti. O seferde kur’a benim payıma çıktı.
Bu sebeple Resûlullah ile beraber (sefere) ben çıktım. Bu hadise hicab emrinin indirilmesinden sonra
olmuştu. Ben yolculuğumuz boyunca hevdecin içinde olduğum halde taşınıyor ve yine onun içinde
olduğum halde indiriliyorum. Resûlullah’ın gazasını bitirip geri dönmeye ve Medine’ye yakın
olduğumuz bir sırada, gece yola koyulmak üzere ilan verdi. Onların yolculuğa çıkılması ilanını verdikleri
zamanda ben de kalktım ve ordu karargahının dışına çıkıncaya kadar yürüdüm. İşimi gördükten sonra
hevdecime geri döndüm. Göğsüme dokunduğum zaman zafar boncuğumdan gerdanlığımın kopmuş
olduğunu gördüm. Hemen geri dönüp gerdanlığımı aradım. Onu arayışım beni (onlarla birlikte
gitmekten) alıkoydu. Benim hevdecimi taşıyan kimseler gelip hevdecimi taşıyıp onu yolculuğumda
bindiğim deveme yüklediler. Fakat gerdanlığımı arama işi beni yolculuktan alıkoymuştu. (Ben, ben
hevdecimde (mahmilimde) olmadığım müddetçe yola çıkmazlar, diye düşünmüştüm.) Fakat yolda
hizmetimde bulunanlar hevdecimi (mahmilimi) bindirmişler ve mahfemi devemin üzerinde boş şekilde
götürmüşlerdi. Onlar benim çoktan mahfe içinde olduğumu sanmışlar, o zaman kadınlar kilolu
değillerdi, ağır vücutlu kiloları da çok değildi. Onları kilo almazlardı çünkü yemeği az yerlerdi. Bu
sebepten görevliler mahfeyi deve üzerine yüklemek için kaldırdıklarında, içinde oturduğum mahfemin
ağırlığının farkına varmadan deveye yüklemişlerdi. Ben de o zamanlar (kilosu olmayan) küçük bir
kadındım. Bu sebeple deveyi sürerek gitmişlerdi. Ordunun hareketinden sonra ben gerdanlığımı orada
buldum, ordunun mola verdiği yere geldim; ordudan kimse yoktu. Orada daha önce bulunduğum mola
yerine vardım. Onlar benim mahfilde olmadığımı anlayacaklar da tekrar dönüp beni almaya
geleceklerdir, diye düşündüm. Ben bu şekilde düşünerek otururken, gözlerimin bana galip geldiğini
fark etmeden uykuya dalmışım.
Safvân b. Muattal es-Sülemî de, ki daha sonra Zekvânî, (görevi ordunun gerisinden gelmek ve
askerlerin geride unuttuğu şeyleri toplamaya ve mola yerine kavuşturup sahiplerine teslim etmek idi)
ordunun gerisinden, sabaha doğru bulunduğum yere gelmişti ve uyuyan bir insanın karaltısını görmüş.
Yanıma gelmişti (ve benim kim olduğumu bilmiş). Bu kişi, beni kadınlara örtünmeleri emredilmeden
önce beni görmüştü. Safvân beni almak için devesini çöktürdüğü zaman “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciun=
Biz Allah’tan geldik ve biz ancak O’na döneceğiz. (Bakara 2/156)” İstircâ âyetini okumasıyla uykudan
kalktım. Safvân devenin ön ayağına benim binmem için bastı, ben de bu şekilde devesine bindim.
Safvân, ben deveye bindikten sonra deveyi çekerek önde yürüdü. Sonunda kafilenin mola yerine
dinlenmek için durduktan sonra, öğlenin en sıcak vaktinde orduya kavuştuk. Bu sırada (hakkımda yalan
ve iftiralar söyleyerek) helâk olan helâk olmuş, bu iftirayı ilk ortaya atan ve iftiranın toplum içerisinde
başlamasına sebep olan kişi Selûl kadının oğlu Abdullah İbn Übeyy imiş.
Medine’ye vardığımızda bir ay hasta idim. Toplum iftira sahiplerinin söylediklerini abartıp her
tarafa yayıyorlarmış (benim bütün bunlardan haberim yoktu). Sadece hastalığım sırasında beni
şüphelendiren bir şey vardı: Allah Resûlü’nden hastalandığım zamanlarda bana gösterdiği yumuşak
davranışlarını, bu hastalığım sırasında görmüyordum. Sadece yanıma geliyor, selam veriyordu, sonra
(adım söylemeden) “Hastamız nasıldır?” diyordu. Benim ise iftiracıların söylediği hiçbir şeyden henüz
haberim olmamıştı. Nihayet iyileşmeye başlamıştım.
295

Avcı, Mesut; İfk Hadisesi ve Adıyaman’da Safvân bin Muattal

Bir gece ihtiyaç giderme yerlerimiz olan Menâsı tarafına gitmek için ben Mistah’ın annesiyle
gitmiştim. Biz buralara ancak geceleri çıkabilirdik. Bu durum evlerimizin civarında tuvaletler
yapılmasından önceydi. O zaman bizim durumumuz, çöldeki eski Arapların (ihtiyacı gidermek için)
çöle doğru çıkmalarına veya (temizlik için) dolaşmaları gibiydi. Ben, Ebû Rıhm’ın kızı ve Mistah’ın
annesi (Selmâ) ile birlikte ihtiyaç gidermek için giderken, ayağı giydiği örtüsüne takılmış ve düşmüştü.
Araplar içerisinde kötü zamanlarda söylenen “Düşmanım yok olsun” bedduasını Selmâ hanım:
-Mistah yok olsun! Şeklinde oğlu Mistaha beddua edecek şekilde söyledi.
Ben bu kadına:
-Ne kötü söz söyledin! Bedir’e katılan bir zata mı söylüyorsun? Deyince,
Bu hanım bana:
- Şu saf(temiz) teyzeye bak! Sen şuan toplumda dönen iftiralardan haberin var mı? Dedi. Ve
iftira sahiplerinin söylediklerini bana aktardı.
Bundan dolayı hastalığımın üstüne bir başka hastalık daha eklendi. Eve gelince de Resûlullah
yanıma uğradı, selam vererek:
-“Hastamız nasıl oldu?” diye tekrar sordu.
Bunu üzerine ben de:
-Ya Resûlullah! Annem ve Babamı ziyaret için bana müsaade et! Diye söyledim.
Âişe işe: ben bu haberlerin gerçeğini annemden ve babamdan gerçek şekliyle bilmeyi arzu
ediyorum, demiştir.
Resûlullah bana izin verince. Ben de anne ve babamın yanlarına uğradım. Annem Ümmü
Rûmân’a şöyle dedim:
-İnsanların kendi aralarında konuştukları bu sözler de nedir? Diye sordum.
Annem:
-Kızım! Üzülme, sen kendini, sağlığını düşün. Allah’a yemin ederim ki, bir kadına senin
güzelliğin gibi güzelliği olup ve eşinin yanında da sevimli olsun ve birçok da kendisi gibi arkadaşları
bulunsun da, ona karşı dedikodu çıkartmasınlar; bu çok azdır, dedi.
Ben yine:
-Sübhânallah! İnsanlar gerçekten bunları konuşuyorlar mı? Hayret edilir, dedim.
Âişe şöyle demiştir: Ben o gece babamın evinde kaldım. Sabaha kadar göz yaşım durmadı,
gözüm uyku da görmedi, sabaha kadar böyleydi. Resûlullah da, o günün sabah Ali İbn Ebi Tâlib’i,
Üsâme İbn Zeyd’i yanına çağırmış, Vahiy geç kalınca eşi ile ayrılma konusunda bunlarla istişarede
bulunmuştu. Üsâme, Ehli Beyt için nefsinde bildiği ve gönlünde saklamakta olduğu sevgisini
Resûlullah’a anlattı ve işaret ederek dedi ki:
-Ya Resûlullah! Eşin Âişe ile ilgili biz iyi işlerden başka bir şey bilmiyoruz, dedi.
Ali İbn Tâlib de:
-Ya Resûlullah! Allah sana dünyayı daraltmamıştır. Âişe dışında birçok kadın vardır. Bununla
birlikte Âişe’yi, Berîre’ye de sorunuz. O doğru olanı sana anlatır, demişti.
Bundan dolayı Resûlullah, Berire’yi çağırmış ve:
-“Ey Berîre! Sen hanımım Âişe’de sana şüphe veren bir duruma şahit oldun mu?” diye
sormuştu.
Berîre’de:
-Hayır, bu şekilde bir duruma şahit olmadım, seni gerçek Nebî olarak görevlendiren Allah’a
yemin olsun ki, ben hanımefendimden kesinlikle ayıp olarak sayılabilecek şundan büyük bir şey
görmedim: Âişe yaşı küçük olan bir hanımdı. Hamur yoğurduğu sırada uykuya dalardı bu sırada evin
koyunu gelir, yoğurduğu hamuru yerdi, demiş.
Bunlardan sonra Resûlullah o günü mescidde kalktı ve bir hutbe verdi. Bu iftirayı ilk önce
söyleyen Abdullah İbn Selûl’den dolayı konuşmasının mâ’zeretli tutulmasını isteyerek:
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-“Evim konusunda bana elem veren bir kişi hakkında kim yardımcı olur bana ve benim için
ondan intikam alır? Allah’a yemin olsun ki ben, ailem hususunda hayır işlerinden başka bir şey
bilmiyorum. Bu iftira atan yalancılar bir şahsın da ismini ortaya attılar ki, bu kişi hakkında ben hayır
işlerden başka bir şey biliyor değilim. Bu (faziletli) kişi şu ana kadar ailemin yanına girmemiştir, sadece
ben varken beraber girmiştir!” demişti.
Bu konuşma üzerine, Evs’in kabile lideri, Sa’d İbn Muâz ayağı kalktı ve:
-Ya Resûlullah! Vallâhi ben sana bu konuda yardımcı olacağım. Şayet bu (iftirayı ortaya atan)
Evs kabilesinden ise, biz onun boynunu hemen vururuz. Eğer Hazrec kabilesi kardeşlerimizden biri
ise, ne yapmak gerekliyse sen emredersin, biz de senin emrini yerine getiririz, demiştir.
Arkasından, Hazrec kabilesinden Sa’d İbn Übâde kalkmış. Bu da Hazrec kabilesinin lideri idi.
Ve bu olaydan önce salih biri idi. Fakat bu kez kabile tarafgirliği ve aynı zamanda kıskançlık hastalığı
ile Sa’d İbn Muâz’a karşı:
-Sen yalancısın. Ebedi olan Allah’a yemin ediyorum ki sen bu adamı (Abdullah İbn Übeyy’i)
öldüremezsin, onu öldürmeye gücün yetmez, demişti.
Yine aynı şekilde (Eşhelî ve Evsî) Üseyd İbnu’l-Hudayr ayağı kalkarak Sa’d İbn Übâde’ye
yönelik:
- Bâkî ve Ebedî olan Allah’a yemin ederim ki, sen yalancısın, Allah’a yemin olsun ki biz onu
muhakkak öldürürüz. Sen gerçekten münafık olmalısın ki, münafıkların hesabına bize karşı
mücadele veriyorsun! Diye cevap vermiş.
Bu şekilde Evs ve Hazrec kabileleri birbirlerine karşı ayaklanmışlardı. Hatta birbiriyle
savaşmaya niyetlenmişlerdi.
Resûlullah ise daha minber üzerindeymiş. Hemen minberden inerek, bunları sakinliğe
kavuşturuncaya kadar yumuşaklıkla hareket etmiş, kendisi de başka bir şey söylemeden, sükût etmişti.
(Ben ise): ben, o gün gün boyunca ağladım, ne göz yaşım durdu, ne de uyudum. Sabah olunca
babam ve annem geldiler. Ben bu şekilde iki gece ve bir gün boyunca ağladım durdum. Hatta bu kadar
çok ağladım ki ciğerim parçalanacağını zannettim.
Âişe devamla dedi ki: Bir ara annem ve babam yanımda iken, ben de ağlıyorken Ensar
hanımlarından biri yanıma gelmek için izin istemişti. Ben de gelmesi için müsaade etmiştim. O da
benimle oturup birlikte ağlıyordu. Biz bu halde iken birdenbire Resûlullah içeriye geldi. Yanıma gelerek
oturdu. Resûlullah bundan önce hakkımda dedikodunun ilk gününden bu yana yanımda hiç
oturmamıştı. Resûlullah bir ay beklemiş ama kendisine benimle ilgili herhangi bir vahiy gelmemişti.
Âişe devamla şöyle demiştir: Resûlullah şahadet kelimesini söyledi, sonra iftiracıların iftirasını
işaret ederek:
-“Ey Âişe! Seninle ilgili bana şu şekilde sözler ulaştı. Şayet sen bu söylenenlerden uzak isen
isen, Allah seni yakında temize çıkaracaktır. Yok şayet böyle bir kötülüğe bulaştı isen Allah’tan af dile
ve Allah’a tövbe et. Çünkü kul, şayet işlediği günahı itiraf eder ve daha sonra günahından tövbe ile
dönerse Allah da ona af vermekle karşılık verir.” Dedi.
Âişe: Resûlullah bu anlattıklarını bitirince (musibetin ifrat öfkesiyle) göz yaşım durdu. Nihayet
gözümden bir damla yaş akmıyordu. Hemen ardından babama:
-Resûlullah’ın bu sözlerine benim için cevap ver, dedim:
Babam:
-Vallâhi Kızım, ben Resûlullah’a ne söyleyeceğimi bilemiyorum, dedi.
Sonra anneme:
-Resûlullah’ın dediği bu sözlere benim için cevap ver! Dedim.
O da:
-Vallâhi ben de senin için Resûlullah’a ne söyleyeceğimi bilemiyorum, dedi.
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Âişe: Bende yaşı küçük bir kadınım, Kur’an’dan büyük bir kısmını ezbere bilmiyordum. Bu
sebepten şöyle dedim:
-Vallâhi, ben anladım ki, siz insanların söyledikleri dedikoduları duydunuz; o sizin nefsinize
doğru geldi ve siz de bu sözlere inandınız ve tasdik ettiniz. Şimdi ben size şöyle desem: “Ben beriyim”,ki Muhakkak Allah benim bu işi yapmadığımı bilmektedir- benim söyleyeceğim bu sözlerimi kabul
etmezsiniz. Şayet ben size bir iş itiraf etsem –Allah kesinlikle benim bu işlemediğimi biliyor. Fakat siz
muhakkak beni onaylarsınız, vallâhi bu şekilde kendim ve ayrıca sizin de için bir örnek bilmiyorum.
Sadece Yûsuf Peygamberin babası Ya’kûb (a.s)’ı örnek alıyorum. Yûsuf’un kardeşleri, Yûsuf’un
gömleği üzerine sahte bir kan bulaştırıp getirdiklerinde, Ya’kûb oğullarına şöyle demişti: “Fe sabrun
cemîlan vallahu’l-mute’anû ala maiasıfûn = Hayır, nefisleriniz sizi aldatmış ve (bunun gibi büyük) bir işe götürmüş.
Artık (bana ancak) güzel bir sabır vardır. Sizin şu söylediklerinize karşılık yardım istenilecek ise, ancak sadece
Allah’ttan istenir.” (Yûsuf, 12/15) demişti.
Ben bu şekilde söyledikten sonra yatağıma uzandım. Benim umduğum sadece Allah’ın beni
temize çıkarması idi. Fakat vallâhi hakkımda okunan vahiy indirilmesini hiç düşünmezdim. Ben, bana
ait bir mesele için Kur’an’ın diliyle bahsedilmemden elbette çok hakir durumdaydım. Fakat şunu
mutlaka umuyordum ki: Resûlullah bir rüya görsün de Allah beni o rüya vasıtasıyla temizlesin! Vallâhi
Resûlullah daha yerinden ayrılmak için kalkmamış iken, orada bulunanlardan da hiçbiri daha odadan
ayrılmamıştı ki, Resûlullah üzerine vahiy geldi ve O’nu bu vahyin ağırlığından, şiddetinden terlemek
gibi vahiy geldiğini gösteren alametler kapladı. Hatta O’nda vahiy sırasında kış günü olsa dahi inci
tanelerine benzer terler dökülürdü. Resûlullah’tan vahiy eseri kalkınca, o bu haberin mutluluğundan
gülüyordu. Ve bana ilk sözleri şöyleydi:
-“Ey Âişe! Allah’a hamd et! Allah seni (yalancıların isnâdlarından) kesin şekilde temizledi.”
Bundan dolayı annem bana:
-Kızım kalk! Resûlullah’a teşekkürünü ifade et! Dedi.
Ben ise:
-Hayır, O’nun için kalkmam. Ben yalnızca Allah’a hamdımı yerine getiririm, dedim.
İşte Yüce Allah! (kurtuluşum ile ilgili şu ayetleri nazil etmişti: (Nûr suresi, 24/11-21. âyetler
arası)
Bu ayetleri Allah, benim beratim hakkında indirdiğinde babam Ebû Bekir, hısımlığımdan ve
fakir olmasından dolayı yardımda bulunduğu Mistah İbn Üsâse için:
-Kızım Âişe’ye bu iftirayı attıktan sonra, Allah’a yemin ederim ki ben de artık Mistah’a bir şey
vermeyeceğim! Diyerek yemin etti.
Bu sözden dolayı Yüce Allah:
“İçinizden fazilet sahibi ve malı olanlar, akrabalarına, fakirlere, Allah için hicret edenlere vermelerinde
kusurlu davranmasın, affetsin; aldırmasın, Allah’ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcı ve çok
merhamet edicidir.” (Nûr, 24/22) âyetini nazil buyurdu.
Bu ayetin nüzûlu üzerine Ebû Bekir:
-Allah’a yemin olsun ki ben, Allah’ın beni bağışlamasını muhakkak ki isterim, dedi. Mistah’a
verdiği yardıma devam etti.
Resûlullah, Zeyneb bint Cahş’a durumumdan sormuştu:
-“Ya Zeyneb! Âişe ile ilgili ne bilirsin ve ne gördün?” demişti.
Zeyneb de:
-Ya Resûlullah! Ben kulağımı, gözümü işitmediğim, görmediğim şeylere karşı korurum. Vallâhi
ben Âişe’den iyilikten başka bir şey bilmiyorum, diye iyi şehadet getirmiştir.

298

Avcı, Mesut; İfk Hadisesi ve Adıyaman’da Safvân bin Muattal

Bu konuda Âişe: Zeyneb (peygamberin hanımları içerisinde güzelliği ve peygamberin katındaki
konumu açısından) bana rakip eden bir hanımdı. Fakat Allah ona takvası neticesinde (yalancılara
birlikte olmaktan) muhafaza etti, demiştir.15
Müslim’in rivayetinde yine Âişe’den: Allah’a yemin olsun ki kendisi hakkında o söylenmiş
sözlerin söylendiği o adam şöyle diyordu: Sübhânallah! Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki
ben hiçbir zaman bir kadının elbisesini asla kaldırmadım, derdi. (Âişe devamla) dedi ki: daha sonraları
Allah yolunda şehid olarak öldürüldü.16
“Safvân (r.a) cesur, hayırlı, erdemli bir kişiydi. 640 yılında, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde,
Osman b. Ebi’l Âs es Sekâfî’nin komutasındaki orduda ‘Ermeniyye Seferi’nde şehit düştü.”17
Konu ile ilgili âyetleri ele alarak değerlendirmelerde bulunalım:
“Şüphesiz, bu ağır iftirayı (Âişe’ye karşı) uyduranlar sizden bir topluluktur. Bunun sizin için bir kötülük
olduğunu zannetmeyin. Bilakis o, size bir hayırdır. Onlardan her birine, günah olarak ne amel yapmışsa onun karşılığı
olarak ceza verilecektir. Onların içinden bu günahın büyüklüğünü üstlenen kimse için de şiddetli bir azap vardır.
Onu duyduğunuzda mü’min erkek ve mü’min kadınlar hemen hüsnü zanla ‘bu açık bir iftiradır/yalandır’
demeleri gerekmez miydi?
Buna karşılık olarak dört şahit sunmaları gerekmez miydi? Madem ki onlar şahitleri de sunamadılar, o
zaman Allah katında bunlar yalancıdırlar.
Allah’ın lütuf ve rahmeti Dünyada ve ahirette sizinle olmasaydı içine düştüğünüz bu iftiradan dolayı herhalde
size elim bir azap gelirdi.
İftirayı dilinize dolamış durmuştunuz. Ve hakkında bilginizin olmadığı hususları konuşuyordunuz.
Önemsizmiş gibi düşünüyordunuz halbuki Allah’ın yanında önemi çok büyüktü.
Onu işittiğinizde ‘bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa! Bu atılmış büyük bir iftiradır’ demeniz gerekmez
miydi?
Şayet mü’min kişiler iseniz buna benzeyen bir duruma bir daha düşmemeniz için Allah size öğüt veriyor
(Nûr, 24/11-17).”
Hadis incelendiğinde aslında Âişe konunun ancak bir rüya yoluyla Peygamber’e bildirilmesini
beklerken ayetlerle ifade edilmiş olması, olayda ismi geçen Sahâbeler için olağanüstü bir durum
olmuştur. Âişe, Safvân ve bu fitneye karışmaktan geri duran bütün Sahâbelere Kur’an’ın verdiği bir
değer. Bu fitneyi çıkarmış İbn Selül ve onun söylemlerine katılmış bir kısım Sahâbeler için de Kur’an’ın
gösterdiği tehdit dikkat çekicidir.
11. Âyette dikkat çeken yer: “Bunu kendinize bir kötülük olarak düşünmeyin. Bilakis o, sizin için bir
hayırdır.”
Kur’an, Rasûlullah’ın ve Ehli Beytinin şahsında, İslâm’a tuzak hazırlayanları açığa
çıkarmaktadır. Kur’an, İslâm toplumuna Zina isnadını yasaklamanın zaruri olduğunu ve zina isnâd
edenleri Allah’ın farz kıldığı hadde, cezaya çarptırmanın kaçınılmaz olduğunu açıklar. Bundan başka
diller serbest bırakılıp ta, masum Müslüman kadınlara iftira edildiği taktirde İslâm toplumunun ne gibi
tehlikeler maruz kalacağını beyan eder. Zira bunlar böyle olduğu taktirde hiçbir sınır tanımaz, en şerefli
makamlara, en yüksek rütbelere kadar ulaşır ve toplum bütün dokunulmazlığını, bütün itidalini ve
bütün hayasını kaybeder.
Allah’ın İslâm toplumuna – bu münasebetle – böyle büyük bir hal karşısında uygulayacağı
metodu açıklaması Allah’ın bir lütfudur.18

