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Sınıf Öğretmenlerinin Suriyeli Öğrencilerle İlgili Karşılaştığı Sorunlar ve 

Çözüme Dair Önerileri 

The Problems Encountered by Class Teachers with Syrian Students and Recommendations 

of the Solution 

 

Elif Beşpınar1 

 

 

Abstract  

 

The purpose of this research is to determine the 

educational problems faced by classroom 

teachers working in primary school with Syrian 

students studying at the school and suggestions 

for the solutions. The sample of the study 

consists of thirty classroom teachers working in 

primary schools who have refugee students in 

their classes in Mamak district of Ankara. The 

research data were obtained from the qualitative 

research patterns using a semi-structured 

interview form. By appointment with the 

participants in advance, the day, place and time 

of the meeting were determined. The interviews 

were conducted face to face and individually. 

Content analysis method was used in the analysis 

of the data. In order to increase the validity of 

the research, the interview data were analyzed by 

another specialist and the results were 

compared. In order to increase the reliability of 

the research, the statements of the participants 

were directly included. According to the research 

Özet 

 

Bu araştırmanın amacı ilköğretimde görevli 

öğretmenlerin sınıflarında öğrenim gören 

Suriyeli öğrencilerde karşılaştıkları eğitim 

sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini belirlemektir.  Araştırmanın 

örneklemini Ankara ili Mamak ilçesindeki 

ilköğretim okullarında görev yapan sınıflarında 

mülteci öğrenci bulunan otuz sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri nitel 

araştırma desenlerinden yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. 

Katılımcılarla önceden randevu alınarak 

görüşme günü, yeri ve saati belirlenmiştir. 

Görüşmeler yüz yüze ve bireysel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların izinleri 

dahilinde görüşme ses kayıt cihazı ile kayıt altına 

alınmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliğini 

artırmak amacıyla elde edilen görüşme verileri 

başka bir uzman tarafından da analiz edilmiş ve 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın 

                                                             
1 Elif Beşpınar, Öğrenci, Kırıkkale Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, bespinarelif@gmail.com    
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findings, the main problem faced by teachers in 

the teaching process is language. The language 

problem affects the four basic areas of reading, 

understanding, listening and writing in the 

learning process, causing the students to have 

problems in understanding the activities, 

following the instructions and fulfilling the given 

responsibilities. It was concluded that teachers 

had difficulties in determining the needs of 

refugee students, could not organize the content 

according to their needs and could not develop 

an objective method in the process of evaluating 

students. As a result of this study, it has been 

determined that permanent education policies 

for refugee students should be adopted and 

teachers are in need of professional 

development. 

 

Keywords: Primary education, Refugee 

students, Language problem, Education 

problems, Teacher needs. 

 

güvenirliğini artırmak amacıyla katılımcıların 

ifadelerine doğrudan yer verilmiştir. Araştırma 

bulgularına göre öğretmenlerin öğretim 

sürecinde karşılaştıkları temel problem dildir. Dil 

problemi öğrencilerin öğrenme sürecindeki 

okuma, anlama, dinleme ve yazma olan dört 

temel alana da etki ederek etkinlikleri anlama, 

yönergelere uyma, verilen sorumlulukları yerine 

getirme konusunda sorun yaşamalarına neden 

olmaktadır. Öğretmenlerin mülteci öğrencilerin 

ihtiyaçlarını saptamada zorlandıkları, 

ihtiyaçlarına göre içeriği düzenleyemedikleri ve 

öğrencileri değerlendirme sürecinde nesnel 

yöntem geliştiremedikleri gibi sonuçlara 

ulaşılmıştır. Bu çalışma sonucunda mülteci 

öğrencilere yönelik kalıcı eğitim politikalarının 

benimsenmesi gerektiği ve öğretmenlerin 

mesleki gelişim ihtiyacı içerisinde olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Mülteci 

öğrenciler, Dil problemi,  Eğitim sorunları, 

Öğretmen gereksinimleri.       

  

 

Giriş 

Göç, insanlık tarihinden bugüne kadar doğal afetler, ekonomik ya da kültürel nedenler, daha 

iyi olanaklarda çalışma, dini zulüm, siyasi, savaş gibi sebeplerden kaynaklı bir devletin sınırları içerisinde 

ya da ulusal sınırları aşarak kişilerin yaşadığı çevreyi değiştirme olarak tanımlanır (Uluslararası Göç 

Örgütü, 2009).   