Buhârî, “Şehadât”, 15; “Mağazi” 36; Müslim, “Tevbe”, 56; Tirmizi, Kur’an tefsiri, 25.
Müslim, “Tevbe”, 10.
17 İbnu’l-Esîr El-Cezerî, Câmi’u’l-Usûl, trc. Kemal Sandıkçı (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008), 2: 412-413.
18 Seyyid Kutup, Fî Zılâl-il Kur’ân, trc. Emin Saraç, Bekir Karlığa, Hakkı Şengüler (İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1971), 10:400.
15
16
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Safvân’ın hadislerdeki yerine dönecek olursak, hadislerin sadece Safvân ile ilgili bölümlerini
rivayetle yetineceğiz.
Hadisin hemen hemen bütün rivayetlerinde;
“...Resûlullah minberin üzerinde şöyle buyurdu: ‘Ey Müminler! Ehlim hakkında bana eza veren
adamı cezalandırma hususunda bana kim yardımcı olur? Vallâhi ben ehlim hakkında hayır işinden başka bir şey
bilmiyorum. Adı iftiraya karıştırılan bir şahıstan söz ettiler. O kişi hakkında da hayır işlerinden başka bir bilgim
yok. Bu kişi ben olmadan ehlimin yanına asla girmez.’…”19 Safvân ile ilgili bu bölüm geçmektedir. Buradan
şu dersleri çıkarmak mümkündür:
1. Resûlullah, ailesi hakkında (Âişe) hayırdan bahsettiği gibi Safvân’dan da aynı şekilde hayırdan
başka bir şey bilmediğini ifade etmekle hakkında hayır konuşmuştur. Resûlullah’ın diliyle
hayırla anılmış olmak büyük bir surur olmuştur ki Sahâbe Peygamber’den bir övgüyü, duayı,
kendisine memnuniyeti ifade bir sözünü, bir tebessümünü hep arzu etmiştir.
2. Resûlullah adeta Safvân’ın ahlâkına işarette bulunarak, onun ahlâkının Peygamber’in evine
Peygamber olmadığı hiçbir zaman girmediğini ifade ederek, güzel bir ahlâka sahip olduğunu
ifade etmiştir. Her ne kadar Peygamber evde bulunmadığı zamanlarda da ihtiyaca binaen
Kur’an ve sünnetin direktiflerine dikkat etmek şartıyla gitmekte bir sakınca olmasa da, buna
rağmen Safvân herhangi bir iş içinde olsa Peygamber’in evde bulunmadığı zamanlarda evine
girmemiştir.
Bu hadise Peygamber’i çok etkilediği gibi, Safvân’ı da çok etkilemiş ve bunu Hassân b. Sâbit’e
gösterdiği tepkiden anlamaktayız. Hz. Peygamber’in “Dili sivri ama kalbi temiz”20 dediği Safvân iftira
hadisesinin kendisin de oluşturduğu sıkıntıdan olsa gerektir ki; Hassân b. Sâbit’i kılıcıyla yaralamıştır;
fakat Resûlullah’ın kısas uygulamadığını, hatta buna karşılık kendisine yumuşak davrandığını
kaynaklarımızda okumaktayız. 21 Resûlullah, Hassân’a karşılık Safvân’ı bağlamalarını ve Hassân’a
herhangi bir şey olduğu taktirde Safvân’a da Kısas uygulamalarını söylemiştir. Safvân götürülürken
Resûlullah’ın ağladığı rivayet edilir. Onlara, Resûlullah Safvân’a ağlamaktadır, denilince onu serbest
bıraktılar. Hassân’da Resûlullah’ın hatırına onu serbest bıraktı. Resûlullah bunun üzerine, “Safvân’ı
bırakın. Zira o, Allah’ı ve Resûlü’nü sevmektedir.” dedi.22
5- Peygamber’in Vefatının Ardından Katıldığı Seferler
Peygamberin vefatından sonra seferler katılma gayretinde olan Safvân Bizansa doğru seferlere
katıldığını görmekteyiz. 636 yılında yapılan Kâdisiye Savaşı’nda Bizansların tarihi rakipleri olan
Sâsâsinleri yenen Müslümanlar, bu bölgelerde bu tarihten sonra Bizans ile mücadelelere giriştiğini
görmekteyiz. Müslümanlar, 630 yılının sonuna doğru, İyâz b. Ganm el-Fihrî emrindeki Müslüman
ordusu Bizansın topraklarında fetihlerle ilerlemiş, Fırat kıyısına kadar gelmişlerdir. Urfa bölgesinin
fethine 639 yılında girişmiş olan İyâz b. Ganm, kendisi ile birlikte Sahâbeden Safvân b. Muattal ve
Habîb b. Mesleme komutanlarını Sümeysat’a (Samsat, Şimşât) yollamış ve onlara şehri almalarını
emretmiştir. İlk etapta şehir çevresindeki bazı kale ve köyler ele geçirilmiş olsa da Sümeysat alınamamış,
Ahmed b. Hüseyin Beyhakī, Es-Sünen’ul-Kebîr, trc. Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekariya Yıldız (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2017), 19920.
Bu hadisin Câmi’u’l-Usûl da geçen bir rivayette yukarıdaki hadisin devamı olarak: “Benim evde bulunduğum zamanların dışında, asla evime girmemiştir.
Bir sefer çıkıp ayrıldığımda, o da mutlaka benimle beraber bulunurdu.” İbnu’l-Esîr, Câmi’u’l-Usûl, trc. Kemal Sandıkçı (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008),
3: 238.
20Taberânî, El-Mu’cem’u’l-Kebîr, 6:54.
21 Ebû Bekir İbn Ebi Şeybe, Musannef, trc, Adem Yerinde (İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2012), 5:555; Taberânî, El-Mu’cemu’l-Kebir,
6:54; Hâkim, El-Müstedrek ala’s-Sahiheyn, 3:595; Beyhakī, Es-Sünen’ul-Kebîr, 8:250, 56; İbnu’l-Esîr, Câmiu’l-Usûl, 2: 412.
22 Muhammed İbn Sa’d, Kitâbu’t-Tabakâti‘l-Kebîr, trc. Adnan Demircan (İstanbul: Siyer Yayınları, 2014), 5:169.
19
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vergi ödemeleri şartıyla anlaşma yapılmıştır. Fakat daha sonra bu anlaşmayı bozmaları üzerine
Müslüman ordularının buraları fethettiğini kaynaklarımızda okumaktayız.23
İyâz, Osman b. Ebi’l Âs’ı Erminiye er-Râbîa’ya göndermişti. Osman Ermenililerle savaşmıştı.
Bu savaş sırasında Safvân b. Muattal şehid olmuş, bu bölge Osman ile anlaşma yapmak zorunda
kalmışlardır.24
Bu bölgelere başka Sahâbelerin de geldiklerini bilmekteyiz. Fakat bu bölgede şehit düşen
Safvân b. Muattal, Sümeysat’ta (Samsat) şehit düşmüştür. Bölgede mezarı bilinen tek sahâbîdir.
Sahâbe’den Adî b. Umeyre el-Ekindi ise fetihlerden sonra gelmiş, Ruhâ’da (Urfa) vefat etmiş, fakat
kaynaklarımızda nerede medfûn olduğuna dair bir bilgi verilmemiştir.25
İbn Sa’d’ın açıklamaları bize Safvân’ın el-Cezîre bölgesindeki savaşlara katılmak amacıyla bu
bölgelere yerleştiğini daha sonra da Sümeysat’ta26 vefat ettiğini belirtmiştir.27Bu konuda İbn Hazm’da,
Bölgede yapılan seferlerin ardından ve hala devam eden Bizans seferlerine katılma arzusunda Samsat’ın
fethinden sonra buraya yerleştiğinden bahsetmiştir. Bu bölgelerin ilk komutanı olduğu yine tarihçiler
tarafından ifade edilmiştir.28640 yılı Samsat ve çevresinin fethi ve Hz. Sâfvan b. Muattal’ın vefat ettiği
tarih olan 680’e bakıldığında Sâfvan’ın yaklaşık 40 yıl bu topraklarında yaşamış olduğunu rahatlıkla
ifade edilebilir. Hz. Ömer döneminde geldiği bu topraklarda Hz. Muaviye döneminde buradaki
mücadeleler sonucunda şehit olmuştur.29Safvân’ın vefatı ile ilgili Hâkim’in verdiği rivayet şu şekildedir:
Muhammed b. Ömer der ki: “Safvân b. El-Muattal’ın künyesi Ebû Amr’dır. Mureysî (Müstalîk oğulları)
gazvesinden önce Müslüman olmuş bu gazveye de Resûlullah ile birlikte katılmıştır. Bundan sonra da
Resûlullah ile birlikte Hendek ve diğer tüm savaşlara katılmıştır. Safvân, Zu’l-Cedr’de baskın yapıp
Resûlullah’ın sağmal develerini çalan Ureynelilerin peşinden Kürz b. Câbir el-Fıhrî ile birlikte çıkmıştır.
Safvân b. Muattal hicri altmış yılında Şimşât’ta vefat etmiştir.”30
Sonuç
Konumuzu bitirirken, Peygamberimizin Sâfvan’a söylediği övgüler kısaca tekrarlayacak
olursak;
- “Bu kişi hakkında ben hayır işlerden başka bir şey bilmiyorum.”
Peygamber’in kendi ifadesi ile Sâfvan Müslüman olduktan sonra adı hep hayır üzere anılmış ve
haliyle Peygamber’den ayrılmamış, Peygamber’in diliyle övgüye mahzar olacağın dışında bir yaşantısı
olmamıştır.
“Dili sivri ama kalbi temiz”
Konuştukları belki kırıcı olabilir, karşısındakine ağır gelebilir ama söylediklerini kötü bir niyetle
konuşmamıştır veya konuşmuyordur.
-

İbnu’l-Esîr, El-Kâmil, 2:488; Murat Gökhan Dalyan, Başlangıcından 1570 Yılına Kadar Adıyaman Tarihi (Ankara: Reform Matbaası, 2007),
35-36.
24 İbnu’l-Esîr, el-Kâmil, 2: 488; Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, trc. Salih Arı (İstanbul: Çıra Yayın Grubu,
2004), 324-325.
25 İbn Asâkir, Tarihu medineti Dımaşk, nşr. Muhibbuddin Ebû Saîd Ömer b. Garame el-Amravî (Beyrut: Daru’l-Fikr, 1998), 24: 158-176;
Ebü’l-Fidâ İbn Kesir, El-Bidâye ve’n-nihâye (Lübnan: Beytu’l-Efkâri’d-Devliyye, 2004) 1:1070.
23

Adıyaman iline bağlı Samsat ilçesidir. Bazı kaynaklarda Şimsat, Simiyat, Samsat isimlerle geçmiştir. Adıyaman ilinde kurulan Atatürk
Barajından dolayı sular altında kalmıştır. İlçe eski yerine yakın bir yerde tekrar Samsat ilçesi olarak kurulmuştur.
27 İbn Sa’d, Muhammed, Kitâbu’t-Tabakâti‘l-Kebîr, 5:169.
28 İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, Mısır, 1:343.
29 Halife b. Hayyat, Tarih-u Halife b. Hayyat, trc. Abdulhalik Bakır (Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2001) 278.
30Hâkim, El-Müstedrek ala’s-Sahiheyn, 6203; Sâlih Ahmed Eş-Şâmî, Câmiu’l-Usûli’t-Tis’a mine’s-Sünneti’l-Mutahhara, Hazırlayan: Yusuf Özbek
(İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2017), 14:649.
26

301

Avcı, Mesut; İfk Hadisesi ve Adıyaman’da Safvân bin Muattal

“Safvân’ı bırakın. Zira o, Allah’ı ve Resûlü’nü sevmektedir.”
Kişinin sevgisinin sevilen tarafından da söylenmesi bahtiyarlığına ermiştir Sâfvan!
Hz. Enes b. Mâlik’in bir hadiste Resûlullah: “Üç husus vardır; bu özellikler kimde bulunursa o, imanın
tadına varır: Allah ve Resûlünü, herkesten daha çok sevmek. Sevdiğini sadece Allah için sevmek. Allah kendisini
küfrün çirkefinden çıkardıktan sonra yeniden küfre düşmeyi, ateşe atılacakmış gibi kötü ve tehlikeli
görmek”.31dediğini rivayet etmiştir.
Öncelikle önemle bilinmelidir ki, Allah ve Resûlü’ne sınırsız bir sevgi duymak ancak Hz.
Peygamber'e uymak ve onun sünnetine göre bir yaşamla ispat edilebilir. (Al-i İmran 3/31). Sevginin
ve rızanın temel yapıldığı bir tercihtir. Bu yüzden tercihin sonuçlarına katlanmak, elbette ki işin zevkine
ulaşmak olacaktır. Zaten alimler, “halâvet”i itaat etmekten zevk duymak, Allah ve Resûlü'nün rızalığı
uğruna her türlü zorluklara sabretmek ve bunları her daim dünyevi çıkarların üstünde görmek" olarak
mana vermektedirler.32
-

Buhârî, “İman”, 9, 14, “İkrah”, 1, “Edeb”, 42; Müslim, “İman”, 15
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, el-Minhâc fî şerḥi Ṣaḥîḥi Müslim b. Ḥaccâc (Bağdad: Mektebetu’l Musenna,
2010), 227.
31

32
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Yeni Popülizm ve Yeni Medya: Siyasal İletişim ve Sosyal Medya Çerçevesinde
Bir Tartışma
Barış YETKİN 1
Giriş
Popülizm özü itibariyle her zaman tartışmalı bir kavram olagelmektedir. Kimi düşünür ve
araştırmacı popülizm kavramına ideoloji, kimi politik hareket, kimi ise siyasal iletişim tarzı olarak
yaklaşmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren yeni popülizm olarak adlandırılmış ve bu
yönde araştırılmaya başlanmıştır. Ancak teknolojiye bağlı olarak yeni medya sistemlerinin toplumsal
kullanıma açılması ve yaygınlık kazanması bu olgunun durumunu daha da karmaşık hale getirir.
Kaçınılmaz olarak, yeni teknolojik gelişmelere uyum sağlayan yeni popülizm, araştırmaya değer bir
konu haline gelir.
Bu çalışmada yeni popülizmin hibrit medya sistemlerindeki durumunun betimlenmesi
amaçlanmaktadır. Rafine edilmiş bir kavramsallaştırma yapılarak çeşitli örnekler üzerinden bazı
tespitler sunulmaktadır. Popülizmin niye ve nasıl hibrit sistemlerde varlık bulduğu keşfedilmeye
çalışılmaktadır. Böylece aynı çerçevede yapılacak araştırmalara referans olabileceği umulmaktadır.
Kuramsal Çerçeve ve Literatür
Toplumsal (siyasal) iletişimin bir parçası olarak popülizme her zaman her yerde
rastlanabilmektedir. Kimi zaman bir hayalet gibi ortaya çıkıp kaybolabilmekte ama asla yok
olmamaktadır (Canovan, 1999; Taggart, 2004; Zúquete, 2009). Bu hayaletvari durum, popülizmin
kendisini bağlamsal koşullara göre farklı biçimler alabilme becerisinden kaynaklanmaktadır. Böylesi bir
beceri sayesinde, popülist söylemin çağdaş Batı demokrasilerinin siyasetinde yaygınlaşması; popülist
iletişimsel stratejilerin ya da araçların yalnızca yeni sağ politikaların mülkiyetinde olmadığı, aynı
zamanda yeni sol ve merkez (teknokratik) politikalar tarafından da kullanılması söz konusu olur
(Postill, 2018). Bu durum, Mudde (2004, s. 562) tarafından zamanın popüler ruhu (zeitgeist) olarak
adlandırılmaktadır.
Popülizmin böyle bir niteliğe sahip olması ve doğası gereği bağlamsal kopukluklar taşıması
kapsayıcı bir tanımın oluşturulmasını zorlaştırır. Genel ortak bir tanımın oluşmasını zorlaştıran bir
diğer etmen ise, popülizm olgusuna temelde iki tür yaklaşımın olmasıdır. Bu yaklaşımların işleri biraz
daha karmaşık hale getirebileceği düşünebilir çünkü yaklaşımlar popülizmin; (1) ideoloji ya da (2) siyasal
iletişim tarzı olduğu yönündedir. Her durum aslında aynı noktada buluşmaktadır:
(1) İdeoloji yaklaşımına göre popülizm, “toplumun nihayetinde iki homojen ve karşıt gruba
ayrıldığını düşünen bir ideoloji olarak, saf insanların safında yozlaşmış elitlere karşıdır ve siyasetin
halkın genel irade <volonté générale> ifadesi olması gerektiğini savunur” (Mudde, 2004, s. 562).
Bu yaklaşımda yer alan tanıma göre popülizm, liderlere sosyalizm, milliyetçilik veya liberalizm
gibi tam (daha sağlam) ideolojilerle zenginleştirme esnekliği veren ince (daha az ayrıntılı) bir
ideoloji olarak anlaşılmasını gerektirmektedir (Engesser vd., 2017, s. 1111; Mudde, 2004, s. 544).
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(2) Siyasal iletişim tarzı olduğu varsayımına göre ise popülizmin retoriği yalnızca sağ ya da sol görüşlü
partilere ait bir siyasal biçim olarak sınırlandırılamaz (Wodak, 2003, s. 132). O halde tüm ideolojileri
kapsayan halk desteğini almak ve bunu arttırmak için başvurulan ortak tarz ya da teknik söz konusu
olabilmektedir (Laclau; 1998; 2007; Taggart, 2004; Wodak, 2003). Popülizmin yatay boyutu, tipik
unsuru halkı homojen bir bütün olarak göz önünde bulundurması; halkın üstünde değil ama halkın
içinde olan bazı grupların halkın değerleri ve genel çıkarlarının olumsuz yönde etkilediklerinin
şiddetle iddia edilmesidir. Seçkin karşıtı söylemler, halk ile seçkinler arasındaki uzaklığı ve
uzaklaştırmayı vurgulaması bakımından popülizmin yatay boyutunu göstermektedir. Seçkincilik
karşıtlığı ve düzen karşıtlığı ise, popülist siyasi aktörün dikey duruşunu göstermektedir (Jagers ve
Walgrave, 2007, s. 322-325).

kalın
popülizm

ince
popülizm

Yukarıda özet olarak kavramsallaştırılan popülizm olgusu her zaman araştırılan bir mesele
olmuştur. Özellikle popülizmin medya ile olan ilişkisi üzerine çok sayıda araştırma (Kramer, 2014;
2017; Tang, 2017; Lee-Li, 2018; Herkman, 2019; Araujo ve Prior, 2020) bulunmaktadır. Ancak sosyal
medya çalışmalarında ise popülizm yakın döneme kadar göz ardı edilen olgulardan biri olagelmiştir.
Son yıllarda ise, genel olarak ima edilen bir değişken olarak kabul edilmektedir. Son yılların popülizm
üzerine yapılan çalışmalarına bakıldığında, ya genel olarak belli ülkelere odaklı olduğu ya da niceliksel
yöntem tercihlerinin bir kısmının büyük veri, kiminin ise bilgisayar tabanlı analiz yönelimlerine sahip
oldukları görülür. Genel olarak bağlamsal kopukluklara ve doğrulukla ilgili sorunlara sahip oldukları
söylenebilir (Essenger vd., 2017). Bu tür araştırmalar çalışma konusundaki boşlukları doldurmaya
çalışırken aslında yeni bir boşluk oluşturmaktadırlar. Çünkü John Postill’in (2018) dikkat çektiği gibi
sosyal medya, sol ya da sağ yeni popülistlerin tekelinde değildir; aynı zamanda teokratik popülistler de
dikkate alınmalıdır.
Türkiye’de ise, popülizm konusunda yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. İlk
çalışmalar (Yetkin, 2010; Deren Van Het Hof, 2010) siyasal iletişim açısından incelemeler biçiminde
olmuştur. Zaman içinde iletişim alanındaki gereksinmeleri karşılayabilecek nitelikte araştırmaların
(Erdoğan ve Erçetin, 2019;) yapıldığı görülmektedir. Elbette yeni teknolojilerin açtığı yeni mecralar
üzerine yapılan çalışmalara (Atay, 2018; Taş ve Taş, 2018; Hünler, 2019) yenileri eklenmelidir.
Bu bağlamda, popülist iletişimin sosyal medyada ve hatta hibrit medya sistemlerinde nasıl ortaya
konulduğu sorusu önemlidir. Ancak bu sorudan önce niye böyle tutum sergilediği belirlenmeli;
yukarıdaki kavramsallaştırmanın izinden giderek popülizm yatay ve dikey yönlerde
boyutlandırılmalıdır. Özellikle demokratik alanlarda kendine hareket alanı bulabilen popülizmin, hangi
düşünce akımından olduğuna bakılmaksızın, karakteristik unsurlarından söz edilebilir (Jagers ve
Walgrave, 2007):



Halka referans yapma (yatay boyut)








Seçkincilik aleyhtarlığı <anti-elitism> (dikey boyut)
Aydın aleyhtarlığı (dikey boyut)
Kurulu düzen aleyhtarlığı <anti-establishment> (dikey boyut)
Siyasetçilere karşı güvensizlik (dikey boyut)
Dinsellik, bilim ve teknoloji düşmanlığı (dikey boyut)
Geçmişe (anavatana) duyulan özlem (dikey boyut)
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Popülizm temelde, Cas Mudde’ye (2004, s. 544) göre, halk ve elitler/seçkinler arasında yapılan
ayrım önkoşuluyla fırsatçı politikalar ve insanları/seçmenleri hızlıca memnun etmek biçiminde
işlemektedir. Bu iki yorum, demagoji ve oportünizm kavramları ile daha anlaşılır hale gelebilmektedir.
Böylece, popülizmin bir programatik olmaktan ziyade ahlaki bir yaklaşım olduğu düşünülebilir. Elbette
ayrıca, popülizmin kendine has bir ideoloji olmadığı, ancak “daha politik kavramlara bağlı sınırlı bir
çekirdek sergileyen ince merkezli bir ideoloji olduğu”, komünizm, milliyetçilik, sosyalizm gibi çok
güçlü ideolojilere eklemlenebildiği söylenebilir. Bu nedenle gerek sol gerek merkez gerekse sağ
politikalar için işlevsel olabilmektedir.
Söz konusu güçlü ideolojilere kendini uydurabilen popülizmin kullanabildiği ortak
stratejilerden söz edilebilir. Stratejiler, popülizmin kendini nasıl varlık gösterebildiğini ortaya
koyabilmektedir. Essenger vd.’ne (2017, s. 1111) göre, (1) egemenlik, (2) saf insanlar, (3) yozlaşmış
seçkinler, (4) tehlikeli diğerleri biçimindeki temel unsurlardan oluşmakta ve iletişim eylemi içinde
aşağıdaki gibi kendini göstermektedir:
 Halkın egemenliğini vurgulamak
 İnsanları savunmak
 Seçkinlere saldırmak
 Başkalarını dışlamak
 Anavatanı çağırmak
Popülizmin pratikte kullandığı bu stratejiler; halkın yüceltilmesi, temsil sürecinin unsurları olan
kişi ya da kurumların ihaneti ve doğrudan demokrasi gibi vurgular popülist söylemin retoriğini
oluşturur (Görsel 1).

Görsel 1. Popülizmin kavramsal modeli (Uyarlama: Ernst vd., 2017)

Jagers ve Walgrave’in (2007) boyutlandırması dikkate alındığında, yukarıdaki kavramsal model
daha anlamlı olabilmektedir. Halkı merkeze alan yatay düzeyde yer alan birinci boyutta insanları
savunma dört stratejiden oluşur: (1) Popülist aktör halka yakınlığını gösterebilir, (2) erdemlerini
vurgulayabilir, (3) başarılarını övebilir ya da (4) onları yekpare bir grup olarak tanımlayabilir. Elbette
popülist stratejilerin işleyebilmesi, temelde, bir olan öteki yaratılmakla olanaklıdır. Öteki, sağ popülistler
için göçmenler, mülteciler vb. iken sol popülistler için yozlaşmış siyasetçiler, bankacılardır; merkezciler
için ise, mevcut düzen popülistleri ve radikal popülistlerdir (Postill, 2018, s. 757).
Seçkincilik karşıtlığını vurgulayan dikey düzeyde yer alan ikinci boyutta ise elitlere karşı çelişkili
üç popülist iletişim stratejisini birleştirir: (1) Popülist aktörler söylemlerinde seçkinleri itibarsızlaştırır,
(2) suçlar ve (3) seçkinleri halktan ayırır. Yatay ve dikey düzeylerin birleştiği noktada ise, son egemenliği
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-egemenliği yeniden- sağlamak iki stratejiden oluşur: (1) halkın egemenliğini savunarak popüler
egemenlik isterken aynı zamanda (2) seçkinlerin egemenliğini inkâr ederek olumsuz ve çelişkili bir
yaklaşım da kurabilir. (Ernst, vd., 2017). Böylesi stratejiler ve taktikler, popülizm açısından
demokrasinin bir amaçtan çok, bir araç olarak görüldüğünü ortaya koyar niteliktedir.
Yöntem ve Bulgular
Araştırmanın amacı popülist siyasal iletişimin çeşitli medya sistemlerinde nasıl hareket ettiğinin
keşfedilmesidir. Geçmişten gelen sorunların mevcut güncel durumlarını ortaya koymaya yarayan, verili
durumu aydınlatmak ya da en azından tanımlamak ve açıklamak için betimsel analiz yapılabilmektedir.
Bu nedenle araştırmada, olgusal herhangi bir şeyin, ne olduğu, niye var olduğu/tutum sergilediği ve
nasıl hareket ettiği sorularına neden-sonuç ilişkisi içinde yanıt bulmaya ve anlamlandırmaya çalışan
betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2003).
Araştırma birimleri çeşitli kaynaklardan amaç yönlü olarak alınmıştır. Konunun popülerliği
akademik çevreler kadar medyanın da ilgisini çekebilmektedir. Örneğin The Guardian gazetesi siyaset
bilimciler ve veri gazetecilerinden bir Popülizm (araştırma) Ekibi oluşturmuştur. Bu çalışma grubu,
küresel araştırmalar yapmakta, haber dosyaları hazırlamaktadır.2 The Guardian gazetesi tarafından 20002018 yılları arasında popülist söylem araştırması yürütülmüştür. Nisan 2019 tarihinde yayınlanan ve Küresel
Popülizm Veri Tabanı’ndan derlenen özel haber dosyasında yer alan sol ve sağ popülist devlet başkanları
ya da liderleri (Görsel 2) ile sınırlıdır. Ancak merkez politikalar izleyenler ile teokratik popülist yapının
parçası olan devlet liderleri ise bu listenin dışında kalmıştır.

Görsel 2. Ülke liderlerinin popülizm grafiği3
2
3

Ayrıntılı haber dosyaları için bkz. https://www.theguardian.com/world/series/the-new-populism
Uyarlama: The Guardian, https://www.theguardian. com/world/ng-interactive/2019/mar/06/revealed-the-rise-and-rise-
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Sonuçların varyansını arttırmak ve uluslararası popülizm kalıplarını belirlemek için yukarıdaki
listede yer alan sol ve sağ popülistlerin yanı sıra, liste dışından çeşitli ülkelerin merkez ve teokratik
popülist devlet başkanları seçilmiştir. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Madura (sol), Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (merkez) ve ABD Başkanı Donald Trump (sağ) ve Pakistan
Cumhurbaşkanı Arif-ur-Rehman Alvi (teokratik), farklı popülistlik seviyeleri olan devlet liderleri olarak
belirlenmiştir. Bu devlet liderlerinin hem kendileri ya da medya kuruluşları tarafından paylaşılan hem
de başkaları tarafından tekrar paylaşılan Türkiye ile ilişkili Facebook iletileri amaçlı örneklem olarak
seçilmiştir. Postill’in (2018) belirttiği gibi sosyal medyanın hibrit medya sisteminin geri kalanından
yalıtılmış olmadığı varsayılmıştır. Ayrıca yeni medyanın zamansızlık temel niteliği de bulunmaktadır.
Bu nedenlerle, sosyal medya platformlarında paylaşılan iletiler için (TV kanalları, internet sayfaları ya
da youtube vb.) kaynak ve zaman sınırlaması yapılmamıştır.
Her iktidarı elinde bulunduranlar gibi siyasetçilerin de otoritelerini oluşturmaları,
meşruiyetlerini sağlamaları ve güçlendirmeleri gerekir. Özellikle karizmatik nitelikleri ağır basan liderlik
iddiasındakiler için medya bulunmaz fırsattır: Geleneksel otoriteyi azaltabilme riski olmasına karşın,
medya türevli otoriteden yararlanmak isterler. Karizmatik otorite, retoriksel/iletişimsel unsurlara sahip
olmalarına karşın, bir karizmatik lider medya türevli otorite ile sahip olduğundan daha çok güce
kavuşur. Bu anlamda, televizyon programları, gazete yazıları, popüler dergi, radyo yayınları, internet
siteleri ve benzer kitle iletişim ürünleri aracılığıyla “seyircinin-bakan kimsenin gözleri olma” durumu
gerçekleşir (Herbst, 2003, s. 491).
Bir siyasetçinin duygularını medya aracılığıyla etkin biçimde kamusal alanda sergilemesi,
insanları bir tanıktan çok bir seyirciye dönüştürür. Bir taraftan devlet başkanlarının işçi ailelerle yemek
yemesinin ya da kendi kahvaltısını kendisinin hazırlamasının medyada yer verilmesi, samimi ve
güvenilir olarak (Sennett, 2010, s. 44) bizden biri algısının oluşmasını sağlarken, diyalektik biçimde,
insanların kendilerine olan güveni kaybetmelerine bağlı olarak, bu kişilerin üstün kişiliğe sahip özel
olduklarına dair düşünüşü mantıklı hale getirir (Sennett, 2010, s. 336). Bu mantık, temsili siyasete içkin
kurumsallaşmanın reddini, karmaşık kurumsal yapılara başvurmadan yapmayı yeğleyen popülistler
(Taggart, 2004, 128) için elverişli ortamı sağlar.
Geleneksel medya sistemleri gibi çevrimiçi ortamlar siyasetçilere çeşitli olanaklar sunar.
Siyasetçiler, özellikle popülist nitelikleri daha ağır basanlar, söylemlerinde doğrudan yönetimi ve
katılımı sıklıkla dile getirirler. Bu tür söylemler, siyasetçilerin halkla yakından bağlantı kurmaya her
zaman ilgi duyduklarını gösterebilmektedir. Tüm medya sistemleri insanlarla bağlantı kurarken sosyal
medya popülistlere hem çok daha doğrudan iletişim olanağı hem de popülist mesajların kısa aserbik
(keskin ve lafını esirgemeyen) doğasını iyi yansıtabilmektedir. Geleneksel medya sistemlerine özgü kitle
iletişim mantığından bağımsız hareket etme, eşik bekçilerini devreden çıkarır. Medyanın haber değeri
kriterinden kopuk olarak, daha kişisel ve sansasyonel siyasal ileti gönderilebilmektedir. Tüm bunlara
ek olarak, kişisel eylem çerçevelerinin esnek politik kimliklere dayanması, popülizmin ince yönüne
uygun olanaklar sağlamaktadır (Engesser vd., 2017, s. 1113).
Sosyal medya, halkın egemenliğini vurgulamak gibi (insanları savunmak, elitlere saldırmak,
diğerlerini dışlamak, anavatanı çağırmak) temaları kanalize edebilmek için ortam sağlar. Mutsuz
bireylerin arayışları yeni medya mecralarında (sosyal medya platformları, internet sayfaları, video
paylaşım siteleri vb.) popülist siyasetçilere rastlayabilmektedirler. Sosyal medya, sahip olduğu
algoritmik mimarisinde yer alan filtre balonları (yankı odaları / bilgi kozaları) marifetiyle kullanıcılara
of-populist-rhetoric
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toplayıcı bir etki uygular. Böylece popülist siyasetçiler, amaçları doğrultusunda popülist söylem (halkın
sesi) ve kolektif eylem (halkın mitingi) gibi işlevlerden yararlanabilirler. Ayrıca yeni medya mecralarında
varlıklarının ve dolayısıyla popülist söylemlerinin yeniden ve yeniden üretilmesi için bu mecraların
transgresiflik4 özelliğine güvenirler. Bu yolla, sosyal medyanın mobokratik5 eğilimi ve belirli içeriklerin,
liderlerin orantısız görünürlük kazandırması gibi popülist siyasetin birleştirici misyonuna katkıda
bulunacak bir araca kavuşmuş olurlar (Gerbaudo, 2018). Böylece sosyal medya, resmi kişilerle ilişkili
popülist bir söylem olarak kişisel eylem çerçeveleri (halkın sesi) ve kolektif eylem mantığı (halkın mitingi) gibi
kişiselleştirilmiş ve kapsayıcı içeriklerin dağıtım aracı haline gelir (Engesser vd., 2017). Sosyal medyanın
barındırdığı böylesi avantajlar tüm (sol, merkez, sağ ve teokratik) popülist türleri açısından işlevsel
olabilmektedir.
Sol Popülizm
Sol popülizm, halkın birliğini insanları sömürmekle suçlanan “açgözlü bankacılar”, “haydut
girişimciler” ve “yozlaşmış siyasetçiler” tarafından oluşturulan ahlaksız ayrıcalıklara karşı muhalefet
yoluyla inşa edilir (Gerbaudo, 2018). Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 2019 yılında CNN
Türk kanalına verdiği röportajda ABD’nin ülkesine uyguladığı ekonomik ve siyasal yaptırımlar, AB’nin
seçimlerle ilgili siyasal müdahaleleri gibi dış politikayla ilgili açıklamaları, kendi toplumuna düşmanlık
besleyenleri yeniden düşman ilan edecek biçimde oluşturmaktadır.
Krallıklar hüküm sürmüyor. Bay Pompeo tamamen umutsuzluk içinde ve nefretle dolu.
Nefret ve umutsuzlukla konuşuyor. O bir dünya lideri, bir diplomat değil. Kimseye saygısı
yok ve bağırarak ve tehdit ederek hüküm sürebileceğini sanıyor. Kimse bize bağıramaz.
Benim hakkımda istediğini söyleyebilir fakat ben ülkemi, insanlarımı ve tarihimi koruyorum.
Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız. (CNN
Türk, 27.01.2019)

Görsel 3. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun CNN Türk kanalında yaptığı röportaj sosyal medya
içeriği olarak kullanılması6

Sınırları ihlal eden, sınırları aşan.
Politik kontrol olarak olağan halk kitlesinin yönetimine dair.
6
Röportajın tamamı için bkz. https://www.facebook.com/watch/?v=545626932513557&external_log_id=
647476ee199d2fa4ae79f965b5b6bfc6&q=maduro%20cnn%20%C3%B6zdemir
4
5
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Ayrıca Simon Bolivar ve Hugo Chavez’i kurtarıcı olarak tanımlarken, “...saygı
duyuyorum. Onların varlığı derimin altına işlemiş gibi. Bu sorunlarla başa çıkarken onlardan
güç alıyorum” diyerek anavatana bir çağrıda bulunmakta, geçmişe duyulan özlemi yeniden
inşa etmektedir. Söylemsel olarak yeniden inşa edilen anavatanın savunulmasında müttefikler
ve düşmanlar biz-onlar ayrımıyla yeniden oluşturulmaktadır.
Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan
Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan’a karşı darbe girişimi
gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye’deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe
girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde
Dışişleri Bakanı’ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini
sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan’a karşıydılar. O günden bu
yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına
aşığım. Türkiye’nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bize demokrasi adına
destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum. (CNN Türk, 11.08.2018)

Maduro, böylece, biz-onlar karşıtlığı üzerine kurulu popülist söyleminde, biz
cephesine farklı ideolojilere sahip olmalarına karşın başka ortaklıklar açısından kendi
müttefiklerini de eklemiştir. CNN Türk’ün Facebook paylaşımı 37 bin 900’ün üstünde
görüntülenmeye ulaşmıştır. Diğer gerçek kişi ya da AKP ve MHP’ye yakın gruplar tarafından
bu röportajın sosyal medyada ayrıca dolaşıma sokulmasına rastlanabilmektedir.
Merkez Popülizm
Merkez popülizm, çoğu zaman diğer popülist söylemlerden ödünç almalar yapabilmekte;
bunları ekonomik anlamda pazar esnekliği, girişimcilik ve büyüme diliyle harmanlayabilmektedir.
Bulundukları konum itibariyle, siyasal yelpazede yer alan sol seçmenler ve analistler tarafından mevcut
düzen yanlısı muhafazakar, sağ seçmenler tarafından ise sol liberal olarak görülürler (Postill, 2018, s.
757).
Bu çerçevede, Emmanuel Macron’un, 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
Fransa’daki mevcut düzen karşıtı atmosferden yararlanarak hem anti-popülist popülizm hem de
yumuşak popülizm yaparak rakiplerine karşı başarılı olmuş bir siyasetçi (Bordignon, 2017’den akt.
Postill, 2018, s. 757) olduğu söylenebilir. Macron, 2019 yılında Londra’da gerçekleştirilen NATO
zirvesinde benzer popülist stratejileri uygulamıştır. NATO’nun “beyin ölümünün gerçekleştiği”
argümanı üzerinden Türkiye’nin Suriye politikası ve S-400 füze sistemleri üzerine açıklamalarda
bulunmuştur.
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Görsel 4. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un ABD Başkanı Doonald Trump ile yaptığı toplantının
basına açık bölümü7

Merkezci popülistler, seçildikleri takdirde, yozlaşmış düzenin hataları ile rakip popülistlerin
tehlikeli aşırılıkları arasında anlamlı üçüncü bir yol izleyeceklerini seçmenlere göstermeyi amaçlarlar
(Postill, 2018, s. 757). Macron’un söylemlerinde de buna rastlanabilmektedir. Örneğin, hem
Türkiye’nin NATO’da YPG’nin terör örgütü olarak nitelenmemesi halinde Baltık Savunma Planı’nı
bloke edeceğini söylemekte hem de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 kısa-orta-uzun menzilli hava
savunma füze sistemi satın alması konusunda eleştiriler yapmaktadır:
Türkiye’nin hem NATO üyesi olup hem de S-400 alması nasıl mümkün oluyor? Bu teknik olarak
mümkün değil ... Türkiye ile güvenlik, göçmenler sorunu ve ticaret alanında işbirliği içinde çalıştıklarını
vurgulayan Macron, Türkiye’nin NATO bağlamında dile getirdiği YPG talebi konusunda, “NATO’da
çıkacak deklarasyonları engellemeye çalışıyor. YPG terör örgütü olarak nitelensin istiyor. Türkiye ile
bu konuların açıklığa kavuşması gerekiyor” açıklaması yapmıştır. (03.12.2019)

Macron’un Türkiye eleştirileri, dış politikada popülist tutum sergilediği biçimdedir. Fransa’nın
kendi dış politikası açısından söylemde bulunmaktaymış gibi görünmesine karşın, aslında iç politikaya
yönelik olarak mesaj verme eğilimindedir. Çünkü bir öteki yaratarak biz (Fransa) - onlar (Türkiye) ayrımı
yaratma ve dolayısıyla anavatan çağrısı yapma eğilimi fark edilmektedir. Elbette bu ayrım NATO’ya
dahil Avrupa ülkeleri ve ABD ile Türkiye karşıtlığı üzerinden yapılmaya çalışılmaktadır. Bu açıklamalar,
ikili görüşmenin tarafı olan ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul görmemiştir. Bir popülist
olan Trump, Türkiye’ye S-400’lerden dolayı yaptırım getirip-getirmeyeceği sorulması üzerine, “Bu
konuya halen bakıyoruz, üzerinde konuşuyoruz …Biliyorsunuz Türkiye Patriot sistemi satın almak
istedi ve (eski ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi onlara izin vermedi, onlar ancak başka bir sistem
satın almaya hazırlandığında izin verdiler” biçiminde savunmacı bir açıklamada bulunmuştur.
Macron’un Türkiye’ye yönelik görüşlerinin yer aldığı Amerika’nın Sesi haber kuruluşunun internet
sayfasında yer alırken aynı zamanda resmi Facebook hesabı üzerinden de içerik dolaşıma sokulmuş ve
101 bin 111’den çok görüntülenmiştir.

Amerika’nın Sesi haber kuruluşunun yaptığı haberin Facebook erişimi için bkz. https://www.facebook.com/
amerikaninsesi/videos/976621146056746/?v=976621146056746&external_log_id=cd56b5a2869cfd948145ab06fd68ba28
&q=macron%20t%C3%BCrkiye
7

311

Yetkin, Barış; Yeni Popülizm ve Yeni Medya: Siyasal İletişim ve Sosyal Medya Çerçevesinde Bir Tartışma

Sağ Popülizm
Donald Trump, ABD başkanlık seçim sürecinde sahte haber sitelerini kullanmakla
suçlanmıştır. Anaakım medyaya duyulan güvensizlik yeni haber kuruluşlarının haber ve fikir üretimine
başlamasına olanak sağlamaktadır. Bu olanaklar, seçim kampanyalarını desteklemek için alternatif
haber kanallarının kullanımı biçiminde olabilmektedir. Kışkırtıcı haberleri ile bilinen Breitbart haber
sitesi, Trump’ın seçim kampanyasını desteklediği bilinmektedir. Seçimler sonrası sitenin eski icra
kurulu başkanı Steve Bannon, Beyaz Saray baş stratejisti olarak atanmıştır. Kadınlara ve Müslümanlara
karşı nefret uyandırma, küreselleşme ve politik doğruluğa karşı ateşli söylemler sağcı popülist medyanın
karakterisitliğini oluşturur. Paralel biçimde, yine sağ popülizmde, insanların göçmenlere, etnik ve dini
azınlıklara karşı dışlayıcı ve yabancı düşmanlığı dikkat çeker. Donald Trump’ın söylemi de yabancı
düşmanlığını ön plana çıkarmak kadar, neoliberal sistemin başarısızlıklarını vurgulamak biçimindedir.
Genel olarak ortak düşmanlara karşı, özellikle tepkisiz siyasi elitler tam bir karşı duruş sergilendiği
söylenebilir (Gerbaudo, 2018).
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ne resmi ziyaretleri sonrasında 13
Kasım 2019’da ortak yapılan basın toplantısında Başkan Donald Trump tipik popülist bir iletişim
sergilemiştir. Basın toplantısında devlet başkanlarına soru yöneltmeleri aşamasında, Trump, Erdoğan’a
gazeteci tercihini sorduktan hemen sonra “Türkiye’den yakın bir gazeteci lütfen. Yakın, sadece yakın
gazeteciler sorsun; onlardan çevrede fazla yok...” ifadesi kullanması, popülist stratejisi hakkında ipuçları
vermektedir.

Görsel 5. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak yaptığı
basın açıklaması8

Trump’ın kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıt ise, yine sağ popülist söyleme uygun
düşmektedir. Trump, kendisine sorulan soruya verdiği cevabın ardından kadın gazeteciye teşekkür
ederek, “Şimdi başkana (Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek) bir soru sorabilirsin. Sorduğun soruyla
gazeteci olduğuna, Türk hükümeti için çalışmadığına emin misin” ifadeleri kullanmıştır. Trump’ın bu
tutumu tipik sağ popülizme uygun düşmektedir. Çünkü sağ popülizm, Benjamin Krämer (2017, s.
Euro News’ın yaptığı haberin tamamına Facebook üzerinden erişim için https://www.facebook.com/
tr.euronews/videos/627342637800642/?v=627342637800642&external_log_id=9108725e69d5cce36ef3f79ebe0ee45e&q=
trump%20hilal%20kaplan
8
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1296) tarafından, nostaljik bir ideoloji olarak nitelendirilir. Kayıp bir anavatan özlemi içindedir ve
paradoksal olarak geleneklere karşı algılanan ya da inşa edilen tehditler karşısında isyancıdır. Siyasi
kararlar, uygulamalar ve ütopik durumu gerçekleştirmeyi ya da ona yaklaşmayı ima etme, sağcı popülist
protestolarda kendini gösterebilmektedir.
Yine Krämer’e (2017, s. 1296) göre, çevrimdışında olduğu gibi çevrimiçi iletişimi tam olarak
anlayabilmek için hem işlevleri olan görevliler hem de sıradan vatandaşların eylemlerinin incelenmesi
gerekmektedir. Trump’ın verdiği yanıta gösterilen tepkilerden, bu durumun salondaki çoğu kişinin
hoşuna gittiği dikkat çeken bir başka ayrıntıdır. Trump’ın, benzer anti-elit söylemlerini muhataplarına
(siyasetçiler, gazeteciler, kadınlar vb.) doğrudan yapma alışkanlığına sahip olduğu bilinmektedir ve ilgili
paylaşımlara sosyal medya platformlarında derleme biçiminde rastlanabilmektedir. Yukarıda ele alınan
basın açıklamasına ilişkin video aynı zamanda internet haber siteleri ve Youtube gibi paylaşım sitelerinde
yer alırken, sosyal medyada dolaşıma sokularak paylaşımda bulunulmakta ve 5 milyon 680 binin
üstünde görüntülemeye ulaşabilmektedir.
Teokratik Popülizm
Teokratik popülizmde dinsellik ağırlığını hissettirir. Teokratik popülistler kültürler arasından
birbirilerinden farklılık göstermelerine karşın, çoğunlukla halkın egemenliği yerine Tanrı’nın
egemenliğini vurgularlar. Örneğin İran’da teokratik liderliğin amacı halkın ibadetinde din adamlarının
hareket içindeki liderlik konumunu güçlendirmektir. Egemenlik yalnızca Tanrı’da ve devamı yoluyla
geçici olarak Ulema Zeka biçiminde milletvekillerinde bulunmaktadır. Yabancı düşmanlığı, halkın
ibadeti ve manipülatif özellikler taşır (Afrachteh, 1981’den akt. Postill, 2018). Endonezya’da ise amaç,
İslam hukukuna dayalı üniter bir devlet dönüşümünü sağlamaktır (Duile, 2017’den akt. Postill, 2018).
Teokratik popülizmin niteliklerinin, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Pakistan için de
geçerli olduğu söylenebilir.
Şubat 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına
katılmak üzere Pakistan’a gitmiştir. Resmi ziyaretler kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif-urRehman Alvi ile görüşmelerde bulunmuştur. Alvi, Pakistan’da popülist bir parti olan Pakistan Adalet
Hareketi adayı olarak Eylül 2018 yılında cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu nitelikleri nedeniyle Alvi,
teokratik popülist bir siyasetçi olarak kabul edilebilmektedir.

Görsel 6. Pakistan Cumhur Başkanı Arif-ur-Rehman Alvi’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte Cuma Namazı kılması9
9

TVnet’in Facebook üzerinden haber formatında olmayanham görüntüler biçiminde yaptığı paylaşımı için bkz.
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Popülizm, elektronik medya ve çevrimiçi medya sistemlerinin oluşturduğundan daha büyük
iletişim sistemlerinde yer alır. İç içe geçen soysal medya ile hibrit medya sistemlerini kullanan popülist
siyasetçiler, ulaşım ve telekominikasyon ağları ve cami, kilise, meydanlar, gecekondu bölgeleri gibi
kamusal alanlarda da eylem ve söylemlerini sürdürebilmektedirler. Farklılaşmış alanlarda çevrimdışı
kişiler arası, grup, kitle ve kamu iletişimi biçiminde varlık bulurlar (Postill, 2018, s. 762). Resmi
görüşmeler sırasında Alvi ve Erdoğan Cuma namazı için birlikte başkent İslamabad’taki
Cumhurbaşkanlığı Mescidi’ne gitmişlerdir. Namazı kıldıracak din görevlisinin, “Erdoğan’a siz varken
ben imamlık yapamam” demesi, Alvi’yi ev sahibi olarak memnun etmiş görünmektedir.
Popülistler için kendi fiziksel varlıklarını sıradan insanlara ve destekçilerine düzenli biçimde
herhangi bir mekanda gösterme yeteneğinin sergilenmesi önemlidir. Elbette bu gösterideki biçemlerde
kültürel farklılıklar ve benzerliklerin dikkate alınması önemlidir. Ancak popülist başarı için yeterli koşul
olmasa bile, orada (mekanda) olmak güçlü bir transmedya stratejisiyle işlevsel olabilmektedir (Postill,
2018, s. 762). TVnet’in Facebook üzerinden yayınladığı içerik, çok sayıda (500 bini aşkın) görüntüleme,
beğeni ve paylaşım ile etkileşime girmiştir. Aynı konuyla ilgili benzer içeriklere, Facebook’ta bir
geleneksel medya kanalının haber merkezi ya da gerçek kişi paylaşımlarına rastlanabilmektedir.
Sonuç
Bu çalışmada, yeni medya mecralarında yeni popülizm olgusu incelenmiştir. Popülizm
olgusunun çeşitli medya mecralarında oluşumu ve içeriklerin farklı mecralara transferi keşfedilmeye
çalışılmıştır. Betimsel çözümleme yöntemiyle yapılan kuramsal tartışma, çeşitli örnek olaylar üzerinden
somutlaştırılmıştır.
Seçilen iletiler her ne kadar örneklemi oluşturan siyasetçilerin kendileri tarafından üretilmemiş
bile olsalar, araştırma sosyal medyanın bir başka yönünü göstermektedir. Sosyal medya ve kitle iletişim
araçları (elektronik medya) viral gerçekliğin tekrarlamalı döngülerinde birbirilerini beslerler. Popülist
liderler ve takipçileri, kitle iletişim araçlarına karşı sosyal bölünmeye dayanan “trend hashtagler”
aracılığıyla haber ve düşünceyi bir araya getirirler. Örneğin ABD Başkanı Donald Trump’ın aktif olarak
kullandığı kendine ait Twitter hesabından yaptığı aserbik paylaşımların çoğu kez geleneksel medyalarda
(gazete, radyo, TV ve bunların çevrimiçi uzantılarında) haber konusu yapıldığı bilinmektedir. Bu
durum, popülist siyasetçilerin başarılarının yalnızca sosyal medya ile olmadığı, güçlü bir TV elektronik
ayak iziyle oldukça etkili bir hibrit medya (transmedya) stratejisi ile gerçekleşebileceğini göstermektedir.
Böylece sosyal medya, resmi kişilerle ilişkili kolektif eylem mantığı ve kişisel eylem çerçeveleri
oluşturarak, kişiselleştirilmiş ve kapsayıcı içeriklerle bağ oluşturmakta ve dağıtım aracı haline
gelmektedir. Siyasetçiler, geleneksel medya aracılığıyla sosyal medyada dolaşıma girmiş bile olsalar, ağ
mantığıyla popülist söylemlerinin ve eylemlerinin kullanıcılar tarafından yeniden ve yeniden
üretilmesini sağlamış olurlar. Böylece, sosyal medya aracılığıyla doğrudan iletişim olanağına kavuşup,
geleneksel medyanın etik kurallarından sıyrılabilirler. Popülist aktörlerin, rekabet içinde bulundukları
kişilerin popülistlik varlıkları ve popülistlik düzeylerinin tam farkında olarak (aynı yönlü ya da zıt yönlü)
medya stratejileri geliştirdikleri bulgulanmıştır. Bu stratejiler, geleneksel (elektronik) medya alanı ile
sınırlı kalmamakta; sosyal medya (çevrimiçi) ile bütünleşerek hibrit medya sistemlerinde ve hatta diğer
fiziksel (çevrimdışı) kamusal alanlarda hareket kabiliyetine ulaşmaktadırlar.

https://www.facebook.com/tvnet/videos/478814499479926/?v=478814499479926&external_log_id=e44e50c986d93b93
9d92f6be8c3f7e6e&q=tayyip%20erdo%C4%9Fan%20pakistan%20cuma%20namaz%C4%B1
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Yaklaşım: Mutfağın Kutsallığı ve Kültürel Dönüşüm

Laura Ezquivel’in ĺntimas Suculencias Başlıklı Yapıtına Ekofeminizm
Üzerinden bir Yaklaşım: Mutfağın Kutsallığı ve Kültürel Dönüşüm
Olcay Öztunalı1
Giriş
Meksikalı yazar Laura Esguivel’in,Türkçe’ye Acı Çikolata (Esquivel, 1993) başlığıyla çevrilen,
1989 yılında yayımlanan ilk romanı Como agua para chocolate, büyülü gerçekçilik akımının belirgin
özellikleriyle yazılmıştır. Dünyada pek çok dile çevrilen ve sinemaya uyarlanan bu yapıtın asıl
kahramanı, olağanla olağanüstü olanın doğallıkla birbirine dönüştürüldüğü mutfaktır. Esquivel’in 1998
yılında üçüncü kitabı yayımlanır; Türkçe’ye Saklı Lezzetler (Esquivel, 2010) başlığıyla çevrilen ĺntimas
Suculencias)başlığı altında yayımlanan metinlerinde, yazar mutfağın, ocağın, önemini, toplumsal
dönüşümün dışarıda değil, içeride, evde gerçekleşeceğini ve bu dönüşümü gerçekleştirecek olan yeni
insanı öngörür. Bu kitabın da asıl kahramanı mutfaktır. Ancak ilk romanın da olduğu gibi büyülü
gerçekçilik unsurlarının işleyişini sağlayan ana sahne işlevini üstlenen mutfak değil, annesiyle
anneannesiyle birlikte çocukluğundan itibaren girdiği gerçek bir mutfaktır; doğadaki dört unsuru
dönüştürüp, insanı besleyerek onu fiziksel olduğu kadar psikolojik, kültürel olarak da besleyip
dönüştüren bilge kadınlarla girdiği mutfak. Esquivel, kitap boyunca bizimle paylaştığı yemek
tariflerinden yola çıkarak, yemek yapmak gibi yalın bir üretim üzerinden, gündelik olanı ritüele
dönüştürür. Çünkü yeni toplumu oluşturacak olan yeni insanın ancak ritüeller ile var olabileceğini
savunur. Arkaik dönemde kadın işlerinin kutsiyetini, bilge kadın tipini, doğanın ve doğadan gelen
unsurların dönüştürülerek kültürün bir parçası olma işlevini sorgularken modern toplumsal yapıyı da
sorgular. Benzer biçimde, 1970’li yıllarda ortaya çıkan ekofeminizm hareketinde, modern toplumlarda
doğa ve kültür ilişkisinden yola çıkarak, erkeğin kültürü kadınınsa doğayı temsil ettiği kabulü üzerinden
kültürün doğa üzerindeki üstünlüğünü sorgulanır. Bu doğrultuda çalışmamız ekofeminist bir okumayla
Esquivel’in yapıtın başkahramanı olan mutfağın işlevi, kutsiyeti ve kültürel açılımları üzerinden yeni
insan, yeni toplum formülüne bir yaklaşım olacaktır.
Laura Esquivel, kitabın.”Ateşin yanı başında“ başlıklı ilk anlatısında çocukluğuna döner.
Annesi ve anneannesiyle birlikte girdiği mutfağı anlatır. Bu çocukluğunun geçtiği aile evinin mutfağıdır.
Laura Esquivel bu anlatıda modern toplumun küçümsediği bir iç mekan olarak mutfağa kadim
kültürlerdeki değerini teslim eder; mutfağı, insanın yerleşik hayata geçtiği dönemlerde kent kültürünü
yöneten bilge kadınlar ve bu kadınların doğayla olan ilişkileri üzerinden konumlandırır.
Kitap boyunca gelenekten beslenen iki kadın tipi karşımıza çıkar; başka bir deyişle, Esquivel
iki kadın tipi üzerinden geleneği sorgular. Birincisi bu ilk anlatıda betimlenen ‘bilge kadın’, ikincisi de
son anlatıda beliren ‘cadı anne’ figürüdür. Bilge kadın tipi, her şeyden önce doğanın dilini okuyabilir;
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doğadaki dört temel elementi -hava, su ateş, toprak- kullanarak besinler ve ilaçlar hazırlayarak onu
kültürel bir alana dönüştürebilir, ancak bunu yaparken, her bir elementin temsil ettiği gücün kabulü ön
koşuldur, başka bir değişle doğa ve onun unsurları üzerinde bir üstünlük söz konusu değildir, çünkü
doğayı dönüştürerek onu kültürel bir alana taşıma işlevi, insanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini
değiştirmez. Böylelikle kültür ve doğa karşı karşıya getirilmez. Esquivel bu kadın tiplemesini şu
cümlelerle betimler:
Hayatımın ilk yıllarını, annemin ve büyük annemin mutfağında, bu bilge kadınların girer girmez evrenin
esasını oluşturan dört elementi; suyu, havayı, ateşi ve toprağı ustalıkla işleyen büyük simyacılara ve
rahibelere dönüştüğünü gördüğüm mutfağın kutsal bölümünde, ateşin yanı başında geçirdim. Sanki
yaptıkları bir hiçmiş, ateşin arıtıcı gücünden geçirerek dünyayı dönüştürmüyorlarmış, yememiz için
hazırladıkları besinlerin saatlerce bedenimizde kalarak organizmamızı değiştirdiğini, canımızı,
ruhumuzu beslediğini, bize kimlik, dil ve aidiyet kazandırdığını bilmiyorlarmış gibi alçakgönüllü bir
tavırla bunu yapmaları çok şaşırtıcıydı.(Esquivel,15)