Endüstrileşme ve buna bağlı şehirleşme, kapitalizmin hızla gelişmesi, gelir adaletsizliği, iş gücü 

talebi, siyasi kargaşalar, ekonomik buhranlar, dış/iç savaşlar ve terör, dini sebepler, göçmen kaçakçılığı 

şebekelerinin rolü göçün nedenleridir (Korkut, 20018, s.9). Göçün temelinde, bireylerin itici 

etmenlerden uzaklaşıp çekici etmenlere doğru hareketi vardır (Kartal,  2008). Fakirlik nedeniyle 

yaşadığı yeri değiştiren kişi için fakirlik itici güç iken, göç edeceği yerdeki yaşam koşulları çekici 

faktördür (Korkut, 2018).  
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Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle dünya üzerinde çok yoğun ve belirgin bir göç hareketliliği 

yaşanmaktadır (Durgel ve Yağmurlu, 2014). Uluslararası bu göç hareketliliğinin en temel nedeni, 

ülkedeki iç savaşlardır (Harunoğulları, 2016).  

Bir ülkeden başka bir ülkeye yer değiştiren bu insanlar göçmen olarak adlandırılmaktadır. Göç 

eden bireyin yer değiştirmesi gönüllü olarak gerçekleşiyor ise ‘göçmen’, zorunluluktan kaynaklı yer 

değiştirme esas ise ‘mülteci, sığınmacı’ tanımı kullanılmaktadır (Başak, 2011). Bin dokuz yüz elli bir 

Cenevre Sözleşmesine göre mülteci: “Vatandaşı olduğu ülkenin sınırları dışında bulunan, ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, vatandaşı olduğu 

ülkede zulüm göreceğine dair objektif gerçeklere dayalı, makul kabul edilebilecek bir korku duyan ve 

bu korku nedeniyle vatandaşı olduğu devletin korumasından yararlanamayan ya da bu devletlerin 

korumasına sığınmak istemeyen kişidir” (“Cenevre Konvansiyonu”, 1951, s.2).   

Dünyada ortaya çıkan siyasal baskılar, ekonomik bunalımlar, savaşlar milyonlarca kişinin 

mülteci konumuna düşmesine neden olmuştur. İki bin on dört yılında mülteci sayısı bu zamana kadarki 

sayıları geçerek on bir milyon artmıştır. İki bin on birde 42.5 milyon olan mülteciler 59.5 milyona 

ulaşarak üç yıl içerisinde %40 artış göstermiştir. Bu sayının yarısından fazlasını çocuklar 

oluşturmaktadır (Korkut, 2018). 

Mülteciler, ülkesindeki şiddet, kayıp ve travmatik olayların yanı sıra varış ülkelerindeki çevresel 

faktörlerden de etkilenirler. Yerleştikleri ülkede barınma, sağlık, eğitim gibi konularda sorunlar yaşar 

ve hizmetlerden yeterince faydalanamazlar. Bunun yanında statü belirsizlikleri onların kaygı, depresyon 

ve kendini çevreden izole etme duygusu yaşamalarına neden olmaktadır (Karaağaç ve Güvenç, 2019).       

Türkiye 1980’lerden itibaren stratejik konumundan dolayı sığınmacıların yoğun olarak yer 

aldığı ülkelerden biri olmuştur. İlk sığınmacılar İran’da meydana gelen devrimin ardından 

Ortadoğu’daki komşularının baskılarından kaçanlardır. İkinci büyük göç ise 600 bin Irak vatandaşının 