Mutfak Esquivel için sadece yemek yapılan bir alan değildir. Küçük bir çocukken “dünyada
olup biteni yeni yeni anlamaya başladığı yerdir”(Esquivel, 16). Üç kuşağı temsil eden kadınların uzun
sohbetler ettiği, yazılı olmayan öykülerin, sözlü tarihin ağızdan ağza aktarıldığı bir kültürel kaynaktır.
Sözel kültür, yazılı olmayan kültür bütün kadim uygarlıklarda olduğu gibi Latin Amerika kültürünün
de temelini oluşturur. Söylenceler, efsaneler, hikayeler, şarkılar, ninniler ataların, hayat hikayeleri,
geçmişin deneyimlerini aktarırken sonraki kuşakları da geçmişin bir parçası kılar. Mutfak bu anlamda
kıta yerlisi ile de bağlantılıdır. Diğer yandan Nicolás Balutet’in belirttiği gibi, 1970’li yıllardan itibaren,
mutfak kadının köleliğini çağrıştırdığı bir yerdir. Latin Amerika kültüründe de yerli hizmetçilerin yaşam
alanıdır.(Balutet, 60) Bütün bu özellikler Latin Amerika edebiyatında Büyülü gerçekçilik akımı başlığı
altında Dünya edebiyatın ana damarlarından birini oluşturan Avrupa tarafından anlamlandırılması
seneler sürecek bir akımın da ana kaynağıdır: Çünkü yerli kültürü bu akımın temelini oluşturur.
Erik Camayd Freixas, Realismo mágico y primitismo başlıklı kitabında belirttiği gibi, büyülü
gerçekçilik bir ekol ya da bir akım olmaktan çok Güney Amerika’dan evrensel açılan bir kültürel
kimliktir. Kaynağı 1492 yılında keşfedilen ‘primitif Amerika’da aranmalıdır.(Camayd Freixas, 50). Latin
Amerika toplumu Amerika’nın keşfinden beri heterojen bir yapıya sahiptir ve “büyülü gerçekçilik”,
söz konusu heterojen yapının dışlanan, ötekileştirilen kesiminin gerçeği algılama, yorumlama biçimidir.
Yerli kültürde evren ve gerçeklik, karşıtlıkların uyum içinde birbirlerini tamamladığı unsurların
bütünüdür. Bu kültürde doğa henüz kutsiyetini yitirmemiştir. İnsan doğaya hükmetmez, etrafındaki
her şeyle birlikte onun bir parçasını oluşturur. Başka bir deyişle, etrafımızda gördüğümüz canlı cansız
her nesne ile birlikte, yemek yemek dahil insanın günlük hayatta gerçekleştirdiği bütün edimler de bu
kutsiyetten payın alır, hepsi bire ritüel olarak algılanır. Temelini bu kültürün oluşturduğu edebiyatı
incelediğimiz zaman doğal olarak benzeri bir durumla karşılaşırız: zıtlıkların birbirine dönüşmesiyle
karşıtlıkların ortadan kalkması; zihin ile duygunun, kavramsal olanla sezgisel olanın bütünlüğü; gerçek
olanla gerçeküstü unsurların birbirinden ayrılmadan, bütünlük içinde, sınıflandırılmadan ve diğeri
referans alınmadan doğallıkla birbirine dönüşmesi; okurun bu yaratıdan yeni algıda bu yaratılan iki
dünyayı birbirinden ayıramadan birinden diğerine geçmesi; anlatıda karakterlerin psikolojik analizi
yapılmadan, duygu, düşünce ve davranışları üzerinden okurun değerlendirmesine bırakılması gibi
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özellikler saptarız. Bütün bu özelliklerin ortak noktası bütünü oluşturan unsurlarda farklılıkların
karşıtlık olarak algılanmamasından ibarettir.
Oysa içinde yaşadığımız modern toplumun alt yapısını oluşturan Avrupa felsefesi karşıtlıklar
üzerine kuruludur. María Tardón Vigil, Una reivindicacion de la mujer y la naturaleza başlıklı çalışmasında
söz konusu karşıtlıkların en iyi bilineninin, en genel olanın zihin ve beden düalizmi olduğunu belirtir:
uygarlığı geliştirenler ile nesilleri, türleri geliştirenler: ilki erkek diğeri kadınla özdeşleştirilmiştir.(Vigil,
535). .
María Tardón Vigil aynı çalışmada, modern demokrasilerin ortaya çıkışında Jacques
Rousseau’nun, dolaysız ya da temsili her vatandaşın politikaya katılması gerektiğinin önemini
belirtirken, bunun gerçekleşebilmesi için, yani erkeğin bu işlerle uğraşabilmesi için, evde bütün işleri
üstlenecek bir kadının olması gerektiğini savunduğunu, üstelik bunu savunurken kadınlardan nefret
etmediğini, bu durumu sadece bir saptama ve gereklilik olarak algıladığını belirtir. (Vigil 538-539)
Oysa Esquivel, mutfağı her şeyin eşitlendiği bir bilgi alanı olarak görür, “toprağın, havanın,
şimdinin ve geçmişin birleştiği yer olan mutfak, sanatın ve yaşamın gerçekleştirildi bir bilgi alanıdır.”
(Esquivel, 82). Bu yüzden, Latin Amerika ekofeminist kadın edebiyatının ilk örneklerinden biri kabul
edilen Sor Juanna de la Cruz’un sözlerini hatırlatır.
“Sor Juanna’yı entelektüel açıdan hadım etmeye niyetlendiklerinde kitaplara erişimini yasakladılar, sanki
bilginin tek kaynağı kitaplarmış gibi. Belki de bilginin kaynağının ne olduğunu unuttular. Ama Sor
Juanna mutfağa sığındı ve kuşku yok ki öğrenmeye devam etti. “.Yumurtanın tereyağında ya da sıvı
yağda dağılmadığını ve kızardığını görüyorum, öte yandan meyve şurubunda dağılıyor. Şekeri sıvı halde
muhafaza etmek için ayva ya da acı bir meyve eklenmiş bir parça suya katmanın yeterli olduğunu
görüyorum.(…).Ve bütün bunları gördüğümde hep diyorum ki: Aristoteles yemek pişirseydi daha çok
yazardı. (Esquivel, 73)

Bu doğrultuda, Esquivel’in okula başlayıncaya kadar ‘mutfak eğitimi’ üzerinden aldığı sözel
kültür, yazılı kültürün karşısında ‘primitif kültür’ olarak değerlendirilebilir. Öyle ki gerçeğin
kavramsallaşmasıyla birlikte, erkek kültürüyle özdeşleştirilen yazılı kültürün karşısında anlık olan
zamansal olan sezgisel ya da deneyimsel olan sözel kültür, doğa ile özdeşleştirilecek ve
küçümsenecektir. Başka bir deyişle doğa ana ile kültür babanın arası açılacaktır. Oysa öncesinde, Nellie
Campobello de Morelock’un Avrupa felsefesindeki düalizmi eleştirdiği çalışma başlığında belirttiği
gibi, “doğa anayla kültür ana bir olduğu zamanlarda”(De morelock, E, 2013) bu karşıtlık yoktu.
Laura Esquivel, “o dönemde, hayatı mutfaktan ibaret olan biçare kadınlardan ne kadar da üstün
görürdüm kendimi” (Esquivel, 17), derken söz konusu doğa/kültür karşıtlığını dile getirir. Bu karşıtlık
ekofeminizm hareketinin temel çıkış noktalarında biridir.
Eva Antón Fernández’in, Alicia H. Puleo’nun ekofeminizm üzerine fikirlerini sınıflandırdığı
“Claves ecofeministas para el análisis literario “ başlıklı çalışmasında belirttiği gibi, ekofeminizm doğayı
dişileştiren ideolojiye, Simone de Beavoir veya Kate Millet’in daha önce sorguladığı “doğa ana”,
“toprak ana” metaforlarına; kültürün doğa üzerindeki hegemonyasına, dişilin doğayla erilin kültürle
özdeşleştirilmesine eleştirel bir bakış içerir.(Antón Fernández,48)
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Bu doğrultuda, Esquivel kitaba adını veren altıncı anlatıda, doğa ile kültürün birbirinden
uzaklaşmasını, şu cümlelerle ifade eder::
İyilik ve kötülük ağacının meyvesi sayesinde Adem ile Havva yaratıcıları Tanrı’yla aynı bilgeliğe erişip
hadlerini aşınca cennetten kovuldular(…) O gün bu gündür yiyecek, bilgi ve zevk yazınsal yaratıda
birlikte anılır oldu. Sonra, neden bilmem, insan onları birbirinden ayırdı. Düşünceyi, mantığı, üst tarafı
bilgiyi, alt tarafı zevki temsil ediyordu. Bir biçimde eril olan dişil olandan ayrılıyordu. Dişil olan,
üremeyle, yaşamla, ölümle ve içgüdüsel olanla ilişkilendiriliyordu. Eril olan ise zekayla, yaratıcılıkla
düzenle ve akılcılıkla. (Esquivel, 71,72)

Ve bu sonradan yaratılmış, yapay kutuplaşmada mutfağın karşısına okulu koyar. Sözel
kültürden yazılı kültüre geçtiği bu eğitim dönemi pek çok Latin Amerikalı çocuk için hayatı algılamada
gerçek bir dönüm noktasıdır. Okula başladığı yıllarda hem fiziki hem zihinsel hem de ruhsal olarak
mutfaktan nasıl uzaklaştığını anlatır. Bu uzaklaşmanın insan ruhunda açtığı uçurum Laura Esquivel
gibi pek çok yazarın ana yaralarından, temalarından biri olmuştur. Belki sonrasında kültürel bir
zenginliğe dönüşebilecek bu ikircikli durum, bir çocuk için gerçek anlamıyla bir bölünmedir. Okul
denilen bu eğitici mekan hayatına girdiği andan itibaren mutfakta öğrendiği bütün bilgileri kademeli
olarak unutması ve onların yerine koyduklarını gerekçelendirmesi gerekecektir: çünkü artık “evrenin
gerçeği kitaplardadır”:
“İki kere ikinin dört ettiğini, ölülerin, taşların ve bitkilerin konuşmadığını, hayaletlerin var olmadığını,
dahası Mısır Tanrısı ve diğer tanıların, büyüye inanan ilkel insan düşüncesinin ürünü olduğunu bilime
ve akla dayanan modern dünyada yeri olmadığını öğrendim”. (Esquivel,17)

Buradaki ‘akıl’ doğanın kutsiyetini sorgularken onun üzerindeki egemenliğini de ilan eden
modern akıldır. Aklın doğaya karşı üstünlüğüyle, bilim ve kültür doğayla bilimsel ve kültürel olan da
doğal olanla karşı kaşıya getirilecektir. Bunu yaparken bilimsel ve kültürel olan eril kişiyle, doğal olan
da dişil kişiyle özdeşleştirilecektir. Ancak artık doğa kutsiyetinden mahrum bırakıldığı için bilgeliğin
kaynağı değil aklın kullanacağı bir nesne haline dönüşür. Benzer biçimde onunla özdeşleştirilen kadın
imgesine bir yandan doğurganlığı yüzünden bir kutsiyet yüklenirmiş gibi görünürken, diğer yandan
kamu alanından uzaklaşan kadın ve onun bütün ‘kadınsı’ işleri küçümsenir. Artık doğanın kutsiyetinin
yerini kamu alanları alacaktır:
“Hem diplomam, hem yeni filizlenmiş devrim bana başka bir dünyanın, kamu alanının kapılarını
açıyordu. Kuşkusuz bu, aile ocağından büsbütün başka bir dünyaydı. Pek çoğumuz altmışlı yıllarda,
diğer kadınların yüzyılın başında başlattıkları mücadeleyle dayanışma içine girdik. O sırada ihtiyacını
duyduğumuz toplumsal değişimin evin dışında gerçekleşeceğine inanıyorduk. (Esquivel, 17-18)

Toplumsal değişimin evin dışında gerçekleşeceğine olan inançla birlikte, Esquivel’in gençlik
döneminde ev içleri insanın kendini gerçekleştirmesini engelleyen, zaman kaybettiren işlerden ibaret
bir alana dönüştürüyordu. Oysa Esquivel daha sonra, anne olduktan sonra kızına “bir sosun tadının
yerinde olması için mikserde değil, havanda çırpılması gerektiğini” söyleyecektir. Üstelik bu işlemin
uzun sürmesinin hiçbir önemi yoktur, çünkü olgunluk döneminde yazarın deneyimlediği bilgi,
mutfağın zaman kaybedilen değil, aksine kaybedilen zamanın telafi edildiği yer olduğudur”. (Esquivel,
20)
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Laura Esquivel buradan kitabının temel konularından biri olan ‘yeni insan’ fikrine ilk kez
değinir. Kendini gerçekleştirmenin sadece kamusal alanda elde edilmiş itibarla gerçekleşemeyeceğini,
söz konusu itibarı kazanmak için yolda nelerin kaybedildiğinin değerlendirilmesi gerektiğinin de altını
çizer:
Yeni bir devrimin olması yakın. Bu seferki devrimin dışarıdan içeriye olmayacağını, içeriden dışarıya
olacağını düşünüyorum. Bu devrim, ritüellerimize ve seremonilerimize yeniden dönmekten, toprakla,
evrenle, kutsal olanla başka türlü bir ilişki kurmaktan ibaret olacak. Bütün bunlar ancak içsel alanlarda
mümkündür. Burada, ateşin yanı başında, bir çiftin emeğinin sonucunda “yeni insan” ortaya çıkacak.
(Esquivel, 22)

‘Yeni insan’ı doğayla daha insani ilişki kurabilecek bir model olarak görür ve onu, doğayı
kirleten, silah fabrikaları üreten endüstrinin ateşini çalacak; bu ateşi insana geri verecek, ateşin yaratıcı
gücünü geri alacak, insanı kurtaracak olan çağdaş Prometeus olarak tanımlar. (Esquivel, 82) Bu
modeldeki ekoadalet (ecojusticia) duyarlığını ekofeminizm bakış açısından, Alicia H. Puleo’nun
“Libertad, igualdad, sostenebilidad. Por un ecofeminismo ilustrado” başlıklı çalışmasında
gözlemleyebiliriz. Puleo, bu çalışmasına her türlü kirlilik, yıkım ve yoksulluk karşısında ekoadalet
talepleri ile ilgilenmenin ve dünyadaki kötü gelişmeye karşı koymanın ekofeminizmin temel
yükümlülüklerinden biri olduğunun altın çizer (Puleo, 48).
Kültürel dönüşümü gerçekleştirecek olan ‘yeni insan’ tiplemesi yapıt boyunca hemen her
anlatıda kadın, erkek; anne, kız; insan, doğa; mutfak, kamu alanı gibi ikilemleri eşitlik ve uyum içinde
bir birlikteliğe dönüştürebilen bir model olarak karşımıza çıkar. Esquivel söz konusu uyumu kendi
içinde yerli ve Avrupa kültürü arasında da yakalar. Kitapta “İki ateş arasında “ başlıklı dördüncü
anlatısında, çocukken okula başlamasıyla birlikte fark ettiği iki kültür arasında yaşadığı bölünmüşlük
duygusu ve yerel kültürün reddi, yerini iki tarafın da kabulüyle çok kültürlü bir yapıya bırakacaktır.
Mutfak kültürünün, kültürel kimliğin önemli bir parçası olduğunu hatırlatan Esquviel artık
“damarlarında bir miktar Kola Kola’nın da aktığını” da kabul ederken (Vietnam savaşı yıllarında içmeyi
reddettiği koka kolanın), atalarının doğduğu toprakları küçük bir çocukken nasıl algıladığını şu
cümlelerle ifade eder:
“Anne tarafımdan tanıdığım herkes Piedras Negras’tandı. Benim için Piedras Negras Coahuila’dan
başlar ve Teksas’da San Atonio’da sona ererdi. Sınırları epey genişti; en azından bana öyle gelirdi. Belki
de çocukken coğrafyanın ne olduğunu bilmiyordum da ondan. Ben sadece doğup büyüdüğüm yerleri
algılayabiliyordum ötesini kafam almıyordu. Halklar arasında sınırın ve nefretin varlığını okulda çok
yıllar geçirdikten sonra kabul edebildim. (Esquivel, 51,52)

Coğrafya bilgisiyle birlikte öğrendiği sınırları ve bu sınırlarla birbirinden ayrılan halkların
nefretini bir kez daha sorgular ve bu anlamda çocukluk çağındaki ‘cahilliklerine’ sahip çıkar:
“(…) yeni insan” yolda ve geldiğinde bütünüyle coğrafya cahili bir insan olacak, bastığı topak Doğu’da
mı başa bir yerde mi ilgilenmeyecek, yediklerinin kaynağına –etnik olandan çok daha önceye kozmik
kaynağına- götüren bir seremoniye katılmasının öneminin bilinciyle o canım totilla’cığı yerken aldığı
zevkle içecek kolasını” (Esquivel, 56)
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“Acı biber” başlıklı onuncu anlatıda Aztek yemek kültürünün ritüelleri anlatılır. Farklı tarikatların
iyileştirme seremonilerinde sağaltıcı bitki olarak faydalanılan acı biberin büyüde ve sihirde de
kullanıldığını belirterek, Meksika’da konuşulan İspanyolca’yı da yer aldığı ifade biçimleri ve deyimlerle
ne kadar zenginleştirdiğini örneklendirir. Aztek yemeklerinin günümüze kadar gelen dünyevi,
toplumsal ve ruhsal alanlarda kültürel açılımlarının altını çizer. (Esquivel, 118,120). Dördüncü anlatıda,
Meksika ile A.B.D arasında gastronomi alanında başlayan ortak yemekler üzerinden sürdürülen
kültürler arası diyalog böylelikle devam eder:
Bu düzlemde, Alicia H. Puleo aynı çalışmasında, insan ve doğanın değerler üzerinden
evrenselleşmesini savunur. Ama söz konusu olan emperyalist küreselleşme olmamalıdır.(Puleo, 53)
Puleo, “Ekoji bize biyolojik çeşitliliğin değerini öğretti” derken, ekosistem içindeki her unsurun bir
işlevi olduğuna işaret eder, aynı biçimde kültürler arası diyalogun önemine, onu biçimlendiren kriter
ve etik değerlere dikkat çeker. (Puleo, 57)
Bu doğrultuda, ekosistemi oluşturan unsurlar içinde doğada yaşayan hayvanlar da yerlerini
alırlar. Benzer biçimde ekofeminizm edebiyatta hayvanların ele alınış biçimlerine karşı duyarlı bir
eleştirel tutum içindedir. Laura Esquivel’in kitabının, geleneksel bir Meksika sosunun adı olan
“Manchaanteles” başlıklı yedinci öyküsnde başkahraman bir hamamböceğidir. Bir gastronom gibi, bir
yandan geleneksel Meksika sosunun inceliklerini anlatırken, diğer yandan da gizlice girdiği davet
masasının sofra düzenini değerlendiren vakur bir hamamböceği. Hayatında ilk defa katıldığı böylesine
şahane bir davet sofrasının şatafatı karşısında zevkten kendinden geçtiği için boş bulunduğu bir anda
yakalanıp, davetlilerin çığlıkları arasında hiç de nazik olmayan bir tavırla dışarı atıldığı zaman da, ünlü
İspanyol Altın Çağ’ının oyun yazarı Pedro Calderon de la Barca’nın sözleriyle, yine aynı vakur tavırla
kapatır perdeyi: “Yaşam bir düştür; düşler de düştür.”
İnsanların onun üzerindeki algısını esprili bir biçimde dile getirirken hamamböceğinin, alt
metinde burjuvaziye olan eleştirisi de sezilir:
Ah benim talihsiz başım! Ah bahtsızlığım…ah! Bu zalim dünyada neyle cezalandırıldığımı bir bilseniz!
Belki de benim en büyük cezamdır doğmuş olmak. Çünkü varlığım herkesi rahatsız ediyor, ne zaman
bir yere yerleşecek olsam oradan zorla atıyorum. (…). Bizim yüksek mutfak kültüründen
hoşlanmadığımızı da kim söylüyor? İyi şaraplardan? Güzel bir masadan? Eğer bize topluma katılma
fırsatını verselerdi, kendimizi gösterebilirdik. (Esquivel, 91-92)

Laura Esquivel, kitap boyunca karşımıza çıkan bilge kadın tiplemesinin karşısına kitabın
sonunda, olumsuz bir örnek çıkaracaktır: “Cadı Anne” anlatısında, toplumda nedeyse dokunulmazlığı
olan bir figürü, ‘anne’ figürünü eleştirir. Kuşkusuz zalim ve yıkıcı annedir söz konusu olan.
Ekofeminizm üzerinden okuduğumuzda buradaki anne modeli, ataerkil düzenün yarattığı bir
prototipdir. Esquivel buradaki anne tiplemesini betimlemeden önce Acı Çikolata romanındaki otoriter
anne tiplemesine değinir. O romandaki anne de çocuğun iradesi üzerinde hakimiyet kuran onun “ağzını
ve ellerini bağlayan” annedir. Esquivel’in de belirttiği gibi, ağzın kapatılması demek, ifade aracı olan
sözcüklerin dışarı çıkmasını önlemek demektir. Benzer biçimde, dış duyumların da bedene girmesine
engeldir: “çocukların çene kemiğini bağlayan bir cadı anne imgesi, beslenme yetersizliğinin imgesidir,
bastırılmış sözcüklerin, zincire vurulmuş zihnin şiirinde sessizliğin imgesidir” (Esquivel,151) O
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romanda cadı anne imgesinin karşısında bir de peri anne tiplemesi vardır. Koruyucu ve her anlamda
besleyicidir. Ruhu ve duyguları da besler. Gücünü yaşamsal geleneklerden alır ancak cadı anne imgesi
de gücünü gelenekle destekler. Esquivel bu noktada gelenekle beslenen birbirine karşıt iki kadın tipi
üzerinden geleneği değerlendirir.
“Cadı anne, baskısının haklılığını gelenekle destekler. Kuşkusuz onun gelenek anlayışı peri anneninkinin
tersidir; ait olmaktan memnuniyet duyacağımız ahlaki bir değerden ya da ortak belleğin bir ilkesinden
çok (…) gerçeği savunmak için soruna kişisel bir kaprisle yaklaşarak çarpıtmaktır.” (Esquivel, 53)

Sonuç
Meksikalı yazar Laura Esguivel’in Saklı Lezzetler (ĺntimas Suculencias) başlığı altında yayımlanan
metinlerinde, mutfak ve yemek kültünden yola çıkarak yeni toplumsal düzenin sağlanması için
kaçınılmaz olarak öngördüğü kültürel dönüşümü gerçekleştirecek yeni insan modelini inceledik ve
ekofeminist bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalıştık.
Başlangıçtan bu yana aile ocağının ateşini simgeleyen mutfak yazılı olmayan kültürlerin kadim
bilgisini de muhafaza eder. Burada öncelikle, besinler yoluyla doğadaki unsurlar kültürel alana
taşınırken, aynı zamanda, ateşin başında söylenceler, hikayeler, türkülerle beslenen sözel kültür,
bireylerin ve toplumların ortak belleğini canlı tutarak geçmişleriyle olan bağlarını da güçlendirir. Bu
yüzden mutfak Esquivel’e göre bilgi alanıdır.
Laura Esquivel için, “yeni insan” her şeyden önce evde, bir çiftin kuracağı ailede ortaya
çıkacağından, yazar’ın, insanın özel hayatında vereceği her türlü akdin aynı zamanda toplumsal bir
değer taşıdığına, bireysel olduğu kadar tarihsel de bir önemi olduğuna ilişkin fikirlerini değerlendirdik.
Bu anlamda yapıt boyunca yazarın, kamu alanlarını ve özel alanı dengelemeye çalıştığını, birinin
kabulünün diğerinin reddi anlamına gelmediğini savunduğunu, mutfağı da kamu alanına dönüştürerek,
kültürel anlamda da her türlü yaratının görünmez kahramanı; çalışma, emek, bilgi ve tecrübe alanı
olarak algılamamızın önü açtığını gözlemledik. Bunu yaparken çevre bilinci ve evrensel etik değerlerden
ödün vermeden kültürler arası diyalogun “yeni insan”, “yeni toplum” formülünün gerek şartı olduğunu
saptadık.
Ekofeminist bir okumayla Laura Esquivel’in “yeni insan” ‘yeni toplum” formülüne
yaklaştığımızda, ekofeminizmin temel çıkış noktalarından biri olan modern çağın kültür-doğa ikilemini,
kültürün erkekle doğanın da kadınla özdeşleştirilerek, ilkinin diğeri üzerindeki hakimiyete dayalı
ilişkisini, Laura Esquivel’in, Latin Amerika’nın kadim yerli kültürü üzerinden değerlendirerek, eşitlik,
uyum, aynı bütünün bir parçası olma durumuyla, toplumsal olduğu ölçüde bireysel olarak da zihnin ele
geçirdiği bir beden ya da ruh dengesizliğinin /hegemonyasının karşısına, zihin- ruh- beden birliğini
savunduğunu; öncelikle sağlıklı bir canlı ve sağlıklı bireyler olarak insanın, doğanın ve toplumun sadece
bir parçası olacağını, ama bunun bir üstünlük yaratmadığın; bu anlamda bilginin de bir hegemonya
alanı olmadığını; ancak kendini sağlıklı bir biçimde besleyip gerçekleştirebilen insanın, doğaya ve
topluma karşı sorumluluğunu yerine getirebileceğini, çünkü her türlü ‘kötü gelişmeyi’ ve evrensel etiğe
uymayan her türlü değersizleştirmeyi, önce kendi içinde, ailesinde, kültüründe fark edebilirse ancak o
zaman önleyebileceğini ileri sürdüğünü saptadık.
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Introduction
Sustainability refers to meeting today's needs without compromising future generations' needs
(Brundtland 1987). Environmental Sustainability as one of the three pillars of the construct stands for
the protection of the natural resources to be able to keep their usage for as long as possible. Daly
(1990) treated the problem from the maintenance of natural capital viewpoint, so he proposed that
for pollution waste generation rates should not exceed the assimilative capacity of the environment.
Pollution happens when pollutants contaminate the natural surroundings; which brings about changes
that affect human being's normal lifestyles adversely. Human activities caused grave effects on the
environment taking the perspective of the resource life cycle, which starts from resource consumption
then pollution produced up to recycling (Rassõlkin et al. 2018).
Obviously, environmental problems we face necessitate a paradigm shift in the modern
business environment. As an example of such efforts, reverse logistics (RL) which by definition is
considered as one significant practice of green supply chain. While logistics is a forward activity, RL
is referring to backward movements of goods from customers to manufacturers or distributors (Islam
et al. 2017). In terms of sustainability, RL can be defined as a business strategy that acts as the driving
force of putting recovery activities in action effectively in order to increase sustainability (Ayvaz, Bolat,
and Aydın 2015). For the sake of RL to stand tall, surely there will be a vital need to optimize the
whole system which is necessary for collecting separating, storing, transporting and bringing the new
product to the economy with minimal costs.
Today, recycling of used products and materials has become an increasingly important sector.
That is the reason why End of Life Vehicles (ELV) is a significant component of the green economy
which provides great value-added to the circular supply chain by reuse, recovery, and recycling
activities (Kuşakcı et al. 2019).
A similar concept proves to be applicable to the aviation business. Obviously, the economic
lifetime of an aircraft is not unlimited. When an aircraft becomes older, the maintenance cost will
increase compared to a new aircraft that comprises newer technology with higher passenger comfort
and lower utilization cost (i.e. fuel consumption, cost of spare parts, and compliance with standards
of airworthiness). When its economic life ends, the aircraft will be withdrawn from service. Some
325

Elaiche, Aicha & Kuşakcı, Ali Osman & Taş, Semih; End-Of-Life Aircraft: The Example of Turkish Civil
Aviation Industry

aircraft, mostly older than 25 years, will not have a clear direct new economical function; these aircraft
are called End-of-Life Aircraft (EOLA) (Yang et al. 2012).
Many major airlines, leasing companies and aircraft operators are faced with the reality of
decommissioned or aging aircraft and are asking the question: “What do we do with the aircraft when
it has been removed from service?” The solution to this problem is aircraft dismantling shortly after
the last flight (“Aircraft Dismantles” 2017).
The global aviation industry is confronting one of the main challenges; the safe and responsible
recycling of commercial aircraft. Roughly speaking, 12,000 commercial aircraft to be decommissioned
over the next 20 years, manufacturers and operators are working towards the development of the 100
% recyclable airplane (Grey 2017). The exact number of aircraft thought to need scrapping before
2030 varies remarkably. Aircraft Fleet Recycling Association (AFRA) estimates that 12,000 aircraft
could be retired in the next 20 years whereas Avolon’s World Fleet Forecast puts that figureure at
13,000. On the other hand, Flight global calculations go up as high as 17,000 (Grey 2017).
Today, for most commercial aircrafts, 85% of it can be recycled based on type, and even up
to 99% in some cases; however, this is still quite rare and comes at a higher cost. The figureure is a
major improvement from just under 50% a few years ago, but challenges remain, especially in the
management of newer materials such as carbon fiber (Grey 2017).
For the Turkish civil aviation industry, on the other hand, this subject is very new and not
officially acknowledged yet. Dismantling of only few used aircraft had been done so far with either
regulation or under any control.
Definitely, reuse of products and materials is not a new phenomenon, waste paper recycling;
deposit systems for soft drink bottles and metal scrap brokers are all examples that have been
implemented for a long time (Robinson 2015). ELV subject has been covered very well within the
domain of reverse logistics (Kuşakcı et al. 2019). However, the aircraft issue was not targeted clearly
under the umbrella of “vehicle recycling”. According to the best of the authors’ knowledge, there have
been no studies conducted in this domain which specifically targeting the Turkish aviation industry.
Furthermore, the issue of EOLA, despite Turkey's ambitious goals related to civil aviation in the global
arena, is not governed by countrywide regulations. For all the aforementioned facts and intending to
emphasize and raise awareness about sustainability and particularly environmental sustainability, this
paper covers various aspects of EOLA worldwide and nationally. Furthermore, it analyses the legal
situation and examines future needs in Turkey.
The remainder of this paper is organized as follows; we start with a review of literature on
EOLA and its operations worldwide and in Turkey. The next section presents a global approach to
EOLA including historical background, recycling process, regulations of national and regional existing
authorities. Section four is devoted to the background and future and legal situation on EOLA in the
Turkish market. Section five discusses the findings and results of the study while the last section
provides some concluding remarks.
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Literature Review
Today, many products used in our daily life originate from recycled materials. There is a vast
literature on various types of recycled products including plastic (Mitchell et al. 2014; Eriksen et al.
2018; Arı and Yılmaz 2016), paper (Pati, Vrat, and Kumar 2008), waste electronics (Mayers, France,
and Cowell 2005), and ELV (Kuşakcı et al. 2019).
When it comes to EOLA, the literature is quite limited. One of the major studies aimed to
develop a conceptual framework capable of integrating the decision processes of end-of-life into
conceptual aircraft design in order to enable an analysis of the recommended prioritization for each
alternative (reuse, recycling and remanufacturing) (Ribeiro and Gomes 2014). Another review gives
an overview of related research and positions EOLA as a key concept for the future. By merging
sustainable thinking into the traditional EOLA process, this review provides a framework for ongoing
research, as well as encourages research collaborations among the various communities interested in
EOLA (Ribeiro and De Oliveira Gomes 2015).
Another study’s scope is well rounded and includes all aspects related to the dismantling of an
aircraft; from legal to scientific and engineering. These aspects are studied using both modeling and
experimental approaches (Mascle et al. 2015).
With the increased use of aircrafts at the same time with the rising demand for the recycling
and the complexity of the process, Dayi, Afsharzadeh, and Mascle 2016, have come up with a lean
based process planning for aircrafts disassembly.
EOLA treatment has been approached holistically in the context of sustainable development,
lean management, and global business (Keivanpour, Ait Kadi, and Mascle 2017).
EOLA spare parts inventory control was treated under performance based logistics by Hur,
Keskin, and Schmidt (2018).
Sabaghi et. al (2015) discusse eight different disassembly/dismantling strategies that have been
employed on a real Bombardier Regional Jet aircraft. The study narrows the gap in the sustainability
evaluation of these strategies by using an efficient fuzzy assessment method. Ten different risk
scenarios were considered to have a robust understanding of the sustainability performance of each
strategy. The methodology used in this work allowed selecting the best strategy in terms of sustainable
disassembly/dismantling (Sabaghi et al. 2015). Another study proposes a conceptual framework
toward advanced aircraft end-of-life treatment using the product and process features (Zahedi, Mascle,
and Baptiste 2015).
So far with best knowledge of the authors the issue has not been carefully approached with
the Turkish aircrafts industry, and our study will take the initiative to study the current state of EOLA
in Turkey.
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Global Approach to end-of-Life Aircraft
3.1. Historical Background
With a compounded annual growth rate of more than 4%, aircraft retirements have gradually
increased over the past decades. More than 15,000 commercial aircraft have been retired worldwide
in the past 36 years. In the early 2010s, between 700 and 900 aircraft are retired on an annual basis.
Historical trends show that the average aircraft retirement age has increased from 18.8 years in 19801984 to 29.4 years in 2005- 2009. The retirement age dropped to 27.6 years in the last six years due to
the record-high oil prices in the early 2010s (IATA 2018).
The number of aircraft being retired and parted depends on numerous different market forces
and the calculated value of an aircraft. It tends to follow a cycle: when there is a high demand for parts
and the price is high, aircraft are parted out as their value is higher in parts, but when the market
becomes overwhelmed, the value is higher for flying aircraft which make the most of these cheaper
parts (“The Sum of the Parts” 2017)
Fuel price is a key factor, which affects this cycle. A low fuel price will drive demand for older,
less fuel-efficient aircraft. For example, a few years ago, the Boeing 737 classic was a prime part of the
candidate due to high fuel consumption compared to new generation aircraft. Although, presently,
with the current low fuel price and saturated market for spare parts, it seems it makes resurgence, with
fewer being parted out and more being kept in operation. It is now a viable option for airlines not
wanting to spend money for instance to Boeing 737NG (new generation versions, like B737-800/900
or B737Max8/9 (Regional International the Official Publication of ERA 2017).
From 1980 to 2015, more than 24,000 aircraft have been registered as stored. Since 2001, the
total number of commercial aircraft in storage has been approximately 4,000; whereas the number of
newly stored aircraft is around 1,500 annually. More than 2,000 aircraft went into storage between
2001 and 2008 respectively because of 9/11 and the financial crisis. More aircraft are put into storage
than retirement each year. Interestingly, storage trends are consistent with the trend of retirement. The
storage wave is about 1 year ahead of that of retirement. There are in total 4,058 aircraft in storage as
at the end of 2015 with an average age of 24.8. Once the aircraft is stored it remains in storage for an
average period of 3.5 years before it is retired (IATA, 2018).
3.2. Retirement Process
A retired aircraft must go through a certain retirement process, which includes multiples of
stages including parking and storage of aircraft, disassembly of equipment and parts, and smart
dismantling& valorization. The details of the main three phases are shown in Figure.1.
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Figure.1. Handling End-of-Life Aircraft (Ribeiro and De Oliveira Gomes, 2015)
Once the interior of the aircraft is stripped, the company endeavors to recycle or seek a reuse
avenue for all the interiors. Some parts, such as galley trollies and aircraft seats, will be reused on other
aircraft and other elements have ended up on film sets or been reinvented as boardroom interiors and
furniture. Practically, the possibilities are endless; all that is needed as a good imagination (Spoors
2016).
As well as the countless of recoverable spare parts, an EOLA will have many pollutants
classified as hazardous waste. AFRA Best Management Practices (BMP) requires that aircraft must be
depolluted to remove safely these hazardous materials and fluids (Spoors 2016). Figure.2. illustrates
the process steps of depollution.

Inspection

Cleaning and
decontamination

Removal of
Operating Fluids

Disposal of
Operating Fluids
and Hazardous
substances

Figure.2. Depollution process chain (Ribeiro and Gomes 2014)
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With the interior stripped, the remaining hull, which now consists of mainly mixed metals,
enters the teardown phase. A heavy-tracked machine shears the hull into pieces for loading onto bulk
tippers for transport to a metal processing facility, where it undergoes fragging and is processed further
into some waste streams. At this point we note that, normally, about eight percent of an aircraft by
weight is classified as unrecyclable, consisting of mainly fibrelam and soundproofing material, with
small amounts of plastics, rubber and other odd material (Spoors 2016).
Apart from parts being removed to go back into the marketplace, there are several uses for
the remainder of the aircraft. For example cockpits can be used for flight simulators and doors for
crew training. There is also a rise in companies creating ‘aero art’ with the more recognizable parts
being turned into furniture or art installations.
3.3. Current Legislative Framework in the Aviation Industry
There are no specific regulations worldwide governing aircraft decommissioning. As the
subject has multiple dimensions, various players in the aviation sector such as aircraft and spare parts
manufacturers, operators, legal bodies and authorities, recyclers, and dismantlers must involve in the
development phase of such a system (IATA 2018).
3.3.1. Regulatory Bodies
International Civil Aviation Organization (ICAO) has recently put aircraft decommissioning
on its agenda and views industry establishing best practices as a better option than governmental or
ICAO regulations (IATA 2018).
Although several national/regional authorities on the environment are actively involving
building a legislative framework on ELV, the issue of EOLA has not been at the focal point of this
regulation. Many authorities (e.g. the US, UK, and EU) published regulations for the dismantling and
recycling process of end-of-life vehicles (ELV). Nevertheless, the definition of ELV only covers cars
and ships so far (IATA 2018) (Çevre ve Orman Bakanlık 2009)
A limited number of projects supported by the national/regional authorities in the field EOLA
exist.
Process for Advanced Management of End-of-Life of Aircraft (PAMELA) and Aircraft Metals
Recycling (AiMeRe) are two major examples initiated by national/regional bodies on aircraft
decommissioning (IATA 2018).
Also, aviation authorities take a stake and regulate the maintenance organizations which issue
Authorized Release Certificates (ARC) to certify compliance with the approved design of aircraft and
components which may be removed during decommissioning of an aircraft.
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3.3.2. Industry Associations
The International Air Transport Association (IATA) has set up a series of best practices for
the aviation industry and has launched a project to develop best practices for aircraft
decommissioning.
As the leading international association representing the aircraft recycling industry, Aircraft
Fleet Recycling Association (AFRA) is developing and promoting the safe and sustainable
management of EOLA and components. It has created Best Management Practice (BMP) guidance
on disassembling, dismantling and recycling processes, i.e. the responsibilities of the related specialized
companies.
3.3.3. Other Participants
Different parties are involved in the EOLA, such as:







Aircraft operators are one of the stakeholders influencing aircraft decommissioning as the
utilization and maintenance of aircraft are closely linked to the aircraft life cycle.
Aircraft owners have limited liability in relation to the airworthiness of the aircraft. Yet, they
have the right to decide the timing of aircraft decommissioning, its location and the procedures
applied in order to maximize the benefits of aircraft owners and minimize pollution to the
environment and safety risks.
Aircraft manufacturers are actively participating in the researches of aircraft decommissioning.
Aircraft disassemblers or dismantlers are directly involved in the part-out activities. However,
current rules neither regulate the procedures of aircraft disassembly nor the dismantling.
Recyclers reuse materials from a disassembled aircraft. In general, their processes are supervised
by national and local environmental bodies. Maintenance Organizations have the authority to
issue Authorized Release Certificate (ARC) for aircraft components to be installed on an aircraft.

3.4. Industry Practices and Existing Systems
Three systems of environment, safety and quality are adopted by a part of the aircraft
decommissioning industry, leaving the economic guidance still blank.
In 2005, Airbus launched PAMELA project that demonstrated up to 85% of each aircraft’s
components could be safely and effectively reused, recovered or recycled, compared to just 60%
before the project’s inception. With support from the European Commission, the research applied
recycling techniques from other industries and managed to reduce landfill waste to less than 15%,
instead of 40%-50%. PAMELA’s success led to the creation of Tarmac Aerosave, a follow-up project
in partnership with Safran that now recovers materials making up 90% of an aircraft’s weight and aims
to commercialize the practices of its predecessor (Grey 2017).
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3.4.1. Best Management Practices in AFRA
As the leading international association representing the aircraft recycling industry, AFRA is
developing and promoting the safe and sustainable management of end-of-life aircraft and
components. It has created Best Management Practice (BMP) guidance on disassembling, dismantling
and recycling processes, i.e. the responsibilities of the related specialized companies.
AFRA offers accreditation to companies that pass audits of compliance with the BMP with
detailed directions on best environmental practice and technological solutions for the disassembling
and recycling of aircraft airframes and engines. The BMP provides guidance for the facility (including
infrastructure & management process), training, documentation and records, tooling, parts, and
material management during processing, environmental protection and accountability to the customer.
About half of AFRA members (31) are accredited by AFRA.
3.4.2. Environmental Management Systems
Several recognized environmental management systems (EMS) frameworks exist in the
industry, including the IEnvA program. Most of them are based on the International Organization for
Standardization (ISO)’s standard, ISO 14001, which provides practical tools for companies and
organizations to manage their environmental responsibilities. When it comes to aircraft
decommissioning, only a few disassembly, dismantling and recycling companies hold this certification
to prove their environmental management.
3.4.3. Quality Management Systems
Similar to EMS, there are several quality management systems (QMS) but most of them
originate from the most popular QMS ISO 9001, which is set up by ISO to provide guidance and
tools for companies and organizations to ensure that their products and services consistently meet
customer’s requirements, and that quality is consistently improved. A few aircraft dismantling and
recycling companies are ISO 9001 accredited. Meanwhile, for part certifiers, they tend to choose
AS9100 and ASA-100 in place to make sure the quality of aircraft components that they provide.
End of Life Aircraft in Turkish Aviation Industry
4.1. Background
According to the Turkish Directorate General of Civil Aviation’s (DGCA) official records, a
total of 517 commercial aircraft are registered as of 31.12.2017 with an average age of 15.4 years in
Turkey (SHGM 2018). Approximately 13 companies are serving in the country with some airlines only
consisting of narrow bodies some have wide-body freighters, unlike others which have mix fleet of
wide-body and narrow body with or without freighters. As far as the business model goes, there is one
flag carrier airline (Turkish Airlines-THY) along with low-cost carriers (LCC) with scheduled flights
(Pegasus Airlines, Sun Express, Onur Air), charter airlines (Freebird, Corendon, Tailwind), a mix of
scheduled and charter airlines (AtlasJet, Onur Air) and cargo companies (MNG Cargo, ACT Airlines,
ULS Cargo).
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During the recent fifteen years, numerous Turkish and internationally registered aircraft have
been retired and either scrapped, recycled, reused as restaurant/library/training aid or sunk to create
artificial reefs in Turkey.
According to regulations, state-owned (Turkish Armed Forces, Police or Government) end of
life vehicles including airplanes and helicopters are given to the Turkish Machinery Chemical Industry
Institution (MKEK-Makina Kimya Endüstrisi Kurumu) as salvage or donated to museums,
municipalities, institutions, and associations. But no specific regulation governs the process of
retirement of privately owned aircrafts.
4.1.1. EOLA Recycling and Recycling Companies in Turkey:
We can classify the decommissioning operations of EOLA in Turkey to two groups: Recycling
and other purposes such as reuse as restaurants, museums, etc.
When it comes to recycling, three aircraft recycling companies are in operation in Turkey:
Dural Aviation, Total Technic, and Skyair Shop.
Around a dozen airplanes were recycled by Dural Aviation (established in 2006 in İstanbul),
three of them being damaged by accidents.
Total Technic Ltd. was established in 2003 in İstanbul Atatürk Airport as a repair organization
of aircraft components. Since 2008, the company has been serving as an approved specialized aircraft
decommissioning and recovery company and became a member of AFRA to improve the service of
aircraft recycling. This membership is the first and only for East Europe and the Middle East (“Total
Technic” 2003).
Total Technic has dismantled seven airframes so far, three in the United States and the rest in
Turkey.
Skyair Shop is a Turkish aviation services provider such as services including part-out,
disassembly, demolition, and recycling for all types of aircraft, and has recycled around a dozen
airplanes.
Detailed information about recycled aircraft can be seen in table 1.
4.1.2. Decommissioned Aircraft for Other Purposes
For many reasons like reducing energy consumption and waste reusing is said to be better than
recycling (Goadmin. 2015). While recycling is refers to turning an item into raw material that can be
reproduced newly, reusing is all about using an object the way it is without any treatment, and this
helps reducing pollution which makes it a more sustainable process.
In 2011, Sky Air’s Boeing B737-400 was damaged after landing at Antalya Airport due to
landing gear malfunction. The damage was beyond repair and in 2016 this airplane was
decommissioned. In 2014, Federal Express Boeing B727-200F Cargo airplane made the last flight to
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Eskişehir Anatolian University Airport and donated to the Civil Aviation University for educational
purposes (Atlan and Türktan 2014).
Retired Onur Air Airbus A300B4 was disassembled in İstanbul, road transferred to GölbaşıAnkara in pieces, assembled in 2008, since then she has been used as training asset for Turkish Police
Forces Special Operations. This job had been done by Dural Aviation (Altunbulak 2018).
35 years old ex Fly Air Airbus A300B4 (TC-FLM) has been decommissioned and sold to a
private company back in 2013.
In 2016, another retired Airbus A300 airplane was purchased by Konya Municipality
disassembled and moved to Konya. After assembly, it was restored and started serving as a restaurantcafé in the aviation thematic park.
An out of service MNG Airlines Airbus A300B4 was purchased as salvage by a private investor
and transferred to Tekirdağ in 2014.
Other retired McDonell Douglas MD-80 was purchased by Kastamonu Municipality. Dural
Aviation Company dismantled the airplane and moved her to Kastamonu.
Turkish Airlines (THY) Avro RJ-70 (TC-THL) overran the wet runway at Siirt Airport
(SXZ/LTCL) after landing in 2000. The damage caused to the airplane was beyond repair and, thus,
it was decommissioned.
Another firm in the aircraft recycling business is Skyair Shop, based in İstanbul and the
company is an aviation services provider focused on handling the storage, disassembly and recycling
needs worldwide. Following projects were finished by this company:
Fly Air Airbus A300 (TC-FLA) was decommissioned in 2013 while the electronic parts had
been sold to Africa.
An end of life Airbus A300, which was purchased by Çankırı Municipality and dismantled,
moved, and rebuilt at Çankırı in 2013.
Turkish Airlines (THY) started to retire the Airbus A340 fleet and two of them were handled
by Skyair Shop.
Another THY Airbus A340 (TC-JDL) was decommissioned and later purchased by ÇayırovaKocaeli Municipality in 2017.
After MRO (maintenance, repair, and overhaul) hangars (Turkish Technic and My Technic)
started to serve at İstanbul Sabiha Gökçen Airport (SAW) from 2008, the number of end of life aircraft
increased at this site.
Former ACT Airlines (currently MyCARGO Airlines) used to fly Airbus A300B4 passenger
to freighter converted cargo airplanes and changed the whole fleet with Boeing 747-400 freighters.
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One of the international operations completed by Skyair Shop Company was in KathmanduNepal back in 2016. Turkish Airlines Airbus A330-300 (TC-JOC) was skid off the Kathmandu
Tribhuvan International (KTM/VNKT) runway after landing in 2015. The damage was beyond repair
and aircraft was decommissioned in Nepal. Turkish Technic removed engines and electronic
equipment including cabin interior, while the remaining airframe was purchased by a native airline
captain. Skyair Shop was contracted and moved the airplane in pieces out of the airport.
After reassembly, the airplane has been in use as a library and educational purposes in Nepal
Aviation Museum.
Table 1. Decommissioned Aircraft in Turkey and Purpose of Use
Aircraft
Model
A300
MD-83
MD-83
MD-80
MD-80
A320
A310
B737-400
B727F
A300B4
A300B4
A300

Age

Operator

25
13
11
N/A
N/A
N/A
N/A
25
N/A
31
35
26

Ariana Afghan
Atlasjet
AMC Airlines
Adria Airways
Best Air
Donbassaero
Mahan Air
Sky Air
FedEx
Onur Air
FLY Air
FLY Air

A300B4

32

MNG

MD-80
RJ-70

N/A
4

Unknown
THY

A300
A300
A340
A340
A300
A300
A310
A330

28
27
25
25
22
23
N/A
1

FLY Air
Unknown
THY
THY
ACT Cargo
ACT Cargo
Air India
THY

Recycling
Company
Dural Aviation
Dural Aviation
Dural Aviation
Total Technic
Total Technic
Total Technic
Total Technic
Skyair Shop
Unknown
Dural Aviation
Dural Aviation
Local
Administration
Private
Investigator
Dural Aviation
Private
İnvestigator
Skyair Shop
Skyair Shop
Skyair Shop
Skyair Shop
Skyair Shop
Skyair Shop
Unknown
Skyair Shop

Purpose of Use after
Decommissioning
Dismantled
Crashed-recycled
Dismantled
Dismantled
Dismantled
Dismantled
Dismantled
Library/museum
Training device
Training device
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Library
Café
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Artificial underwater reef
Restaurant
Dismantled
Museum
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The issue of EOLA in Turkey, in general, is new that only a few steps have been taken to deal
with it. We can see that roughly, twenty aircraft in İstanbul Atatürk Airport and, some in Sabiha
Gökçen Airport are waiting for recycling. These airplanes belong to bankrupt companies. Thus, there
are debt enforcement decisions given by courts and, basically, waiting for legal formalities to be
resolved.
4.2. Legal Situation in Turkey
The Turkish legislative body nominated “Turkish Republic (TR) Ministry of Science, Industry,
and Technology" to prepare and coordinate the "National Recycling Strategy Document" in
cooperation with "TR Environment and Urban Ministry" and "TR Ministry of Development"
(Turkish Ministry of Science Industry and Technology 2014). This document covered the action plan,
which consisted of 54 action items until the end of 2017. Under the light of this directive, National
Waste Management and Action Plan 2023 were published in 2016 by TR Environment and Urban
Ministry. According to Action Plan 2023; waste batteries, engine/hydraulic oils, and tires are handled
by either specific regulations or accredited associations established by mostly car parts, oil, and tire
manufacturers. The specific subchapter in this document named “End of Life Vehicle” mentions the
generic meaning of vehicle, but does not specifically address aircraft (Environment and Urban
Ministry 2016).
Similarly, the regulation named “Control of End-of-Life Vehicle in Turkey" only covers the
cars, minibuses, and trailers (with a maximum weight of 3500 kg.), etc. except airplanes (Ministry of
Environment and Forestry 2009).
Dıscussıon and Results
5.1. Current Status Globally
Aircraft retirements are generally governed by a number of principles:





More than half of the aircraft which are utilized for commercial operations are retired between
the age of 20 and 30 years,
Freighters accounted for 17% of all the commercial aircraft retirements where freighters tend to
retire later than passenger aircraft. The average retirement age of a freighter aircraft is 32.5 years
and for a passenger aircraft 25.1 years. Meanwhile, freighter conversion could extend the aircraft
life for typical ten to twenty years,
In terms of aircraft sizes, the retirement share of narrow body, wide body and small aircraft is
shown in the figure 3. Insignificant differences exist when it comes to the average retirement age
among these three groups, but wide-body aircraft tend to have double retirement peaks at age
23 years and 29 years. This phenomenon is driven by expensive maintenance events,
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14%

Narrow body

39%

Wide body
47%

Small body

Figure 3. Retirement share depending on aircraft size



Of all retired aircraft, 38% were retired in North America and 33% in Europe, as shown in the
figure 4.

Sales

33%





North America
38%

Europe

Figure4. Percentage of retired aircrafts
In the near future, aircraft types such as e.g. Boeing 727, 737-100/-200 and An-24 will not be
the main retirement focus as they have reached the end of their life cycles and been already
retired. Instead, types which are approaching the last stage of their life cycles (e.g. Boeing 747,
737CL and MD-80) will dominate the short-term dynamics in the market,
The presence of a large number of new aircraft produced a low retirement rate so far and the
introduction of the follow-up models will drive a retirement wave in the long-term future for
aircraft such as Boeing 737 NG, Airbus A320 family, Boeing 777 and Airbus A330.

The analysis revealed the following retirement drivers:



The effect of changing oil prices is noticeable on aircraft retirements and therefore one of the
main drivers for aircraft retirements,
Development of new aircraft models with improved technology has a significant impact on
aircraft retirement activities,
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Due to the precise characteristics of the next retirement wave mentioned above, specific
adjustments of regulations on EOLA are needed.




Expensive components which are highly demanded can also influence the retirement curve,
The largest share of storage and disassembly locations is situated in southern states of the USA,
as they provide dry conditions, which reduces the risk of corrosion (e.g. Arizona),
Based on historical retirement distributions and aircraft production data, more than 15,000
aircraft will be retired in the next 15 years. However, it should be noted that the number of
retirements is highly fluctuated, depending on many external factors,



Currently, there are no specific regulations governing aircraft decommissioning. The only industrydeveloped practices with regards to aircraft decommissioning so far is the Best Management Practices
set up by AFRA, an international aircraft disassembly and recycling association. A moderate but
growing number of aircraft decommissioning companies have obtained certification under various
standards, including AFRA BMP, EMS (e.g. ISO14001) and QMS (e.g. ISO9001). The goal of these
systems is to provide frameworks for more detailed practices. However, they only cover the
environment and quality-related issues, leaving the financial or economic aspects untouched (IATA
2018).
When selecting facilities to store part-out or dismantle an aircraft, aircraft operators and owners
need to consider a number of elements:






Costs (including the import tax and ferry cost),
Facility location & climate (in the case of storage), capability & credibility of the facility,
The salability of parts in the local market,
Legal protection of ownership rights and environmental aspects.
Legal framework and regulation governing the market

5.2. Current Status in Turkey
The retirement age of Turkish commercial aircraft was similar to global examples. Freighters
tended to retire later than passenger aircraft.
In Turkey, like the rest of the world, there are no specific regulations governing aircraft
decommissioning. As mentioned in previous sections, many aircraft have been decommissioned,
recycled or reused. But all of them have been depolluted before the processes. Additional to properly
decommissioned aircraft, there is a huge stock of EOLA waiting for disassembly in the aprons of main
Turkish airports.
5.3 Recommendations
The following recommendations and best practices could be beneficial for the global industry:
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As aircraft operators only incidentally touch the process of retiring aircraft, it is recommended
to have workshops and guidance materials for operators and other relevant parties to improve
the procedures of aircraft decommissioning,
To further optimize the retirement process, it is suggested to have guidance on how to handle
hazardous materials (e.g. fuel and oils), new materials (e.g. carbon fibers) and parts used on
aircraft.

The following recommendations concern the interaction between governmental bodies and industry:










Given the fact that the Incident Clearance Statement (ICS) has a high impact on the value of a
part, it is recommended to further explore its usage and requirements,
Improving the acceptance level of parts removed from a disassembled aircraft is suggested,
Creating more uniformity within major aviation regulatory regimes to allow acceptance of
foreign release certificates, for both new parts and used parts,
A more accurate and comprehensive database of the actual aircraft status is suggested, which
would help to trace aircraft and parts movements. This would decrease ‘aircraft dumping’
practices and bogus parts entering the market,
To track the status of aircraft, on top of the aforementioned database, it is recommended to
research the feasibility of a Certificate of Retirement (or equivalent), which will be issued when
an aircraft is retired or disassembled,
Advice on the governmental restrictions on aircraft age and environmental issues related to
aircraft operations is suggested. This would allow aircraft operators to optimize aircraft usage,
It is recommended that a comparison of regulations of import tax and the sales tax on aircraft
and components in different countries would provide valuable insight into these practices and
aircraft movements.