Türkiye’ye sığınması ile gerçekleşmiştir. Bugüne kadar Türkiye’ye en büyük göç yine Ortadoğu ülkesi 

olan Suriye’den olmuştur (Korkut, 2018). İç savaş nedeniyle nüfusun yarısından fazlası evlerini terk 

etmeleri için zorlanmış, 200 binden fazla insan da öldürülmüştür (Duygu, 2016). Başlangıçta az 

yoğunlukta gerçekleşen göç, 2014 yılından sonra uluslararası müdahalelerin olması ve çatışmaların 

artmasıyla kriz daha da alevlenmiş, yıkımın artmasıyla da mültecilerin ülkelerine geri dönüş ümitlerini 

giderek azaltmıştır (Esen, Duman ve Alper, 2016). Türkiye, 10.01.2019 tarihi itibariyle Göç İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nün (GİGM, 2019) istatistiklerine göre 3.628.120 Suriye vatandaşına ev sahipliği 

yapmaktadır (Palaz, Çepni ve Kılcan, 2019, s.1665). Türkiye’ye göç eden mültecilerin %45’i çocuktur 

(UNICEF, 2016).   

Suriyeli sığınmacılar sağlık sorunları, barınma, açlık, eğitim, ailenin parçalanması, güvenliğin 

olmaması gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır (Duygu, 2016). Yıllar geçtikçe şiddet, yoksulluk, emek 

sömürüsü gibi daha da derinleşen sorunlarla baş etmeye çalışmaktadırlar (Korkut, 2018). Bu 

olumsuzluklardan en çok etkilenenler de çocuklardır. Olumsuz koşullar nedeniyle çocukların fizyolojik 

ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Türkiye’deki mülteci çocukların eğitim, sağlık, barınma, güvenlik, 

sömürü ve cinsel istismardan korunma gibi temel haklara yönelik birçok problemi vardır (Mutlu, 

Kırımsoy ve Antakyalıoğlu, 2016).    

Mülteci çocuklar çoğunlukla eğitim hizmetlerine erişme konusunda sorun yaşamaktadır. 

Çocukların büyük çoğunluğu eğitim alamamakta ya da eğitimde görmezden gelinmektedir. Sığınılan 
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ülkenin eğitim altyapısının yetersiz olması, öğretmen eksikliği, saat sınırlılığı, ana dilde eğitim 

sağlanamaması, temel eğitime ya da eğitimin diğer kademelerine ulaşamama mülteci çocukların 

eğitimde yaşadıkları genel sorunlardır. Londra’daki ilkokullarda öğrenim gören mülteci çocuklar 

üzerine yapılan bir çalışmada; çocukların savaş ve şiddet deneyimi olduğu, birkaç ülke değiştirdiği ve 

bunlara bağlı olarak da okullarda zihinsel ve sosyal sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Almanya’daki 

Türk göçmen çocuklarının eğitimi üzerine yapılan bir araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Buna göre iki dil ve iki kültür arasında yetişme, yabancı olarak algılanma Türk çocuklarının okulda 

başarısız olmalarının sebepleridir (Karaağaç ve Güvenç, 2019). Literatüre bakıldığında Avrupa 

ülkelerinde yaşayan Türk göçmenlerinin çocuklarının ülkedeki ana dile hakim olmama, ailelerin dil 

sorunundan kaynaklı çocuklarla yeterince ilgilenmemesi, okul sistemi hakkındaki bilginin yetersiz 

olması çocukların okula uyum sağlama ve okulda başarı gösterme konularında yaşadıkları temel 

sorunlardan birisidir (Karaağaç ve Güvenç, 2019).  

Türkiye’deki bir milyon Suriyeli mülteci çocuktan da 607 bini eğitim hizmetinden 

yararlanmaktadır. Suriyeli çocuklar kamp içinde veya dışında kurulmuş olan Geçici Eğitim 

Merkezleri’nde (GEM), devlet okullarında ve Suriyeliler tarafından açılmış özel okullarda eğitim 

görmektedir (Korkut, 2018). Mülteci öğrencilerin eğitiminde ‘kaynaştırma eğitimi’ uygulanmaktadır. 

Bu yaklaşımın kullanılmasındaki temel amaç; bireylerin dışlanmaması ile birlikte eğitime ve topluma 

uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır (Yurdakul ve Tok, 2018).  

Mülteci çocuklar her ne kadar kaynaştırma eğitimi alsa da denklik oluşturulamamaktadır. 