Nationally, the following recommendations come to the forefront:







Dedicated dismantling/recycling areas should be reserved, especially around airports. Istanbul
Atatürk Airport is already closed in 2019 for civil airline traffic. This airport may be a good
candidate to accommodate such facilities.
The relevant regulations must be completed as soon as possible.
Retired airplanes should be exempted from customs rules concerning decontamination material
like unused fuel and oil.
Foreclosed aircraft’s legal problems should be solved without any delay.
Widening of alternative reuse-areas like restaurants, libraries, artificial reef, etc. should be
promoted.
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Conclusion
The objective of this study was to address the issue of EOLA. Global situation was presented from
different perspectives including, the historical background, retirement and depollution process as well
as the legislative situation. Some regulatory bodies like ICAO and some industry associations like
IATA and roles in the issues of EOLA have been also discussed. This research has approached the
issue of the recycling of aircraft bearing in mind the importance of recycling and reverse logistics for
responsible transportation and a sustainable environment, so future studies can focus more on the
impact of the EOLA on all the aspects of sustainability and cover different nations. Our study aimed
at not only addressing the issue on the global level but also on the national level, as we conducted a
field study on the EOLA in the Turkish aviation industry, listing examples of recycling practices as
well as examples of some decommissioned aircraft and the purpose of decommissioning. Additionally,
we studied the legal situation of EOLA in Turkey. Finally, some recommendations regarding the
interaction between governmental bodies and the aviation industry were made.
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Parasosyal Etkileşim İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Gkk) Arasındaki İlişki:
Üniversite Öğrencileri Örneği
Burçak ÇİĞDEM1
Nuray TAŞTAN2
1.Giriş:
Alanyazındaki yeni kavramlardan biri olan sosyal medya gelişmelerini kaçırma korkusu,
internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte insanın hayatına girmiştir. Sosyal medya
platformlarındaki artışla birlikte insanlar birbirlerinin hayatını takip edebilmektedir ve bu durum sanal
dünyadan haber alma isteğini ortaya çıkarmaktadır. Durum öyle bir hal almıştır ki kişiler sosyal medya
gelişmelerini takip edemediklerinde huzursuzluk duymaya ve yapmakta olduğu aktivitelerden zevk
almamaya başlamıştır. Bununla birlikte sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusu, son yıllarda
üzerinde durulan önemli bir kavram haline gelmiştir. Kişiler sosyal medyada kendi paylaşımlarını
arkadaşlarının paylaşımlarıyla karşılaştırmaya başlamış, kendilerine sosyal medyada sanal bir benlik
oluşturmuşlardır.
Teknolojideki ilerlemelerle birlikte internet günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
İnternet kullanımının çok fazla olduğu üniversite öğrencileri interneti sıklıkla dizi izlemek için
kullanmaktadır. Dizilerin izleyici kitlesinin büyük bölümünü öğrenciler oluşturmaktadır. Televizyon
dizilerindeki karakterler, izleyenleri etkileyebilmektedir. Karakterler bireylerin davranışları üzerinde
itici bir güce sahiptir. İzleyiciler dizilerdeki karakterlerle bir bağ kurabilmektedir. İzleyicilerin kurduğu
bu tek yönlü bağ parasosyal etkileşim olarak tanımlanmıştır (Horton ve Wohl, 1956).
2. Kuramsal Çerçeve:
2.1. Fear of Missing Out Kavramı:
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber özellikle üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı
sosyal medya, birçok yeni kavram ve araştırmanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Araştırılan
konulardan biri de sosyal medya gelişmelerini kaçırma korkusu olarak bilinen FOMO’ dur (Hoşgör,
Koç-Tütüncü, Gündüz-Hoşgör ve Tandoğan, 2017). Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu,
insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olan akıllı telefonlarla birlikte sanal dünyada daha çok bulunma
ve sosyal medyada devamlı aktif olma isteği sonucunda ortaya çıkan bir korkudur (Aydın, 2018).
Przybylski’ye göre (2013) İngilizcede FOMO olarak adlandırılan Türkçede ise gelişmeleri kaçırma
korkusu (GKK) olarak bilinen bu kavramın, kişinin kendisinin olmadığı ortamlarda ve zamanlarda
Burçak ÇİĞDEM, Psikolojik Danışman, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık(YL), Kırıkkale Üniversitesi, burcakcigdem96@gmail.com
2 Nuray TAŞTAN, Doçent Doktor, Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, nuraytastan@kku.edu.tr.
1

344

Çiğdem, Burçak & Taştan, Nuray; Parasosyal Etkileşim İle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Gkk) Arasındaki
İlişki: Üniversite Öğrencileri Örneği

başkalarının tatmin edici deneyimler yaşayacaklarına dair duyduğu kaygıyı ifade etmektedir. Bu kaygının
duyulmasından dolayı kişi diğerlerinin yaptıklarıyla ilgili sürekli bağlantıda kalmayı istemektedir (Akt.
Özcan, 2019).
Sosyal bir varlık olan insan sosyal gruplara ait olma arzusuna sahiptir. Bu grupların hem fiziksel
hem de sanal olabilmektedir. Gruplar kişi için ne kadar önemliyse grubun ve grubun çevresindeki
kişilerin ne yaptığını bilmek de o kadar önemlidir. Bireylerin sanal bağlantıları arttıkça bu durum daha
da önem kazanmıştır (Abel, Beech-Nut, Buff ve Burr, 2016).
Sosyal medya siteleri kişinin yaşamındaki aktivitelerini ve eylemlerini kendisini takip edenlerle
paylaştığı platformdur. Sosyal medyadaki siteler sayesinde kişiler kendini takipçilerine tanıtabilmekte
onlarla iletişime geçebilmektedir. Ayrıca kullanıcılar diğer kullanıcıları anlık olarak takip
edebilmektedir. Gelişmeleri kaçırma korkusu yaşayan bireylerin sosyal medya platformlarını aktif
olarak kullanma yöneliminde olduğu bilinmektedir (Hızarcı, 2018).
Abel ve arkadaşlarına göre (2016) sosyal medya kullanımı içinde bulunulan dönemde toplumda
daha popüler hale geldikçe FOMO ile sosyal medya kullanımı arasındaki ilişkiyi anlama ihtiyacı devam
edecektir. Sosyal medya siteleri sosyal medya gelişmelerini kaçırma korkusu üzerinde önemli bir rol
oynamaktadır. FOMO her zaman başkalarının ne yaptığını bilme ihtiyacını ve isteğini arttırmıştır.
Kişiler kendi hayatlarını çevrimiçi yayınlar ve gözlemler yoluyla okudukları hayatlarla kolayca
karşılaştırabilmişlerdir. Sosyal medya başkalarıyla bilgi paylaşma ve başkalarının ne yaptığını kontrol
etme fırsatı sağlamıştır.
Sosyal medya gençlere pek çok konu ve aktivitede hızlı erişim sağlamaktadır. Arkadaşlarının
paylaşımından haberdar olabilmek için gençler sosyal medyada güncelleme davranışını
gerçekleştirmektedir (Gökler, Aydın, Ünal ve Metinbaş, 2016).
Sosyal medya gelişmeleri kaçırma korkusunun “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, “Dışlanma
Kuramı” ve “Sosyal Karşılaştırmalar Kuramı” gibi çeşitli teorilerle açıklanmıştır. Literatürde
çoğunlukla “Öz-Belirleme Kuramı” ile açıklanmıştır. Kuram, kişinin sosyal ilişkiler ve etkileşim süresi
boyunca yüz yüze geldiği tutum ve tavırlarını içselleştirebildiklerini savunmaktadır (Aydın, 2018). Özdüzenleme, içsel motivasyon ve dışsal motivasyonun içselleştirmesi kavramlarını kullanarak özbelirleme teorisi açısından analiz edilir. İçsel motivasyon ve tamamen içselleştirilmiş dışsal motivasyon,
kişisel uyumla pozitif ilişkilidir. İçsel motivasyonun sürdürülmesi ve dışsal motivasyonun
içselleştirilmesi, özerklik, yetkinlik ve ilişki gibi temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasına olanak
sağlayan sosyal bağlamlar tarafından kolaylaştırılmaktadır. Bu bağlamlar, seçimin sağlanması,
kişilerarası ilişki ve duyguların kabulü ile karakterize olmaktadır (Deci, Ryan ve Williams, 1996).
Przybylski (2013) güdü kavramı ile alanyazı incelendiğinde gelişmeleri kaçırma korkusunun
psikolojik tatmin gereksinmesi, genel ruh hali ve genel yaşam tatmini gibi kişilerde farklılık oluşturan
faktörler ile sosyal medya bağımlılığı arasında ilişkide önemli olduğunu belirtmiştir. Gelişmeleri
kaçırma korkusu, psikolojik tatmindeki durumsal ya da kronik eksikliklerden ortaya çıkabilmektedir.
Düşük temel gereksinme tatmininin gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olduğu söylenebilir. Bu
eksiklikler bireyleri gelişmeleri kaçırma korkusunda hassas olmaya itebilir (Akt. Özcan, 2019). Sosyal
medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu hisseden bireyler sosyal medya kullanımı dışındaki
zamanlarında kendilerini yalnız hissettiklerini belirtmişlerdir (Hato 2013;Akt. Özcan, 2019). Bireylerin
ilişkilerinden doyum almamaları onları sosyal medya kullanımına iten güdü olmuştur. Yüz yüze
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etkileşimler ortadan kalkmaması gerekmektedir. Çevrimdışı dünyalar insanların ancak ilişkilerini
desteklemek için kullanılabilir. Yaşamdaki değişiklikler insanları birbirinden uzaklaştırsa da temasta
kalmayı sürdürmelilerdir (Ellison, Steinfield, Lampe, 2019). Przybylski’ye göre (2013). Gelişmeleri
kaçırma korkusu, psikolojik tatmindeki durumsal ya da kronik eksikliklerden ortaya çıkabilmektedir.
Düşük temel gereksinme tatmininin gelişmeleri kaçırma korkusuyla ilişkili olduğu söylenebilir. Bu
eksiklikler bireylerin gelişmeleri kaçırma korkusunda hassas olmaya itebilir (Akt. Özcan 2019).
Yapılan bir çalışmada kaçırılan bir sosyal medya etkinliğinin FOMO’yu tetiklediği ortaya
çıkmıştır. Kişinin yaşamakta olduğu etkinlikten aldığı keyifte düşüş ve kaçırılan etkinlikten beklenen
haz üzerinde bir artışa neden olduğu görülmüştür. Bunun yanında sosyal medyada görülen
fotoğrafların kişiyi olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişide sosyal aitlik belirsizliğine neden olabileceği
gösterilmiştir (Rifkin, Cindy ve Kahn, 2015). Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir başka
araştırmada; sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu olan öğrencilerin, sabah uyandıklarında akıllı
telefonlarını sık sık kontrol ettikleri sosyal medyayı aktif olarak kullandıkları görülmüştür (Hoşgör ve
ark., 2017).
Üniversite öğrenci grubuyla yapılan çalışmalarda sosyal medyada gelişimleri kaçırma
korkusunun alkolle ilgili alışkanlıklarda risk faktörü olduğu görülmüştür. Gelişmeleri kaçırma korkusu
hisseden öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha fazla alkol tükettikleri anlaşılmıştır. Bununla beraber
FOMO düzeyi yüksek olan öğrencilerin alkol tüketmek için daha çok neden ürettikleri belirlenmiştir.
Bu kişilerin kendilerini eksik hissetmemek için daha yoğun riskli sosyal durumlara girme davranışını
gösterdikleri görülmüştür (Riordan, Flett, Hunter, Scarf ve Conner, 2015).
Üniversite öğrencilerinin akademik güdülerinin incelendiği bir çalışmanın sonuçları; akademik
güdüleri düşük olan öğrencilerin daha çok sosyal medya kullandığını göstermiştir. İki yüz doksan altı
lisans öğrencisinden veriler toplanmıştır. Sosyal Medya Katılımı (KOBİ), öğrencilerin sosyal medyayı
sınıfta ne ölçüde kullandıklarını ölçmek için özellikle bu çalışmada tasarlanmış yeni bir skaladır.
Sonuçlar, motivasyonun FOMO tarafından yönlendirilmesinin daha muhtemel olduğunu göstermiştir
(Alt, 2015).
Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunu yüksek düzeyde yaşayan öğrencilerin daha
sağlıksız olma eğiliminde olduklarını gösteren araştırma sonuçları da vardır. Örneğin; bu kişilerin araç
kullanırken kısa mesaj yazma ve sosyal medyayı kontrol etme olasılıkları daha yüksektir. (Riordan ve
ark., 2015). Alt’ın (2016) yaptığı çalışmada, üniversite öğrencilerinin uyum problemleriyle sosyal medya
arasındaki ilişki incelenmiştir. FoMO’nun arabuluculuk rolü incelendiği bu çalışmanın verileri 290
lisans öğrencisinden toplanmıştır. Analiz sonuçları, uyumsuzluğun FoMO ile bağlantılı olduğunu
göstermiştir. Bu çalışma, FoMO'nun dersler sırasında sosyal medya kullanımının açıklanmasındaki
güçlü aracılık rolünü göstererek önceki çalışmalara desteklemektedir.
Türkiye’de sosyal medyanın problemli kullanımını tanımlamak ve FOMO ile ilgili değişkenleri
keşfetmek için öğretmen adayları üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda
FOMO’nun öğretmen adayları arasında yayılma hızının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Yirmi bir
yaş altı kişilerin yirmi bir yaş üstündekilere göre daha yüksek bir FOMO seviyesine sahip olduğu
belirtilmiştir. Hesaplanan FOMO puanları erkek öğrencilerde daha yüksek görülmüştür. FOMO’yu
önlemek adına koşu, yüzme, doğa yürüyüşleri, tenis futbol basketbol gibi sporlara zaman ayırmanın
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önemli olduğundan söz edilmiştir. Herhangi bir enstürman çalma da bu konuda katkı sağlayacağı
belirtilmiştir. (Gezgin, Hamutoğlu, Gemikonaklı veRaman, 2017).
FOMO ve ruminasyonun Facebook’un sorunlu kullanımının şiddeti ile anlamlı bir ilişkide
olduğunu görülmüştür. Ruminasyon ve kaygı arasında önceden kurulmuş bir ilişki mevcuttur
(Dempsey, O’Brien, Tiamiyo ve Elhai, 2019).
Sosyal medya gelişmelerini kaçırma korkusu yaşayan kişilerin çoğunda güncel olayları
kaçırdıklarında kaygı ve huzursuzluk duygu durumlarını yaşadıkları görülmüştür. Bu kişilerin genelde
nevrotik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir çalışmanın sonucunda dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu ile sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu arasında pozitif yönde bir
ilişki bulunmuştur (Çınar ve Mutlu, 2018).
Kişinin düşük özgüveninin olmasının FOMO düzeyini arttırabileceğine ilişkin araştırma
bulguları vardır. Yaşanan yetersizlik huzursuzluk ve kaygı duygularına yatkınlık FOMO’nun daha
yüksek düzeylerde olmasına yol açmaktadır (Abel ve ark.,2016).
İngilterede yapılan çalışmada 506 Facebook kullanıcısından elde edilen bulgular sosyal ağ
sitelerinin sürekli kullanımı ile özsaygının azalması arasında ters yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür
(Buglass, Binder, Betts ve Underwood, 2017).
Çevrimiçi ortamlardaki bu paylaşımları gören ve sahip oldukları yaşamla bir karşılaştırma yapan
kişilerin, diğer kişilerin kendisine istinaden daha mutlu, başarılı ve duygusal anlamda pozitif hayatları
yaşadığı düşünülmüştür. Sonuç olarak yoğun şekilde sosyal medyada insanları takip eden kişilerin ve
gelişmeleri kaçırmaktan kaygı duyanların öz saygı düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür (Stead ve
Bibby, 2017). Benlik saygısı, yaşam doyumu, sorumluluk ile internet bağımlılığı düzeyi arasında ters
yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. İnternet bağımlılığı ile benlik saygısı arasında zıt yönlü bir ilişki vardır.
İnternet bağımlılığında artış olduğunda benlik saygısı üzerinde bir azalma olduğu görülmüştür. Benlik
saygısı az olan kişiler gereksinimlerini sosyal mecralar üzerinden karşılamak istemektedir (Çınar ve
Mutlu, 2019).
2.2. Parasosyal Etkileşim:
İnternet ve televizyon kullanımı ile birlikte izleyiciler dizideki karakterlerle gerçekte var olan
bir ilişki yaşadığını düşünmektedir. İzleyenler bu ilişkiyi tek yönlü bir şekilde yaşamaktadır.
Karakterlerin izleyicilerin kendisiyle yaşadığı bu tek yönlü ilişki ve bağdan haberi yoktur. Bu tür bir
etkileşime parasosyal etkileşim denir (Horton ve Wohl, 1956).
İzleyiciler tercihen, daha sıklıkla, karşılaştıkları karakterlerle parasosyal etkileşim
kurabilmektedir. Dizi oyuncuları, talk showlardaki sunucular izleyicilerin sıklıkla karşılaştığı
karakterlerdir. İzleyiciler bu karakterleri zamanla tanımakta ve onlarla tek yönlü bir etkileşime
girmektedir (Levy, 1979).
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Parasosyal ilişki gerçek yaşamda kurulan sosyal ilişkilere benzemekle birlikte bağ gücünün daha
zayıf olmasından dolayı gerçek yaşamdaki somut ilişkilerden ayrılır (Ballentine ve Martin, 2005 Akt.,
Orhan ve Taştan, 2019).
İzleyiciler bazı zamanlarda yaşadıkları ilişkinin kurgusal olduğunu anlasalar da bunu göz ardı
etme eğilimindedir (Schiappa, Gregg ve Hewes, 2005). Parasosyal ilişki kuruluş biçimi her bireyde
farklılık gerçekleşmektedir. Bu kişinin ana gereksinimleriyle ilişkili olabilir. Bununla birlikte ilişki
kurulan karaktere yönelik özelliklerde etkili olabilmektedir (Orhan ve Taştan, 2019).
Kişiler sosyal olarak tatmin edici bir etkileşim yaşayamadıklarında bu ihtiyaçlarını medyadaki
popüler karakterlerle parasosyal bir bağ oluşturarak karşılamaya çalışabilir (Durak-Batıgün ve SunalBüyükşahin, 2017). Parasosyal ilişki; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutlu bir yapıya
sahiptir. Bu yapılar izleyici ile medya karakteri arasındaki etkileşim/ilişki sırasında doğrudan olumlu ya
da olumsuz olarak oluşmaktadır (Schramm ve Hartmann, 2008; Akt., Orhan ve Taştan, 2019).
Parasosyal etkileşim ve özdeşim kurma kavramları sıklıkla birbirine karışabilmektedir. Bu
kavramların ayrımına gelirsek aslında bu iki kavram birbiriyle açık bir şekilde farklılaşmaktadır. Birey
parasosyal ilişki kurduğu karakterlerle arasında bir masafe olduğunun bilincindedir. Özdeşlemede
durum böyle değildir. (Shen, 2009; Akt. Şeker, 2018).
Parasosyal ilişkiyle ilgili yapılan araştırmalara incelendiğinde genel bir çerçeve çizmek zordur.
Bu kavram henüz yeni çalışılmaya başlamıştır, alanyazına yeni giren bu kavrama yönelik yapılan çalışma
sayısı oldukça azdır.
Cohen’e (1997) göre: kadınlar farklı olarak televizyonu ilişkisel bir bağlamda görmektedir.
Kadınlar ilişkilerinde sosyal destek alabilmek için parasosyal ilişkiler geliştirebilmektedir. (Akt. DurakBatıgün ve Sunal-Büyükşahin, 2017).
Parasosyal etkileşim ile evlilik doyumu, demografik değişkenler ve psikolojik belirtiler
arasındaki ilişkiyi incelemek için 1232 katılımcı ile bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda
eğitim düzeyi düştükçe parasosyal etkileşim puanlarının arttığı görülmüştür. Dizi karakterleriyle
kurulan bağ ve evlilik doyumu arasında da ilişki bulunmuştur. Ayrıca düşük sosyo-ekonomik düzeydeki
kadınların parasosyal etkileşim düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur (Durak-Batıgün ve SunalBüyükşahin, 2017).
İnsan, kitle iletişim araçlarınınn insani bir ihtiyaç haline dönüşmesiyle birlikte farklı şekillerde
iletişim kurabileceği yollar aramıştır. Parasosyal iletişim bu yollardan biridir Konya ilinde 462 katılımcı
ile yapılan araştırmanın sonucunda bulgularına gore; yalnızlık düzeyi arttıkça parasosyal etkileşimde
artmaktadır. Aynı şekilde parasosyal etkileşimle televizyon izleme süresi arasında da pozitif yönlü bir
ilişki bulunduğu da belirlenmiştir (Balcı ve Demir, 2018).
FoMO alanyazınında yeni bir kavramdır. Bu yeni kavramın parasosyal etkileşimle ilişkisine
yönelik henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden çalışmanın alan yazınına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada ilk olarak FoMO’nun ve Parasosyal etkileşimin kuramsal
arkaplanından bahsedilmiş, yapılan çalışmalara değinilmiştir. Daha sonra FoMO ve parasosyal
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etkileşim arasındaki ilişki incelenmiştir. FoMO ve Parasosyal etkileşim düzeylerinin cinsiyet açısından
farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır.
2. Yöntem:
FoMO ve parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiyi ele alan bu çalışma korelasyonel bir çalışmadır.
Veriler, üniversitede öğrenim görmekte olan farklı yaşlardaki bireylerden elde edilmiştir. Gruplar
arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla t-testi yapılmıştır. Araştırma; FoMO
ile parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiyi yordamayı amaçlayan bir çalışmadır.
Araştırma Grubu:
Araştırma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversitede öğrenim görmekte olan,
rastlantısal olarak seçilen, 307 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların 211’i kadın (%68,7) ve 96’sı
erkektir (31,3).
Veri Toplama Araçları :
Araştırmada verilerin toplanması için Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği (GKK) ve
Parasosyal Etkileşim Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin Analizi :
Bu çalışmada korelasyonel analiz uygulanmıştır. FoMO ile parasosyal etkileşim arasında ilişki
olup olmadığını belirlemek için korelasyonel analiz yapılmıştır. Cinsiyet açısından farklılık gösterip
göstermediğini anlamak için de için t-testi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programından
yararlanılmıştır.
İşlem :
Türkiye’nin farklı illerinde çeşitli üniversitelerde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında çeşitli
üniversitelerde öğrenim görmekte olan, rastlantısal olarak seçilen, 307 katılımcıya Google Form
aracılığıyla araştırmanın veri toplama araçları uygulanmıştır. Öğrencilere araştırma ile ilgili ön bilgi ve
ölçeklerin uygulanmasına ilişkin açıklama Google Form üzerinden yapılmıştır.
3. Bulgular:
Bu bölümde, araştırma kapsamında yapılan analizler ile elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Korelasyonel Analiz:
FoMO ve parasosyal etkileşim arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyonel analiz yapılmıştır.

Tablo 1: FoMO ve Parasosyal Etkileşim Arasındaki Korelasyon Degerleri
Değişkenler

Parasosyal Etkileşim

FoMO

FoMO

1

,415**

,415**

1

Parasosyal
Etkileşim

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tablo 1’ de görüldüğü gibi korelasyonel analiz sonucunda FoMO ve Parasosyal ilişki arasında orta
düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunduğu gözlenmiştir (r= 0,42). Başka bir deyişle FoMO
düzeyi arttıkça parasosyal etkileşim düzeyi de artmaktadır. Güven aralığı değerinin 0.01 olduğu
görülmüştür.
Cinsiyete Yönelik Farklılıklar (Bağımsız Örneklem T-testi ) :
FoMO’nun ve parasosyal etkleşimin cinsiyet açısından farklılık gösterip göstermediğini anlamak için
bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır.
Tablo 2. Cinsiyete Göre Oluşturulan Grupların FoMO ve Parasosyal İlişki Kurmaları
Açısından t Testi Sonuçları
Cinsiyet

x̄

N

sd

S

kadın

211

22,09

7.00

erkek

96

21,25

7,01

Parasosyal

kadın

211

38,77

13,88

Etkileşim

erkek

96

34,84

15,54

Fomo

t

p

350

,988

,324

350

2,122

,035

Tablo 2 incelendiğinde kadınların ve erkeklerin FoMO düzeyleri cinsiyet açısından farklılaşmamaktadır
(t=,988 p>.05).
Aynı şekilde kadınların ve erkeklerin parasosyal etkileşim düzeyleri de cinsiyet açısından
farklılaşmamaktadır (t= 2,122 p>.05).
4. Tartışma:
Bu çalışmada FoMO ve parasosyal etkileşim arasında orta düzeyli pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.
Araştırmada cinsiyet değişkeninin FoMO ve parasosyal ilişki üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığı
bulgusu elde edilmiştir.
Oxford sözlük tanımında FoMO, sosyal ağlar aracılığıyla paylaşılan ve kişide heyecan uyandıran
olayların bu olaya uzakta kalanlarda hissettirdiği endişe duygusu olarak tanımlanmıştır. FoMO en genel
tanımıyla dış dünyadaki etkinliklere yeterince katılamamaktan kaynaklanan sosyal bir kaygıdır. FoMO
ve parasosyal etkileşim kavramları, alanyazınındaki yeni kavramlar oldukları için yapılan çalışmalara
genel bir çerçeve çizmek zordur. Türkiye’de FoMO ile ilgili az sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan
çalışmalar daha çok üniversite öğrencilerine yöneliktir. Gezgin ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan
çalışmada FoMO puanı erkek öğrencilerde daha yüksek bulunmuştur, bu çalışmada elde edilen
sonuçlarda ise FoMO puanı cinsiyet açısından farklılık göstermemiştir. Bulguların bu şekilde
farklılaşmasında çalışmanın yapıldığı araştırma grubunun sahip olduğu özelliklerin ya da araştırmada
yer alan değişkenlerin etkili olabileceği düşünülmüştür.
Aynı zamanda bu çalışmada elde edilen parasosyal ilişki düzeyinin cinsiyete yönelik bulguları
Orhan ve Taştan (2019) tarafından yapılan çalışmanın bulgularına benzerdir. Orhan ve Taştan
tarafından yapılan çalışmada cinsiyet değişkeninin parasosyal ilişki kurma durumu üzerinde anlamlı bir
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fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada da benzer biçimde kadınların ve erkeklerin
parasosyal etkileşim düzeyleri, cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir.
Son olarak ulaşılabilir alanyazındaki FoMO ile ilgili çalışmalar incelendiğinde FoMO ile
parasosyal etkileşim kavramı arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu
yüzden çalışmanın alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Sosyal medya kullanımının küçük
yaşlara kadar indiği göz önüne alındığında FoMO’ya yönelik olarak yapılacak çalışmalarda, ergenlik ve
son çocukluk dönemleri ele alınabilir. Böylece ilgili alanyazınına ve bu konuda çalışmalar yapan bilim
insanlarına katkı sağlanabilir.
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Turizm Sektöründe Afet Risk Yönetimi
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Afetler ani gelişen durumlar olduğundan, çoğu zaman ön görülmesi imkansız olabilmektedir.
Bu nedenle risk yönetimi anlayışı ile en az zararla bu süreçlerin atlatılması ve özellikle turizm
sektörünün beklenmedik durumlara karşı dirençli olması gerekmektedir. Turizm sektörü genellikle
olumsuzluklardan kolayca etkilenebilen bir sektördür. Turizm afetlere karşı çok hassastır ve uygun
şekilde yönetilmezse, afetler turizm ekosistemlerini ve sektörün performans hedeflerini etkileyecektir.
Özellikle güvenlik ve can kaybı endişeleri nedeniyle insanlar ziyaret etmek istedikleri bölgelerden
vazgeçebilmekte, rezervasyonlarını iptal edebilmektedir. Afetin etkilediği bölgelerin yeniden işler hale
gelmesi, afetin şiddetine göre 1-2 sezon alabilmekte ve bazen insanların güveninin tekrar oluşması
uzun zaman gerektirmektedir.
Afet ve acil durumların turizm sektörüne olan etkilerini anlamak için farklı parametrelere bakılabilir.
Ülkeye gelen turist sayısı ve turizm gelirlerindeki değişim, yabancı basının Türkiye ile ilgili yaptıkları
haberler ve seyahat uyarıları, ülkeye gelen turist profilindeki farklılıklar, uluslararası siyaset yorumu,
turizm ile ilgili birliklerin yaptığı açıklamalar kriz sinyallerini oluşturabilmektedir (Yavaş 2004).