Çocuklar seviyelerine uygun olmayan bir öğrenim görmekte bu da okula devamsızlık yapmalarını 

beraberinde getirmektedir. Eğitimde en çok karşılaşılan sorunların başında mülteci çocukların dil 

bilmemesi gelmektedir. Dil sorunu, çocukların psiko-sosyal problem yaşaması sonucunda şiddete 

eğilim göstermelerine, öğretmenleriyle iletişim sorunları yaşamalarına ve ailelerinde çocuklarını okula 

göndermekte isteksiz davranmasına neden olmaktadır. Maddi şartlar, sürekli ikamet değiştirmeden 

kaynaklı çocukların okula devam süresi ve okul başarısı düşüktür. Refakati olmayan çocukların ya da 

babanın işsiz olduğu ailelerin çocuklarının okula devam etmeyip çalıştığı görülmektedir (Korkut, 2018). 

Kız çocuklarının erken yaştaki evlilikleri eğitimden mahrum kalmalarına sebep olmaktadır. Kaynakların 

yetersizliği ve yasal statüdeki belirsizlikler eğitimde karşılaşılan bir diğer sorunlardandır. Suriyeli 

çocuklar okul psikolojik danışma hizmetinden yeterince yararlanamamaktadır. Öğretmenler eğitim 

programını uygularken zorluk yaşamaktadır. Mülteci çocuklar arkadaşları tarafından dışlandıkları için 

okula devam etmek istememektedirler. Yakınlarını kaybeden çocuklar bir takım ruhsal problemler 

yaşamaktadırlar. GEM’lerde eğitim gören çocuklar ise; ulaşım zorluğu, materyal eksikliği, sınıf sayısı 

ve öğretmen eksikliği problemi yaşamaktadır (Karaağaç ve Güvenç, 2019). Eğitim hayatına devam 

edemeyen çocuklar Suriye ve Türkiye için büyük risk teşkil etmektedir.  

Konuyla ilgili alan yazı incelendiğinde Türkiye’deki mülteci öğrencilere ve onların eğitimde 

karşılaştığı sorunlara yönelik önemli araştırmalar yapıldığı görülmektedir (Palaz, Çepni ve Kılcan, 2019; 

Yurdakul ve Tok, 2018; Başar, Akan ve Çiftçi, 2018; Karaağaç ve Güvenç, 2019; Şeker ve Aslan, 2015; 

Erdem, 2017; Damla, 2016; Korkut, 2018; Mutlu, Kırımsoy ve Antakyalıoğlu, 2016). Alan yazında 

öğretmenlerin mülteci öğrencilerin öğrenme sürecinde yaşadığı sorunlara karşı görüş bildirdiği 

çalışmalara yeterince rastlanılmamıştır. Oysaki çok kültürlü eğitim sisteminde mülteci çocukların 

sisteme uyum sağlamasındaki en önemli görev öğretmenlere düşmektedir. Mevcut problemler göz 
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önüne alındığında mülteci öğrencilerin eğitim sorunlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin bu sorunlara 

yönelik çözüm önerileri sunması konusunda yapılacak bir çalışmanın eğitim ihtiyaçlarının 

belirlenmesinde kolaylık sağlayacağı, kurumların bu konuda önlem almalarına yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Öğretmen görüşleriyle ilgili araştırmaların sınırlı olması nedeniyle bu araştırmadan 

elde edilecek bulguların alan yazına katkı sağlayacağı ve konuyla ilgili diğer araştırmacılara kaynak 

olacağı düşünülmektedir.  

Amaç 

Mülteci öğrencilerin eğitimde karşılaştığı sorunları ve öğretmenlerin bu sorunlara yönelik 

çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Sınıflarında mülteci öğrenci bulunan öğretmenlerin eğitimde karşılaştığı sorunlar nelerdir? 

2. Sınıflarında mülteci öğrenci bulunan öğretmenlerin eğitimde karşılaştığı sorunlara yönelik 

çözüm önerileri nelerdir? 

  

Yöntem  

Araştırma Metodu 

Bu araştırmada devlet okullarında eğitim gören Suriyeli mülteci öğrencilerin sınıf ortamında 

karşılaştığı sorunları ve öğretmenlerin bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olabileceğini 

belirlemek amaçlandığından çalışma nitel araştırma desenlerinden görüşme tekniği kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme, sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Bireylerin düşünce, tutum 

ve davranışlarıyla bunların altında yatan nedenleri öğrenmenin bir yoludur (Karasar, 2016).   