1.1.
Turizmde Dirençlilik:
Dirençlilik bir topluluğun ve sistemin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel kapasitesi ile, afetlerin ve acil
durumların üstesinden gelebilme, en az zararla atlatabilme ve denge durumuna tekrar ulaşabilme
yeteneğidir (Varol ve Kırıkkaya 2017). Cochrane’a (2010) göre ise, turizm bağlamında, dirençliliği;
piyasa güçlerini anlama ve bunlardan yararlanma yeteneği, güçlü ağlar oluşturmak için paydaşlar
arasında işbirliği, uyarlanabilir öğrenme de dahil olmak üzere değişime uyum sağlama konusunda yeterli
kapasite olarak tanımlamaktadır.
Afetler genel olarak bakıldığında kalkınmaya engel olabilir veya kalkınma için hedef de olabilir. Bu
anlamda afetler ve kalkınma arasında bir ilişkiden söz edilebilir. Afetin söz konusu olduğu bir yerde
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göç ve nüfus artışı olabileceği gibi, toplumun genelinde farkındalığa da yol açabilmektedir (Odabaş
2010).
Bir bölgeye turistik talep oluşması için turistler tarafından o bölgenin güvenli olarak algılanması önemli
bir etkendir. Bu algının oluşmasında da birçok faktör rol oynayabilmektedir. Bölgeye yönelik basın
haberleri, kişinin kendisinin ya da arkadaşlarının yaşadığı olumlu ya da olumsuz deneyimler turistik
tercihler konusunda etki eden faktörler arasındadır (Seçilmiş 2009).
Doğa kaynaklı afet, teknolojik afet, terör, ekonomik sıkıntılar gibi konular bir ülke için ciddi bir kriz
yaratabilir. Turizm sektörü ise en ufak bir olumsuzluktan etkilenebilir bir sektördür. Özellikle güvenlik
ile ilgili şüphe duyulan durumlarda insanlar ziyaret etmek istedikleri bölgelerden vazgeçebilmektedir.
Tüm bu faktörlerin öngörülmesi bazen imkânsız olabilmektedir. Bu nedenle risk yönetim anlayışı ile
proaktif yaklaşımla ve en az zararla bu süreçlerin atlatılması gerekmektedir.
Turizm sektörünün dirençliliğini artıran faktörler ise:
- İşletmenin afetlere hazırlığı ve tecrübesi
- Afet Risk Yönetimi organizasyonu
- Uygulanan önlemler (organizasyonel, teknik vb.)
- Tehlike, risk haritalarının varlığı
- Afet planının varlığı ve güncelliği
- Afet Sigortaları
- Yetkili makamlarla işbirliği
- Nüfusun kırılganlığı
- Ormanlarının varlığı ve durumu
- Tatbikatlar ve adaptasyon yeteneği olarak sayılabilir.

1.2.
Terör ve Turizm
Terör ve savaşlar teknolojik-insan kökenli afetler sınıflamasına dahil edilmektedir. Veriler, terör
eylemlerinin gerçekleştiği yer ile ilgili turistlerin takındığı ilk tepkinin, bölgeye yapılması düşünülen
seyahat kararının başka bir tarihe ertelenmesi ya da tamamen iptal edilmesi yönünde olduğunu
göstermektedir. Böylelikle turizm gelirleri hem bölgesel hem de ülkesel boyutta olumsuz yönde
etkilenmektedir (Yılmaz ve Yılmaz 2005).
Turizmde seyahat etme eğilimi ile ekonomik kriz, siyasi olaylar ve terör gibi etkenlerin etkisi önemli
bir yere sahip olabilmektedir. Uzun vadede etkisi kırılabilse de turizm sektörü ciddi kayıplara yol
açabilmektedir. Turistlerin gittiği bölgelerde teröre maruz kalma korkusu ve kendilerini güvende
hissetmemesi, turizmde önemli ölçüde azalmaya neden olabilmektedir. Bu anlamda turistlerin çok da
dikkatini çekmeden güvenli alan sağlanması olumlu bir imaj yaratmada kilit nokta olabilir (Kara 2018).
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Turizmin ekonomiye olan katkısı göz önüne alındığında ülke ekonomisine ciddi faydalar sağladığı
gözlenebilir. Bu anlamda oluşabilecek bir kriz önceden görülebilir ve iyi yönetilebilirse ekonomik etkiyi
en az zararla atlatabilmek mümkündür. Aynı zamanda zararı fırsata çevirebilecek bir yönetim anlayışı
da benimsenebilir. Özellikle savaş alanına sahip yöreler sonraki dönemlerde hem istihdam ve buna
bağlı olarak gelir elde etmede etkin projelerle geliştirilebilir. Turizm ve yerel halk arasındaki iletişimin
de istenilen düzeyde olabilmesi adına çalışmalar yapılabilir. Turizm sezonunu uzatmaya yönelik özel
ilgi turizmi geliştirilebilir. Bu sayede afetlerin yıkıcı etkisini azaltıcı uyum projeleri hayata geçirilebilir.
Savaş, terör gibi afetlerden zarar gören insanların acılarını paylaşmak açısından da sosyal bağlar kurmak
adına turistik ziyaretler bir imkâna dönüştürülebilir. Dolayısıyla afetlerin turizm üzerine olumsuz
etkileri olabildiği gibi (Tablo 1.1); bazen afetler fırsat haline de dönüşebilmektedir. Terör saldırısına
maruz kalan yerlerin bir an önce düzelmesi adına çalışmalar yapılması yerinde olacaktır. Turizm
sektöründe ortala iyileşme süreleri Tablo 2’de sunulmuştur. Devlet yardımıyla finansal destek, reklam
veya tanıtım gibi faaliyetlerle turizm sektörü afetlerden zarar görmüş turistik bölgelerin
toparlanmasında yardımcı olabilir.
Tablo. 1.1: Turizmin zarar potansiyeli (FIF ,2007)
Doğrudan Etkiler
Orijinal turizm arzı
Türetilmiş turizm arzı
Altyapı
Doğa
Turistik
Turizm
yapılar
aktiviteleri
Yollar, binalar,
belediye
altyapısı

Dolaylı Etkiler
Turizm talebi
İmaj, turist yokluğu ve
turistlerin yerinden
edilmesi
Yolculuk şekli ve
yolculuk aktiviteleri

Manzara,
Konaklama,
Kayak,
doğal
ulaşım
dalma,
atraksiyonlar olanakları vb.
paraşüt vb.
vs.
Turistik, destinasyonlar, turizm organizasyonları, turizm işletmeleri, tur operatörleri vb.

Tablo 1.2: Kriz İyileşme Süresi
Kriz Kategorisi
Politik Sıkıntılar
Terörizm
Salgınlar
Çevresel Afetler

Ortalama İyileşme Süresi (ay)
26.7
13.0
21.3
23.8

2.

TURİZM VE AFET İLİŞKİSİNE DÜNYA VE TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER:

2.1.

Dünyadan Örnekler:

Son on yılda Dünyada yaşanan afetlerin turizm sektörüne olan etkisini incelendiğimizde bazı olayların
çarpıcı olduğu görülür (Tablo 2.1). 2017'deki Mount Agung patlaması Bali'de turizm gelirlerinde büyük
düşüşe neden olmuştur (Antara / Nyoman Budhiana). Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı'na
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(BNPB) göre, 2010'dan 2018'e kadar Endonezya'da meydana gelen bir dizi doğa kökenli afetler,
yalnızca can kaybıyla değil aynı zamanda turizmin etkilenmesi ile ekonomik kayıplara neden olmuştur.
2010 yılında Merapi Volkanı’nın patlaması, Yogyakarta ve Orta Cava'daki birçok turizm alanında
ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 50'lik bir düşüşe neden olmuştu. Ağustos - Eylül 2015 arasında,
özellikle Kalimantan ve Sumatra'da meydana gelen orman yangınları, görünürlüğü etkilediği için uçuş
tehlikesi nedeniyle 13 havaalanının kapanmasına neden oldu. Birçok uluslararası etkinliğin iptal
edilmesi ve ertelenmesi, turizmde düşüşe neden olmuş; havayolları, oteller, restoranlar ve seyahat
şirketleri gibi sektörleri de etkilemiştir.
Bali'deki Agung Dağı, 2017 yılında birçok kez patlamış ve turizm işletmelerinin zarar tahmini yaklaşık
775 milyon ABD Doları olmuştur. 2018 yılında gerçekleşen Lombok depremi ise, turist sayısında ciddi
düşüşe neden olmuştur.
Japonya’da, 11 Mart 2011'de büyük bir 9,1 büyüklüğünde deprem ve ardından büyük bir tsunami
meydana gelmiş, 16.000 insan hayatını kaybetmiş ve yeniden yapılanmaya on milyarlarca dolar
harcanmıştır. Tsunaminin derinden etkilediği kıyılarda turizm hala eski canlılığına kavuşmamıştır.
Tablo 2.1: Afetler ve Seçilmiş Ülkelerdeki Turist Sayısı Değişimi (Dünya Bankası’ndan Gelen Bilgiye
Dayalı Kişisel Çalışma, UNWTO/MKT, Japonya Turizm Pazar Şirketi, İzlanda Turist Kurulu).

1
2
3
4
5

6

2.2.

Afet

Ülke/kent

Tsunami
2004
Tsunami
2011
Deprem
1995
Deprem
2010
Katrina
Kasırgası
2005
Volkanik
Patlama
2010

Tayland
Japonya
Japonya/Kobe
Haiti
Amerika
İzlanda

Yıllık turist
sayısı
2003
10 082 000
2008
8 351 000
1994
3 468 005
2008
258 000
2003
41 218 000

Yıllık turist Yıllık turist
sayısı
sayısı
2004
2005
11 737 000 11 567 000
2010
2011
8 611 000
6 219 000
1995
1996
3 345 274
3 837 113
2009
2010
387 000
255 000
2004
2005
46 086 000 49 206 000

2008
502 300

2009
493 940

2010
488 622

Yıllık turist
sayısı
2006
13 822 000
2012
8 368 100
1997
4 218 208
2011
349 000
2006
50 977 000
2011
565 611

Türkiye Turizm Sektörü Ve Afetlerin Etkisi

Türkiye'de turizm oldukça büyük bir sektördür ve kalkınmaya etkisi de büyüktür. Turizm gelirleri, 2014
yılında 39.81 milyon rekor seviyeye ulaşılarak, 38.766 milyar ABD doları döviz kazancı elde edilmiştir
(UNWTO, 2015). Ancak dönem dönem turizmde farklı nedenlerden dolayı kesintiler yaşanmaktadır.
Örneğin, Suriye ve Irak'taki çatışmalar, bir dizi terör saldırısı bu faktörlerden bazılarıdır. Ayrıca 15
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Temmuz darbe girişiminden sonra, Türkiye Otelciler Birliği verilerine göre Temmuz ayında 2016'da
ve rezervasyonlarında % 50'lik bir düşüş yaşanmıştır.
Sonuç olarak, Türkiye’nin ekonomik açıdan hayati önem taşıyan turizm endüstrisi, 2014 yılında 39,8
milyon iken, 2016 yılında 25.4 milyona düşmüştür. Türkiye Otelciler Birliği'ne göre (The Guardian,
2016'da bildirilen), oteller, Temmuz ayında 2016'da ve rezervasyonlarında % 50'lik bir düşüş yaşamış
ve Ağustos - normalde en yoğun ayları olan WTTC'ye (2016) göre seyahat ve turizmin Türkiye’nin
GSYH’ye katkısı 2015’te% 12,9 iken 2016’da% 12,5’e gerilemiştir. Türkiye’de turizmi etkileyen diğer
bazı olaylar ise aşağıda belirtilmiştir.
1999 İzmit Depremi
2003-2011 2. Körfez krizi
2006 Kuş Gribi
2011 Suriye İç Savaşı
2015 Rus uçağının düşürülmesi
2015 Terör Saldırıları
2016 15 Temmuz Darbe Girişimi
Peki afetler turizm sektörü için fırsat olabilir mi? Turizm endüstrisi afetlerden etkilendiği zaman, yol
açtığı zararlar nedeniyle kültürel anıtlar, tarihi miras da etkilenir. Dolayısıyla sadece can ve mal kaybına
neden olmayıp, yanı sıra ülke değerlerine de zarar verebilmektedir. Ancak yaşanan afetin türüne göre
afet sonrası turizm sektörü için fırsatlar da gündeme gelebilir. Örneğin; 1980 yılında Mount Helen
patlaması sonrası bölge eko-turizm hedefi haline gelmiştir (Gould ve Lewis 2007). Kobe'de gönüllüler,
2001'den itibaren deprem kalıntılarında turistlere rehberlik etmişlerdir (NPO Kobe Ziyaretçiler
Gönüllü Kılavuzu. 2009). Katrina’dan sonra 2005’te ‘Açık şehir afet turu’ New Orleans'ın yıkıcı
durumunu göstermek için de yapılmıştır (Miller 2008).
Afet turizm, eğitim turları, jeopark girişimi vb. faaliyetler ile kendini gösterebilir. Böylece, afet turizmi,
aynı zamanda yeni istihdam sağlamak ve bölge sakinlerinin yaşadıkları yere yönelik zihniyetlerini
yeniden şekillendirerek olası göçleri önleyebilmektedir. Böylece, yeniden yapılanma stratejileri ile,
afetlerden sonra birçok turistin afet alanlarını ziyaret etmelerinin teşvik edilerek, bölge ekonomisi için
vazgeçilmez tüketicileri haline gelmeleri sağlanabilir.
3.

RİSK YÖNETİMİ SONUÇ VE ÖNERİLER

Afet ya da acil durumlar oluştuğunda, turizm sektörü için bir analitik çerçeve planı ve yönetim şeklinin
orta konulması gerekir. Toplanan veriler girdi ve çıktılar olarak afet yönetim sistemi döngüsü içerisinde
değerlendirilmelidir. Yapılan çalışmalar, iyileştirme kapsamında geçici barınma ve yeniden yapılanma
olarak sınıflandırılabilir.
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Şekil 3.1 : Afet sonrası turizm bölgelerinde yapılacak çalışma için analitik çerçeve (Nagai, 2012).
Barınma aşamasındaki çalışmaların başarısı, turizm temsilcilerinin özgüvenlerini geri kazanmalarında
yardımcı olacaktır. Yeniden yapılanma aşamasında girdi haline gelen bu aktif ajanlar, artan sorunları
afet turizmi yoluyla çözümüne katkı sağlayabilecektir.
PATA’ya (2011) göre; turizm sektöründe risk yönetimi için izlenmesi gereken 6 adım aşağıda
belirtilmiştir:
1. Belirle: Gerçekleşmeden önce riskleri veya tehlikeleri belirleyin.
2. Analiz: Her riskin olasılıklarını, zaman dilimlerini ve potansiyel etkilerini değerlendirin ve ardından
bunları sınıflandırın ve önceliklendirin.
3. Plan: Her birinin potansiyel etkisini azaltmak için beklenmedik durum eylem planlarını formüle edin.
4. İzle: Gelişen riskleri gözden geçirerek bu planların muhtemel etkinliğini izleyin.
5. Kontrol: Planları izleme aşamasındaki verilere göre revize edin.
6. İletişim: Risk ortamındaki değişiklikleri izlemek için paydaşların katılımını ve desteğini sağlayın
Turizmin ekonomiye olan katkısı göz önüne alındığında ülke ekonomisine ciddi faydalar sağladığı
gözlenebilir. Bu anlamda oluşabilecek bir kriz önceden görülebilir ve iyi yönetilebilirse en az kayıpla
atlatabilmek mümkündür. Zararı fırsata çevirebilecek bir yönetim anlayışı benimsenebilir. Özellikle
savaş alanına sahip yöreler sonraki dönemlerde hem iş ve buna bağlı olarak gelir elde etmede etkin
projelerle geliştirilebilir. Turizm ve yerel halk arasındaki iletişimin de istenilen düzeyde olabilmesi adına
çalışmalar yapılabilir. Turizm sezonunu uzatmaya yönelik özel ilgi turizmi geliştirilebilir. Bu sayede
afetlerin yıkıcı etkisini azaltıcı ve onarıcı projeler hayata geçirilebilir.
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Türk ve Fransız Hukukunda İdari Belgelere Erişim Hakkı: Karşılaştırmalı Bir
İnceleme1
Hilal Albal2
Giriş
Demokrasilerde, vatandaşların idare karşısında bir takım haklara sahip oldukları kabul edilir.
Bir nevi “alacak hakkı” olan bu haklar, vatandaşlara kamu hizmetleri ile ilgili talep ve idare-birey
arasındaki dengeyi yeniden kurma gücünü verir. Bu haklar şüphesiz geleneksel kamu hizmeti anlayışına
göre bireyler için olumlu olmakla birlikte, idarenin kamu gücü ve bireylere “boyun eğdirme” gücü
devam etmektedir (Chevallier, 2011: 221-222). Demokratik yönetim başka bir deyişle karar
organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim şekli, kamu yönetiminin işleyişinde yetersiz kalmıştır.
“Demokratik yönetim” ile birlikte “yönetimde demokrasi” yi gerçekleştirmek isteyen bir çok ülke
“şeffaf”lık arayışı içine girmiştir (Özay, 2017: 2). 20. yüzyıla gelindiğinde siyasi ve idari ilişkilerde
ekonomik pazarın model alınması olarak tanımlanan yeni kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır
(Hope, 2001: 120). Yönetimde şeffaflık bu anlayışın etkilerinden bir tanesidir. Kamu hizmeti
politikalarından, bireylerin yönetime katılması, devletin bireylere bakış açısı ve ayrıca birey-devlet
ilişkisine kadar her türlü konuda değişiklikler yaratan bu anlayış, bizim konumuz açısından ise; gerek
yasama organı gerek yargı organı gerekse, yürütme organı ve onun bir uzantısı olan idarenin de şeffaf
bir ortamda çalışmasını hedeflemiştir. Yasama organında toplantıların herkese açık yapılması, yargı
organı açısından “duruşmaların aleniliği” ilkesi gibi hususlar şeffaflık ilkesinin yansımasıdır (Kaya,
2005: 32). Şeffaflık ilkesinin yürütme ve dolayısıyla idareye etkisini ise şu üç unsurdan anlayabiliriz. İlki,
idarenin karar alma mekanizmasının belirli bir usule bağlanmasıdır. İkincisi idarenin toplantılarının
“aleni” ve “açık” yapılmasıdır. Bu anlayışın idareye yansımasının üçüncü unsuru da “bilgi edinme
özgürlüğü”, idarenin elindeki bilgi, belge ve dokümanları vatandaşlar ile paylaşmasıdır (Özay, 2017: 45).
Totaliter veya antidemokratik rejimlerde idare tarafından yapılan işlemler, genellikle
yöneticiler tarafından “idari belge” olarak kabul edilmediği için kamuoyu ile paylaşılmak istenmez.
Ancak demokratik, katılımcı ve şeffaf yönetimin hakim olduğu ülkelerde, kişilerin idari belgelere erişim
hakkının olduğu kabul edilmektedir. Fransa’da idari belgelere erişim ile ilgili olarak 1978 yılında iki ayrı
düzenleme çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, kişisel verilerin tutulması ve bunların korunması amacını
taşıyan ve 6 Ocak 1978 tarihinde çıkarılan “Veri İşleme ve Özgürlüklere İlişkin Yasa” 3dır. Diğeri ise
kişisel veriler dışında idarenin elinde bulunan her türlü resmi bilgi ve belgelere erişimi düzenleyen 17

1

2

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmektedir.
İnönü Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku, Malatya, Türkiye, hilal.albal@inonu.edu.tr
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Temmuz 1978 tarihinde “İdari Belgelere Erişme Hakkına İlişkin Yasa4 dır. Fransa’da idari usul ilkeleri
2016 yılında yürürlüğe giren “İdare ve Kamu Arasındaki İlişkiler Kanunu”5 kapsamında kodifiye edildi.
Dolayısıyla idarenin elindeki resmi bilgi ve belgelere erişme hakkı da bu kanun kapsamına alındı.
Ülkemizde ise 2003 yılında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu6 ve 2016 yılında Kişisel Verileri Koruma
Kanunu7 TBMM’den geçerek yasalaşmıştır.
İdarenin tuttuğu kişisel verilerin korunması ve başkaları ile paylaşılması hususu ayrı bir çalışma
konusu olduğundan, çalışmamızda idarenin elinde bulunan ve kişisel olmayan belgelere erişim
incelenmiştir. İdarenin elindeki bilgi ve belgelere bireylerin erişme hakkının uluslararası metinlerdeki
yeri belirtildikten sonra hak, Türk ve Fransız Hukuku açısından incelenecektir. Bu hakkın tarihçesine,
kapsamına ve istisnalarına her iki ülke hukuku açısından kısaca değinilecektir.
Uluslararası Metinlerde İdari Dokümanlara Erişim Hakkı
İdarenin eyleminin kamuoyu tarafından bilinmesi gerekliliği fikri yeni bir fikir değildir. 1789
Tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 14. maddesine göre, “Tüm yurttaşlar, bizzat ya da temsilcileri
aracılığı ile verginin gerekliliğini tespit etme, vergilemeyi özgürce kabul etme, vergi gelirlerinin kullanılmasını takip etme
ve verginin miktarını, matrahını, tahakkuk biçim ve süresini belirleme hakkına sahiplerdir.” 8. Bu madde Fransız
Anayasasına da eklendi 9 . Bildirinin 15. maddesinde aynı anlayışı yansıtan “ toplumun, tüm kamu
görevlilerinden görevleri ile ilgili hesap sorma hakkı vardır” hükmü yer almaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 19. maddesine göre; “Herkesin düşünce ve anlatım
özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın,
bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar”10. Avrupa insan Hakları
Sözleşmesi (AİHS) ‘nin ifade özgürlüğü başlıklı 10.maddesinde ifade özgürlüğünün unsurlarından biri
olarak haber ve görüş alma özgürlüğü düzenlenmiştir. Maddeye göre ; “Herkes ifade özgürlüğü hakkına
sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü
ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema
işletmelerini bir izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin
kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu
güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının
şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence
altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir”.
25 Kasım 1981 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “İdarenin Sahip Olduğu Bilgilere
Erişme Hakkında Tavsiye Kararı”11 almıştır. Bu kararda komite, bilgi edinme özgürlüğü ile ilgili bir dizi
La loi no: 78-753 17 juillet 1978, “portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal”
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241 (Erişim: 01.05.2020)
5 La Loi no: 2015-1341 du 25 octobre 2015, Code des relations entre le public et l'administration
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160101, (Erişim: 01.05.2020)
6 Kanun No: 4982, RG. 24.10.2003/25269
7 Kanun no: 6698, RG, 07.04.2017/29677
8 Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-deconstitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789 (Erişim: 20.04.2020)
9Assemblée Nationale Constitution, http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_1 (Erişim:20.04.2020)
10 TBMM, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf (Erişim:01.05.2020)
11 Kararın Fransızca metni için bakınız: https://rm.coe.int/native/09000016804f6525 (Erişim:02.05.2020)
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ilke sıralamaktadır. Karara göre, bu ilkelerden tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir. Yasama ve yargı
organı dışındaki devlet organları, talep halinde ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaşmak zorundadırlar.
Bunun yanında talebin reddedilmesiyle ilgili de bazı kısıtlamalar getirmiştir. Örneğin, kişinin ilgisinin
olmadığı gerekçesi ile talep edilen bir belgenin verilmesinin reddedilmesi söz konusu olamaz karara
göre. Kararda istisnalara da yer verilmiştir. Sadece, demokratik toplumun gerekleri ile ilgili olan (ulusal
güvenlik, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni, ekonomik refah gizli bilgilerin ifşasının
önlenmesi.. gibi) sınırlamalara gidilebileceği belirtilmiştir. Bilgiyi edinmeye yönelik herhangi bir talep
makul süre içerisinde çözüme kavuşturulmalıdır.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 21 Şubat 2002’de tekrar bir tavsiye kararı12 almıştır bu
konuda. Kararda, bilgi ve belgeleri edinme hakkını iç hukuklarında yasalaştırmak isteyen üye ülkelere
tavsiyeler bulunmaktadır. Kararda her şeyden önce “resmi belge” kavramı tanımlanmıştır. Tanıma
göre, “ hazırlanmakta olan belgeler hariç olmak üzere, kamu kurumları tarafından herhangi bir şekilde kaydedilen,
hazırlanan, alınan idari işleve bağlı belgelerdir”. Kararda, resmi belgeleri iletmesi gereken kurumlar da
tanımlanmıştır. Merkezi, bölgesel ve yerel idareler, kamu görevini yerine getiren veya idari yetki
kullanan gerçek ve tüzel kişiler bu kararın kapsamındadır. Bu kararda da 1981 tarihli karardakine benzer
kısıtlamalar ve istisnalar öngörülmüştür. Kararda ayrıca, belge talep eden kişinin herhangi bir neden
göstermesinin zorunlu olmadığı da belirtilmiştir.
Fransa
Fransa’da 19. yüzyılın sonunda idari kararların ilan yoluyla bildirilmesi ile ilgili yasalar
öngörülmüştür. Vatandaşların idari dokümanlara erişim hakkı 1960’lara dayanmaktadır. Sosyal hayatın
gelişmesi ile birlikte daha eğitimli olan toplum, “öğrenme hakkı” elde etmek istemektedir. Gizlilik iştahı
ile eleştirilen idare, belgeleri açarak aslında imajını iyileştirmek istemiştir. 1978 tarihli kanun ile “bilgi
kural, gizlilik istisna olmalıdır” ilkesi yasa ile güvence altına alınmıştır (Dibout, 1979: 23). Bu kanuna
göre, “ idari belgeler bundan böyle talep eden kişilere iletilmelidir”. 2016 yılından itibaren bilgi ve belgelere
erişme hakkı İdare ve Kamu Arasındaki İlişkiler Kanunu’nun III. Kitabında düzenlenmiştir.
Fransa’da resmi bilgi ve belgelere erişim ve idarelerin şeffaflığı Anayasa Konseyi tarafından da
koruma altına alınmıştır. Konsey, 10 Haziran 2009 tarih ve 2009-580 DC numaralı kararında 13 ,
çevrimiçi olarak kamuya yönelik iletişim ve haberleşme hizmetlerinin genel gelişimini ve bu hizmetlerin
demokratik yaşama katılım için önemini dikkate alarak, iletişim ve haberleşme özgürlüğünün bu tür
hizmetlere erişim özgürlüğünü de ifade ettiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle Anayasa Konseyi’ne göre,
resmi bilgi ve belgelere erişim, haberleşme özgürlüğünün bir unsurudur. Öte yandan Anayasa
Konseyi’nin bazı durumlarda şeffaflık yerine opaklığı tercih ettiği de gözlemlenmiştir. Örneğin, 2000433 DC numaralı ve 27 temmuz 2000 tarihli doktrin tarafından "şeffaflığa karşı ilk saldırı" olarak
nitelendirilen kararında, ulusal kanalların yönetim kurullarının Görsel-İşitsel Yayınlar Üst Kurulu
tarafından atanmasının anayasaya aykırılığı iddiası sonucunda Konsey, kararın gerekçesinde Kurulun
duruşma ve tartışmalarının kamuoyu ile paylaşılması durumunda aslında kurul üyeleri açısından tam
bir konuşma hürriyetinden bahsedilemeyeceğini buna rağmen eğer böyle bir zorunluluk var ise, davaya