Örneklem 

 
Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesindeki 

ilkokullarda görev yapan sınıflarında Suriyeli öğrenci bulunan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Araştırma toplamda otuz sınıf öğretmeninden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Yarı 

yapılandırılmış görüşmede ne tür soruların ne şekilde sorulacağı, hangi verilerin toplanacağı önceden 

planlı şekilde belirlenir ve uygulanır. Sorular önceden hazırlanmış olsa da süreçte yeni ve farkı sorularla 

konu detaylandırılır ve yeni düşüncelere ulaşılır (Karasar, 2016).  

Çalışmada kullanılacak görüşme formu için alanında uzman üç akademisyenin görüşleri 

alınmıştır. İnceleme sonucunda akademisyenlerin ortak görüş sağladığı sorular görüşme formuna 

alınmıştır. Çalışmanın veri toplama aracı olan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 
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Görüşme formunun birinci kısmında öğretmenlerin kişisel bilgilerine, ikinci bölümünde öğretim süreci 

boyunca karşılaştıkları sorunlara, üçüncü bölümde ise mülteci öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde 

karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

Verilerin Toplanması 

Veriler toplanmaya başlamadan önce Ankara’daki Suriyeli mülteci öğrencilerin çoğunlukta 

bulunduğu dört ilkokulda araştırma yapılmaya karar verilmiş ve gerekli yasal izinler alınmıştır. 

Araştırmanın örneklemini otuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılarla önceden randevu 

alınarak görüşme günü, yeri ve saati belirlenmiştir. Belirlenen mekan ve saatte görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmeye başlamadan önce öğretmenlere sorulara cevap verme konusunda özgür oldukları, 

istedikleri zaman görüşmeye son verebilecekleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Görüşmeler yüz yüze ve 

bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara izinleri dahilinde görüşmenin ses kayıt cihazı ile kayıt 

altına alınacağı söylenmiş, izin veren katılımcıların görüşmeleri kayıt altına alınmıştır. Ses kaydına izin 

vermeyen öğretmenlerin görüşmeleri araştırmacı tarafından not tutularak kayıt altına alınmıştır. 

Görüşmeler on beş dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Verilerin Analizi  

Ses kaydı yapılan ve not tutulan görüşmeler araştırmacı tarafından çözümlemeleri yapılarak 

yazıya geçirilmiştir. Toplanan araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi 

kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde, verilerden ortak kodlar ve kategoriler oluşturulur, 

birbirine benzeyen veriler bir araya getirilip okuyucunun anlayacağı şekilde düzenlenir ve yorumlanır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Araştırmacı tarafından tüm katılımcılara kodlar verilmiş, katılımcıların ifadeleri doğrultusunda 

kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla elde edilen görüşme verileri 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında görev yapan bir akademisyen tarafından da analiz edilmiş 

ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Uzman incelemesi sonucunda ortak bulunan veriler tema ve kodlarla 

tablo haline getirilerek yorumlanmıştır.  Araştırmanın güvenirliğini artırmak amacıyla bazı bölümlerde 

katılımcıların ifadelerine doğrudan yer verilmiştir.  

 

Bulgular 

 Araştırma verilerinde içerik analizi yapılarak bulgular sekiz temel boyutta toplanmıştır. Her bir 

boyutla ilgili temalar ve temaları oluşturan kodlar tablolar halinde sunulmuştur. Bölümlerde bazı 

katılımcıların görüşlerine doğrudan yer verilmiştir (Ö1, Ö2 gibi).  

1.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Akademik Giriş 

Özelliklerine Yönelik Görüşleri   
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Tablo 2’deki mülteci öğrencilerin akademik giriş özelliklerinin yeterliliğine bakıldığında Türkçe 

okuma yazma bilmeyen, ön öğrenmeleri yetersiz, düşünme becerisi gelişmemiş, kendi kendine 

çalışmayan öğrencilerin sayısının fazla olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlere öğrencilerin akademik özelliklerden kaynaklı sorunları sorulduğunda Ö1; “Dil 

bilmedikleri için söylenenleri anlamıyorlar. Anlamadıkları için de bir süre sonra sadece yüzümüze bakıyorlar” , Ö17; 

“Öğrencilerden bir tanesi dört işlemi biliyordu. Sorduğumda ise ‘öğretmenim biz bunu Suriye’de çoktan görmüştük’ 

diyordu”, Ö13; Çocuklar hiçbir şekilde eğitim almamışlar. Suriye’de de okula gitmemişler. Ne anlatırsak anlatalım 

hiçbir konuyu bilmiyorlar”, Ö18; “Bir öğrenci istenilen düzeydedir” ,  Ö22; “Verilen ödevleri yapmaya ve çalışmaya 

gayret ediyorlar ama yetersizler” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.  