Kararın İngilizce metni için bakınız: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2702
(Erişim:02.05.2020)
13 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009580DC.htm, (Erişim, 03.05.2020)
12
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konu bu atama yönteminin idarenin şeffaflığına gölge düşüremeyeceğini belirtmiş ve politik bir atamayı
meşrulaştırmıştır (Aubin, 2018: 44).
Anayasa Konseyi, 3 Nisan 2020 tarihinde verdiği 2020-834 14 numaralı kararında, Eğitim
Kanunun L. 612-3 maddesinin Anayasaya uygun olduğuna bazı çekincelerle karar vermiştir. Maddeye
göre, “…ulusal ön kayıt usulü çerçevesinde sunulan adayların incelenmesinden sorumlu öğretim ekiplerinin
müzakerelerinin gizliliğinin gerekli şekilde korunmasını sağlamak için Kamu ve İdare arasındaki ilişkiler Kanunun
L. 311-3-1 ve L. 312-1-3 maddelerinden kaynaklanan yükümlülükler, adayların alınma ihtimalleri, eğer talep edilir
ise kriterler ile ilgili bilgileri, adaylıklarını inceleme yöntemleri ve alınan kararı haklı çıkaran eğitimsel nedenler
hakkında bilgilendirildiklerinde yerine getirilmiş sayılır”. Bir sendika bu kritelerin yükseköğretim
kurumlarının inceleme kriter ve yöntemlerine, lisans eğitimine kayıt taleplerine ilişkin bilgilere erişimi
kısıtladığı gerekçesi ile somut norm denetimi aracılığı ile Anayasa aykırılık itirazında bulunmuştur.
Gerçekten de bu hükümler, kurumlar tarafından "Parcoursup" olarak bilinen dijital platformda
formüle edilen başvuruları işlemek amacıyla kullanılacak algoritmalara, hem adaylar hem de üçüncü
kişiler tarafından tüm erişimi engellemektedir. Ayrıca, bu hükümler iki bakımdan etkili bir yargı yoluna
başvurma hakkını ihlal etmektedir; bir yandan bilgilerin iletilmemesine karşı başvuruyu başarılı bir
şekilde önleyerek diğer yandan kayıt reddi işlemine dava açmak için gerekli olan belgeleri
davacılarından mahrum ederek. Anayasa Konseyi hükümlerin anayasaya uygun olduğuna karar vermiş,
ancak kararın gerekçesinde bazı çekinceler belirtmiştir; bir kere ulusal ön kayıt prosedürü
tamamlandığında kuruluşlar tarafından seçilen başvuruları inceleme kriter ve prosedürleri ile ilgili
herhangi bir bilgiye üçüncü tarafların erişiminin olmamasının kamu yararı amacına aykırı olduğunu
diğer yandan öğretim ekiplerinin müzakerelerinin gizliliğinin, 1789 Bildirgesi'nin 15. maddesinde
güvence altına alınan hakkın orantısız bir şekilde ihlal edilmesi olduğunu belirtmiştir.
İdari şeffaflık, idareyi tüm kararların erişilebilir olduğu bir "cam eve" dönüştüremez. Aslında,
memurların ve kamu görevlilerinin yetkisiz kişilere bir belgenin veya idari düzenlemenin içeriğini
açıklamamaya zorlayan mesleki takdir yetkisi vardır. Yürürlükteki düzenlemelerin özellikle idari
belgelere erişim özgürlüğü ile ilgili olarak açıkça belirttiği durumlar dışında, devlet memurları bu
mesleki takdir yetkilerinden ancak bağlı oldukları hiyerarşik amirin açık kararı ile serbest bırakılabilirler.
Devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri ile ilgili 13 Temmuz 1983 tarihli Kanunun 26. maddesinde
düzenlenen bu hükmün Anayasa’ya aykırı olduğu somut norm denetimi ile Conseil d’Etat
(Danıştay)’da iddia edilmiş ancak Conseil d’Etat bu itirazı ciddi bulmayarak reddetmiştir15. Yüksek
idari yargıya göre, bu hüküm bir yandan kamu düzeninin korunması ve kamu hizmeti gereklilikleri
diğer yandan ifade ve iletişim özgülüklerine saygı ile bir memurun idare içindeki işlev bozukluklarını
kamuya açıklaması arasında uzlaşmayı sağlamaktadır (Aubin, 2018: s.43)
İdare ve Kamu Arasındaki İlişkiler Kanunun 300-1 ve 300-2 maddeleri, herkese formları ve
şekilleri ne olursa olsun idare tarafından kamu hizmeti yetkisi çerçevesinde saklanan belgelere erişme
hakkı tanır. Bu hak tüm kamu personeline (yerel devlet makamları ve kamu kuruluşları) ve kamu
hizmeti yetkisi ile donatılmış özel kişilere karşı kullanılır. Yasa sadece yürütme ve idare kapsamındaki

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020834QPC.htm, (Erişim, 03.05.2020)
CE, 5 fév. 2014, Pichon, n° 371396.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028569957
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kurumları kapsama almıştır. Yargı yerleri ve yasama organı ile kamu hizmeti görevi üstlenmeyen özel
kişiler bu kanun kapsamında değildir.
İdari belgelere erişim hakkı 17 Temmuz 1978 tarihli yasa ile oluşturulan bağımsız bir idari
otorite tarafından garanti edilmektedir: İdari Belgelere Erişim Komisyonu (La Commission d'accès
aux Documents Administratifs- CADA). İdare ve Kamu Arasındaki İlişkiler Kanunu’nun 340-1 vd
maddelerinde düzenlenmiştir. 11 üyeden oluşur; 3 hakim, 2 milletvekili, 1 yerel seçilmiş üye, 1
üniversite öğretim üyesi ve 4 bürokrat. CADA, 2005 yönetmeliğine göre, kamuya açık bilgileri yasadışı
olarak "yeniden kullanan" kişileri cezalandırabilir.. Erişim talebi açık veya zımni reddedilenler
doğrudan idari yargı önünde itiraz etme hakkına sahip değillerdir. 1978 tarihli yasa onları önce redden
itibaren 2 ay içinde CADA’ya başvurmayı zorunlu tutar. Soruşturma yapmak ve görüş bildirmek için
komisyonun 1 ayı vardır. Ancak eğer idare, başvuruya vermesi gereken cevabı 2 ay içinde vermedi ise
yani zımni ret söz konusu ise ancak 2 aydan sonra açık bir cevap verdi ise CADA’ya başvuru süresi
açık ret cevabından itibaren başlar. Bu prosedür karışık görünebilir ancak bir red cevabının iptali için
CADA’ya başvurmadan dava açmak Conseil D’Etat’ya göre kabul edilemez. (CE sect. 19 Fevr. 1982,
Dame Commaret). Kararları bağlayıcı olmamakla birlikte idare üzerinde önemli bir etki gücüne
sahiptir. Tıpkı yasanın umduğu gibi, bir büyük ahlaki otorite gibi, CADA’nın kararlarına %90 olarak
idare uymaktadır. Bu nedenle, 1978 yasası tarafından izlenen şeffaflık hedefinin, devam ettiği
gözlemlenen opaklık keselerine rağmen, büyük ölçüde başarıldığı sonucuna varmak mümkündür
(Lebreton, 2019: 274-275).
1978 tarihli Kanuna 2000 yılında yapılan değişiklik ile belgelerin bireylere iletilmesini sınırlamak
amacıyla “hassas belge” kavramı getirilmiştir. Hassas belgeler ile diğer belgeleri ayırt emek gerekir.
Hassas belgeler doğrudan ilgilisine iletilmesi gereken belgelerdir, diğerleri ise herkese iletilebilir
belgelerdir. Hassas belge kavramı, idari belgelere erişim hakkını sınırlandırma aracı olarak
anlaşılmaktadır. Yalnızca gerçek bir kişi üzerinde değerlendirme yapan veya kendisine zarar verebilecek
veya tıbbi veya gizlilik sırrını açığa çıkaracak bilgiler içeren belgelerin hassas olduğu düşünülmektedir.
Bu kriterler nedeniyle sınavların veya yarışmaların kopyaları hassas belgelerdir, öte yandan bir
belediyedeki çalışanların listesi sadece sıradandır ve herhangi birine iletilebilir. 6 Haziran 2005 tarihli
tüzük, nihayet bir belge hem hassas hem de hassas olmayan bilgiler içerdiğinde, hassas bilgileri hassas
olmayandan ayırarak herkese iletilmesi gerektiğini düzenlemiştir (Lebreton, 2019: 271). Gerçek kişiler
hakkında bilgi içeren belgeler, tıbbi gizliliği ve özel hayatın gizliliğini korumak için yalnızca ilgili
taraflara veya temsilcilerine iletilebilir. Bir kişinin davranışını ortaya çıkaran ve ifşası kendisine zarar
verebilecek bilgiler üçüncü kişilere aktarılamaz. Yasa ayrıca, işlemlerin gizliliğini, ekonomik ve finansal
bilgilerin gizliliğini, ticari stratejilerin gizliliğini kapsayan ticari ve endüstriyel gizlilikle bağlantılı özel
çıkarları da korur. Bu hükümler, erişim talebi kamu alımları dosyaları ile ilgili olduğunda özellikle
önemlidir (Guez, 2017:68).
Belgeler hassas olsun veya olmasın yalnızca “idari” oldukları sürece iletilebilirler. 2000 yılındaki
düzenleme ile getirilen değişiklik ile birlikte 2 tip dokümandan söz edilebilir; idareler veya kamu hizmeti
gören özel kişilerce üretilen ve özel hukuk alanına girmeyen belgeler; raporlar, tutanaklar, çalışmalar,
istatistikler, tebliğler… gibi. Diğer tip ise, özel menşeili olup idare tarafından tutulan belgelerdir, idari
faaliyetin yürütülmesi ile ilgili alınan yasal danışmanlıklar gibi. Birincisi doğası gereği idaridir diğeri ise
varış noktası gereği. Bu nedenle iki kategoriden birine dahil olmayan bir belge 1978 tarihli kanunun
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içeriğine dahil değildir ve iletilmezler; bu özellikle idarenin özel hukuk sözleşmeleri ve bir özel kişinin
kendi kullanımı için hazırladığı belgeler için geçerlidir (Lebreton, 2019:271). Kamu ve İdare Arasındaki
ilişkilerin Kanunun III. Kitabı tüm kamu otoritelerini ve bir kamu hizmeti görevi üstlenmiş özel
kuruluşların elindeki bu görevleri ile ilgili belgeleri açısından bağlayıcıdır.
Erişim talepleri mevcut ve tamamlanmış belgelerle ilgili olmalıdır, bu yüzden İdare ve Kamu
Arasındaki İlişkiler Kanunu’nun III. Kitabı bilgi talebine yanıt alınmasını veya bir belge hazırlatma
talebini içermemektedir(Guez,2017:68). Bazı belgeler tartışmasız idari olmasına rağmen, yargı
içtihatları gereği iletilemez. İçtihatlarla, tamamlanmamış belgeler, iç düzen işlemleri (maillerin gidişgeliş kayıtları), hazırlık belgeleri (Banque France’ın iki departmanının yeniden düzenlenmesini
hazırlayan raporlar) ve kamuya açık işlemler iletilemez belgeler arasında gösterilmiştir. Ancak
doktrinde, halihazırda 2000 yılında 1978 tarihli kanunda yapılan değişiklik ile istisnaların kutsandığını
savunan yazarlar bulunmaktadır. İletildiği takdirde bir devlet sırrını ortaya çıkaracak olan belgelerin
iletilmemesi anlaşılabilir ancak idarenin özel hukuk sözleşmelerinin iletilmesi gereken belgeler olduğu
savunulmaktadır (Lebreton, 2019: 272).
Kanuna göre, belge yanlış makamdan talep edildi ise, bu durumda talepte bulunulan idare talebi
reddetmeyerek talebi belgeyi elinde tutan idareye iletmekle yükümlüdür.
Kanun, belgenin çok geniş bir tanımını yapmıştır; idare tarafından üretilen veya alınan yazılı
(dosyalar, raporlar, çalışmalar, raporlar, incelemeler, istatistikler, direktifler, talimatlar, genelgeler ...),
işitsel veya görsel, dijital veya bilişim formundaki dokümanlar resmi belgelerdir. Bu çok geniş tanımdan
istenen belgenin biçiminin önemli olmadığı sonucuna varılır: tüm yazılı, video veya ses kayıtları veya
otomatik bilgilerin iletilmesi gerektiğinden, yasa ile verilen tanım herhangi bir maddi koşul getirmez.
Kanunda verilen liste sınırlı sayıda değildir (Guez, 2017: 69). Bununla birlikte, bir belgenin varlığı, yazılı
veya başka bir şekilde gerçekleşmesini gerektirir. Ne kaydedilemeyen ne de çoğaltılamayan bilgiler,
sözlü gözlemler, taslaklar veya resmi olmayan ek açıklamalar şüphesiz ki iletilebilen bir belge olarak
kabul edilemez. Ancak bir belgenin yazılmamış olması, belgenin "belge" olarak nitelendirilmesini
engellemez.
CADA, idari bir raporun kişisel yazışma şeklinde olabileceğini ancak belediye meclisi
oturumlarının sekreteri tarafından tutulan el yazısı bir not defterinin orijinal bir idari belge olduğunu ve
oturumun resmi tutanaklarını tamamladığını belirtmiştir. Conseil d’Etat, iki bakan arasında mektup
teatisinin idari bir belge oluşturabileceğine hükmetti. Ayrıca, hasta dosyasının bir parçası olan röntgen
fotoğrafları, belediye meclisinin oturumunun ses kaydı, bir kamu kuruluşunun personelinin listeleri
CADA tarafından belge olarak kabul edilmiştir. (Guez,2017:69)
Kanuna göre idare ise, merkezi idare, yerel yönetimler, kamu kurumları ve aynı zamanda bir
kamu hizmeti görevinden sorumlu özel kuruluşlar anlamına gelir. Sonuncusu için kanun, nitelikleri,
amaçları veya kamu hizmeti görevinin yönetiminin kullanımı ile ilgili belgeler için uygulanır. 1978 tarihli
Kanunun 67. maddesine göre, cumhurbaşkanı bu kanuna tabi değildir. Örneğin cumhurbaşkanının
maaş bordrosu bu kanun kapsamında iletilmesi gereken bir belge değildir.
7 Ekim 2016 tarihli yasa 3.500'den az nüfusu olan belediyeler hariç olmak üzere her bir idareyi
çevrimiçi yayınlamaya mecbur bırakarak idari şeffaflığı artırmıştır: 17 Temmuz 1978 sayılı yasa uyarınca
iletilen elektronik belgeleri ve güncellenmiş sürümlerinin yanı sıra ekonomik, sosyal, sağlık veya
çevresel ilgisi olan düzenli güncellenen veriler de bu internet sitelerinde yayınlanır. Aynı şekilde, tam
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zamanlı 50 personel çalıştıran bütün idareler, kararları alırken kullandıkları bütün algoritmaları internet
ortamında yayınlamakla yükümlüdür. Bu yasanın amacı, yönetilenler talep etmeden önce bile bu
belgelere erişime izin vermektir.
Türkiye
Türkiye’de resmi belgelere erişimi doğrudan düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Ancak
2003 yılında çıkarılan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (BEHK) idarenin elindeki bilgi ve belgelere erişme
konusunu birlikte düzenlemektedir. 2004 yılında da Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına
Yönelik Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Ancak bu düzenlemeler dışında da bilgi
ve belgelere erişim ile ilgili başka kanunlarda hükümler bulunmaktadır.
1982 Anayasası’nın 74. maddesinde dilekçe hakkı düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca,
vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya
kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına
sahiptir. Dilekçe hakkına dayanılarak yapılan kişisel başvuruların sonucunun gecikmeksizin dilekçe
sahiplerine yazılı olarak bildirilmesi 74. madde ile güvence altına alınmıştır. 74. maddedeki
“gecikmeksizin” ifadesi 2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile madde metnine eklenmiştir. 3071
sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda da sınırlı olarak kişilerin dilekçeleri üzerine,
kendilerine bazı bilgilerin verilmesi olanağı bulunmaktadır.
İdari Yargılama Usul Kanunu(İYUK)’un “dosyaların incelenmesi” başlıklı 20. maddesinde;
Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinin, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri
kendilerinin yapacağı ifade edilmektedir. Bu incelemede mahkemeler, lüzum gördükleri evrakın
gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu
husustaki kararların süresi içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu maddeyle, idari yargıda görülmekte
olan uyuşmazlık esnasında idari bilgi ve belgelere ulaşılabilmesi hükme bağlanmış olmaktadır. Çünkü
idare tarafından mahkemeye verilen belgeler savunma hakkının gereği olarak karşı tarafın incelemesine
sunulacağından, ilgili bakımından idari yargıda dava aşamasında idari belgelere ulaşılabilmesi mümkün
olmaktadır. Ancak burada ifade edilen idari belgelere ulaşma, bir hak olarak düzenlenen bilgi edinme
hakkı kapsamındaki doğrudan ulaşma değil, dolaylı bir ulaşmadır (Sezginer,1998: 321)
Devlet Memurları Kanunu’nun 15. maddesinde devlet memurlarının basına bilgi ve demeç
veremeyecekleri, bu konuda bakanın veya yetkili kılacağı vali veya kaymakamların yetkili oldukları
belirtilmiştir. Oysa ki BEHK’nın 4. maddesine göre herkes bilgi dinme hakkına sahiptir ve yine aynı
kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasına göre diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu
durumda, basının BEHK’daki usule uygun olarak başvurması durumunda devlet memurlarının bilgi,
belge vermesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu’ndaki bu hükmün BEHK tarafından etkisi
azaltılmıştır.
Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesine göre, yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta
şirketleri ve vakıflar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu
madde BEHK’nın bilgi vermekle yükümlü kıldığı kurumlardan daha geniş alanı avukatlara
sağlamaktadır.
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4045 Sayılı güvenlik soruşturmalarının yapılması ile ilgili kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasına
2018 yılında 7148 sayılı Kanun ile eklenen “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli
birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları
arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge… almaya yetkilidir” ibaresi Anayasa
Mahkemesinin 19/2/2020 tarihli ve E. 2018/163, K. 2020/1316sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa
Mahkemesi kararında hükmü Anayasa’nın 20 maddesinde yer alan özel hayatın gizliliğine ve 13
maddesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin durdurulması maddelerinde yer alan usul ve esaslara
aykırı bulmuştur.
BEHK’ya göre bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olan kuruluşlar kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Fransa’dan farklı olarak Türkiye’de kamu hizmeti
üstlenen özel kişiler BEHK kapsamı dışındadır. Yasama ve yargı organı da kapsam dışında bırakılan
kurumlardandır. Örneğin Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’nun 25.10.2004 tarihli ve 2004/143
sayılı kararı ile Danıştay Başkanlığına yapılan bilgi edinme başvurusu Danıştay’ın yargı organı olması
ve bu Kanun kapsamı dışında tutulmuş olması sebebiyle reddedilmiştir (Avcı, 2007: 748). Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinde,
kanunla öngörülmediği halde köyler kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır.
BEHK’nın belge tanımının Fransa’daki düzenleme ile benzerlik göstermektedir. Kanunun
3.maddesine göre belge, kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı
veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film,
fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri
taşıyıcılarını ifade etmektedir. Yine Fransa ile benzer bir şekilde istenen bilgi veya belge, başvurulan
kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir
ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
İstisnalar dışında, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri
yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma,
inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belgeler ile ilgili başvurulara
olumsuz yanıt verilebilir.
BEHK 15. maddesine ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kurulmuştur. Kurul; birer üyesi
Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday, birer üyesi
ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler,
bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği
iki aday, iki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar ve bir üyesi de Adalet Bakanının
önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek
dokuz üyeden oluşur. Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce
kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. İtiraz yazılı olarak yapılır. Kurul,
bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. 4982 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde, kurum ve
kuruluşlar tarafından başvuru sahibine olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde
başvuru, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. maddesi uyarınca altmış günün geçmesiyle
reddedilmiş sayılır. Bu durumda başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, yargı yoluna
başvurmadan önce dava açma süresinin başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Kurula yazılı
16
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olarak itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz iş günü içinde verir. Kurula itiraz, başvuru
sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur. Başvuru sahiplerinin Kurula itirazı üzerine, Kurul
başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluştan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilir. Kurum ve
kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdür.
Bilgi Edinme Hakkının sınırları, BEHK’nın ve 15 ve 28. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Yargı denetimi dışında kalan işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek
nitelikte olanlar, devlet sırrı niteliğindeki belgeler, idari soruşturmaya ilişkin belgeler talep halinde dahi
iletilmeyebilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 16. maddesinde devlet sırrı , “Açıklanması hâlinde Devletin
emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı
olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler…” olarak tanımlanmıştır. BEDK, 18.05.2005 tarih ve 2005/358
sayılı kararında Kanunda sayılan istisna hükümleri arasında, doğrudan doğruya gizlilik kaydı taşıyan
belgelerin bilgi edinme başvurularına açık olmadığına dair bir hüküm yer almadığını ve gizlilik kaydının,
tek başına bilgi edinme başvurusunun reddedilmesinin gerekçesi kabul edilemeyeceğine dikkat
çekmiştir (Küçük, 2011:75). Kanunda idari soruşturmaya ilişkin sınırlama hâlihazırda devam eden
soruşturmalar için geçerlidir. Tamamlanmış soruşturmalar için geçerli değildir. BEDK 2006/261 sayı,
12.04.2006 tarihli bir kararında, idari soruşturması tamamlanarak mahkeme önüne taşınmış olan bir
olayda 19. maddeye dayanılarak bilgi edinme talebinin reddedilmesinin şu gerekçelerle kabul
edilemeyeceğini belirtmiştir; “İtiraz sahibinin itiraz dilekçesinden bilgi edinme başvurusu ile talep ettiği soruşturma
raporunun halihazırda Çanakkale Ağır Ceza mahkemesinde devam eden ceza davasına ilişkin olduğu,
anlaşılmaktadır. Durum karşısında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmış olup konunun mahkeme önüne
taşınmış olduğu görüldüğünden 4982 sayılı Kanunun idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgeler için istisna hallerini
düzenleyen 19. maddesinin başvuru bakımından uygulanma imkânı kalmamıştır. Ceza yargılamalarının aleni olup,
iddia ve savunma makamlarının mahkeme önünde delil gösterebilme serbestileri dikkate alındığında söz konusu
soruşturma raporunun başvuru sahibi kişiye verilmesinde 4982 s. Kanun bakımından herhangi bir kısıtlamanın
olmayacağı kabul edilmelidir ”(Döner, 2006:247).
BEDK, 04.08.2016 tarih ve 2016/1 sayılı ilke kararında Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun
Hükmünde Kararnamelerin uygulanması ile ilgili kıstaslar belirlemiştir. Karara göre, OHAL Kanun
Hükmünde Kararnamelerinin ekli listelerde sayılarak kamu görevinden çıkartılan kişiler ile kapatılan
kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler hakkındaki bilgi edinme başvurularının, Terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu
değerlendirilen ve bu nedenlerle haklarında idari veya adli soruşturma başlatılan, açığa alınan ve/veya
667 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 3 ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkartılan
kişilerle ilgili bu işlemler ile bu kapsamda yürütülen adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve
belgelerin, BEHK kapsamı dışına çıkarıldığı belirtilmiştir.
Sonuç
Dijitalleşme, dönüştürdüğü tüm ekonomik ve sosyal aktivitelere derinlemesine nüfuz ediyor.
Bu “dijital geçiş”, 21. yüzyılın başlarındaki en önemli olaylardan biridir. Diğer şeylerin yanı sıra,
dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan tam olarak yararlanmak, aynı zamanda inşa ettiğimiz dijital
toplumun kimseyi geride bırakmamasını sağlamak için yasalarımızın sürekli olarak uyarlanmasını
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gerektirir. Bilgiye erişmenin son derece kolaylaştığı bu dönemde, insanların idarenin elindeki “bilgi ve
belgelere” erişme isteği ve amacı daha da perçinlenmiştir. Zira vatandaşlar ihtiyaç duydukları bilgi ve
belgelere bir cihaz üstünden erişme imkanına sahip oldular. Bu sebeple vatandaş ve idarenin
ilişkilerinin doğasının yani bilgi ve belge edinme hakkının vatandaş lehine değiştirilmesi bir zorunluluk
haline gelmiştir. Bilgi ve belgelere erişim hakkının tam anlamıyla sağlanması aynı zamanda herkese
insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan devlet anlayışı olan sosyal devlet
anlayışını da gerçekleştirecektir.
Demokrasi ile doğrudan ilişkili olan bu özgürlüğe hak ettiği önemi vermek gerekir. Çünkü bilgi
edinme hakkı demokratik bir sistemi benimsemiş her siyasi iktidarın temel görevlerinden olan hesap
verme ile ilgilidir. Ayrıca yönetimin açıklık, şeffaflık doğrultusunda, işlemlerini vatandaşlara açması
şeffaf ve katılımcı bir demokrasi anlayışının gelişmesi için önem arz eder. Bu nedenle düşünce ve ifade
özgürlüğünün bir parçası olduğunu ifade ettiğimiz bilgi edinme hakkının uygulamalarının uygulayıcılar
tarafından mevzuata uygun yapılması hukuk devleti anlayışı bakımından büyük anlam ifade etmektedir.
Türk Hukuku’ndan yaklaşık 35 sene öncesinde idarenin şeffaflaşması üzerine adımlar atan
Fransa hukuk sisteminde, şeffaflığın oldukça ileri seviyede sağlandığı görülmüştür. Ancak yine de
çalışmamızda belirtilen gerek Conseil d’Etat gerekse Anayasa Konseyi kararlarına bakılınca buna
rağmen devletin ve yargı organlarının belgeleri vermekte çekingen davrandıklarını görmekteyiz.
Buradan aslında “devlet aklı” nı kendi haline bıraktığımızda saklamak, gizlemek isteği ve amacı ağır
basmaktadır sonucunu çıkarmak gerekir. Modern hukuk devletinin amacı sadece bireyin devletten
talep hakkının olduğunu kabul etmek değil aynı zamanda devletin bu talebi yeterince karşılama isteği
ve bilincinde olmasıdır.
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