Sonuç olarak öğretmenlerin Suriyeli öğrencilerde karşılaştığı ön bilginin, problem çözmenin ve 

çalışma becerilerinin yetersiz olmasındaki temel sebep dil problemidir.  

2.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Duyuşsal Giriş 

Özelliklerine Yönelik Görüşleri 

 

 
Tablo 3 incelendiğinde Suriyeli öğrencilerin okulu sevdikleri halde okula gelmeye istekli 

oluşlarının ve derse katılımlarının yetersiz olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlerin bu duruma ilişkin Ö11; “Okulu seviyorlar. Öğrenmeye çok istekliler”, Ö2; “Mülteci 

öğrenciler sınıfta sadece diğer mülteci çocuklarla arkadaşlık yapıyorlar. Türk öğrenciler Suriyeliler dil bilmediği için 

onlarla konuşmuyor. Bu konuda A…’ya neden S… ile arkadaşlık yapmadığını sorduğumda ‘öğretmenim 

anlamadığım şeyler konuşuyor yabancı bir şeyler hem de o Türk değil ben istemiyorum’ cevabını almıştım”, Ö14; “Dili 

tam bilmediklerinden okumada çok zorlanıyorlar. Sınıfta onlardan birine okuma yaptırdığımda arkadaşları hemen 
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tepki göstermeye başlıyor ‘öğretmenim biz okuyalım’ diyorlar. Bu sefer çocuk utanıyor ve okumak istemiyor” şeklinde 

açıklamalar yapmışlardır.  

Özetle Suriyeli mülteci öğrenciler okulu sevmekte, öğrenmek için çaba göstermekte ama aidiyet 

duygusu hissetmemeleri ve dil bilmemelerinden kaynaklı sıklıkla devamsızlık yapmakta ve derse yeterli 

katılım göstermemektedir. 

 

 

 

3.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Öğrenme 

Öğretme Sürecindeki Uyumlarına Yönelik Görüşleri 

 

 
Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun Suriyeli öğrencilerin okuyabildiğini 

ancak anlamada zorlandığını ifade ettiği görülmektedir.  Öğrencilerin dinleme anlama becerisi üzerine 

olumsuz görüş bildiren öğretmen sayısı fazladır. Mülteci öğrencilerin sözel iletişimlerinin yetersiz 

olmasının konuşma becerilerine olumsuz etki yaptığı görülmektedir. 

Öğretmenler mülteci öğrencilerin öğrenme sürecine ilişkin uyumları hakkında Ö3; ‘Okumaya 

geçti, okuyabiliyor’, Ö12; “Kelimeleri çoğu zaman anlamlandıramıyor”, Ö27; “Okumada ve metni anlamlandırmada 

bizim öğrencilerden daha iyi”, Ö8; “Harfleri söylerken zorlanıyorlar. Özellikle ‘ğ’ onlara zor geliyor”, Ö7; “Bir 

öğrencim Türkçeyi çok güzel konuşuyor. Diğeri ise anlamakta ve ifadede sıkıntı yaşıyor. Ona bir şey sorduğumda 

yüzüme bakıyor. Diğeri hemen Arapçaya çevirip ne demek istediğimi ona anlatıyor. Yasaklamama rağmen bunun 

önüne geçemedim. Çocuk başka türlü anlamıyor. Diğer mülteci öğrencilerle aynı sınıfta olmaları Türkçe anlayıp 

konuşmalarını zorlaştırıyor” ve Ö12; “Çocuğun ailesi dil bilmiyor. Burada yönergeleri anlayan derse katılan çocuk 

eve gittiğinde ailesi yardımcı olmadığı için ertesi gün ödevlerini yapmadan ya da eksik yaparak geliyor” 

açıklamalarında bulunmuşlardır.  

Sonuç olarak mülteci öğrencilerin okuma becerisinin yeterli olduğu ancak anlamada problem 

yaşadıkları görülmektedir. Öğrencilerin dil becerileri sorunlarının başında konuşma becerisi 
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gelmektedir. Konuşmada zorluk yaşamalarının temel sebepleri ailenin farklı dil konuşması ve aynı dili 

konuşan diğer çocukların sınıfta oluşudur. 

 

 

 

 

 

4.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Ölçme ve 

Değerlendirme Sürecine Yönelik Görüşleri  

 

 
Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin kullanılan ölçme yöntemine uyum sağlayamadıkları 

görülmektedir. 

Öğretmenlere sınıfta kullandıkları ölçme yöntemine mülteci öğrencilerin ne kadar uyum 

sağladığı sorulduğunda Ö21; “Biraz geriden takip ediyorlar”, Ö7; “Ara ara öğrencileri değerlendirmek amaçlı 

sınav yapıyorum. Bizim öğrenciler ciddiyetle sınavı yaparken onlar etrafı izliyor ya da kağıda boş boş bakıyorlar. 

Mülteci öğrencileri zaten nasıl değerlendireceğimizi bizde bilmiyoruz. Bunula ilgili yönetmelik yok, idare bir şey bilmiyor. 

Bu nedenle çocukların bu tavrını çok görmüyoruz aslında ”, Ö11; “Öğrenciler aldıkları notları çok umursamıyor. 

Bunun için Suriyeli birkaç öğrenciyi yanıma çağırdım notları hakkında konuşmak için bana ‘öğretmenim biz zaten 

burada kalmayacağız Suriye’ye döneceğiz bunlar önemsiz’ cevabını verdi. Kendilerini buraya ait hissetmediklerinden 

genelde notları düşük oluyor”, Ö29; “Sınıfımda beş mülteci öğrenci var. Bunlardan iki tanesi not sistemini anlıyor ve 

çalışarak geliyor. Başarılılar” ifadelerinde bulunmuşlardır.  

Özetle mülteci öğrencilere yönelik yönetmelikte herhangi bir mevzuat bulunmaması 

öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmesini zorlaştırmaktadır.  Öğrenciler dil probleminden kaynaklı 

sınava uyum ve sınav başarısı konularında sıkıntılar yaşamaktadırlar. Sınava hazırlanarak gelmemekte 

ve yapılan sınavları anlamadıklarından sınavlarda zorlanmaktadırlar. Bu nedenle öğrencilerin sınav 

başarısı düşüktür. Öğrenciler aynı zamanda not sistemini anlayamamaktadır.  
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5.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Sınıf Ortamına 

Uyumlarına Yönelik Görüşleri  

 

 
 Tablo 6 incelendiğinde mülteci öğrencilerin sınıf ortamına uyumlarına ilişkin olumsuz görüş 

bildiren öğretmenlerin fazla olduğu görülmektedir.  

Öğretmenler mülteci öğrencilerin sınıf ortamına uyum sağlamaları konusunda Ö12; “Grup 

çalışmalarında iyi değiller, verdiğim şeyleri ya yapmıyorlar ya da eksik yapıyorlar. Bu nedenle de bizim çocuklar onlarla 

birlikte çalışma yapmak istemiyor”, Ö23; “Çalışmalara katılıyorlar”, Ö2; “Bizim çocuklar yabancı diye onlarla 

oynamak istemiyor. Bende o öğrencilerin iyi yanlarını bizimkilere göstermeye çalışıyorum. Bu sayede az da olsa 

konuşuyorlar”, Ö14; “Arkadaşlarıyla gayet uyumlu, iyi anlaşıyorlar”, Ö13; “Kurallara uymuyor. Defalarca ikaz 

etmeme rağmen yanlış davranışı sürekli tekrarlıyor. Onu gören bazı çocuklarda onun yaptığını yapmak istiyor. Düzeni 

zor sağlıyorum”, Ö14; “Bu öğrencilere yönelik belli bir yönetmelik olmadığından canları isteyince okula geliyorlar. Geç 

kaldıkları çok oluyor”, Ö24; “Okula devamlı gelir. Hiç devamsızlık yapmaz”, Ö4; “Teneffüslerde sürekli birbirlerine 

zarar verici oyunlar oynuyorlar” açıklamalarını yapmışlardır. 

Mülteci öğrenciler grup çalışmalarını yerine getirmede, sınıf kurallarına uymada ve okula devam 

konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Suriyeli öğrenciler Türk öğrenciler tarafından dışlanmakta ve 

şiddet içerikli oyunlar oynamaktadır.   
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6.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Sınıf Ortamına 

Uyumlarında Akranlarının Etkisine Yönelik Görüşleri 

 

 
Tablo 7 incelendiğinde akranlarının Suriyeli öğrencilere karşı önyargılı davrandıkları, onları 

dışladıkları ve onlara fazla destek olmadıkları görülmektedir.  

Öğretmenler bu konuda Ö21; “Bir gün bir öğrencinin ağladığını gördüm. Nedenini sorduğumda bana 

‘Suriyeli olduğum için beni dövdüler’ dedi”, Ö8; “Diğer öğrencilerin sınıftaki mülteci öğrencilere ‘sen Suriyelisin bizimle 

oynama’ dediklerine şahit oldum”, Ö12; “Başta veliler çok önyargılı. Bana gelip ‘aman hocam bizim çocuğu 

Suriyelilerle oturtma’ diyorlar. Çocukta aileden duyduğu şeyle sınıfta onlarla konuşmuyor, oynamıyor” 

açıklamalarında bulunmuşlardır. Bunların aksine Ö29; “Başta çok önyargılıydılar ama bunun kötü bir şey 

olduğunu gösterdik ve bu sorunu aştık. Şimdi hep beraber oynuyorlar”, Ö16; ‘Sınıfta herkes onları sever” ifadelerini 

kullanmışlardır. 

Özetle Suriyeli öğrencilere önyargılı şekilde yaklaşılmakta ve öğrencilerin akranlarıyla 

iletişimleri iyi görünmemektedir. Kimi sınıflar ise bu önyargı ve dışlayıcı tutumları kırmış, iyi ilişkiler 

kurabilmişse de öğrencilerin geneli mülteci çocuklara yönelik olumsuz tutum ve algılara sahiptir. 

7.Öğretmenlerin Sınıflarında Bulunan Suriyeli Mülteci Öğrenci Velilerinin Öğrenme 

Öğretme Sürecindeki Rolüne Yönelik Görüşleri 
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Tablo 8’de Suriyeli öğrenci velilerinin toplantılara katılmadıkları, öğretmenlerin dil ve kültür 

farklılıklarından kaynaklı velilerle problem yaşadıkları, velilerin çocuğun eğitimine destek olmadıkları 

ve diğer velilerle iletişimlerinin iyi olmadıkları görülmektedir.  

Öğretmenlere mülteci öğrenci velileriyle ilgili sorular sorulduğunda Ö27; “Veli Türkçe bilmiyor. 

Hiçbir konuda anlaşamıyoruz”, Ö4; “Nerde… Hiç ilgilenmiyorlar. Çocuklar genelde ödev yapmadan gelir. 

Çantalarını bile kendileri topluyorlar” derken Ö27; “Velisi çocukla çok ilgili. Ödevlerini düzenli yaptırır. 

Okumalarını yaptırır. Haftalık ya da iki haftada bir benimle görüşmeye gelir” açıklamalarını yapmışlardır. 

Sonuç olarak mülteci öğrenci velileri öğrenme-öğretme sürecinde olumsuz rol oynamaktadır.  

8.Mülteci Çocukların Öğretimini Düzenleme Ve Uygulamaya İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 
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Tablo 9 incelendiğinde otuz öğretmen mülteci öğrencilerin kesinlikle dil eğitimi almaları 

gerektiğini belirtmiştir. Aynı zamanda temel seviyede kendilerinin de Arapça öğrenmeleri gerektiğini 

savunmuşlardır. Bu konuda Ö4; “Öncelikle Türkçeyi öğrenmeliler. Onlar için birkaç ay Türkçe konuşma kursları 

açılabilir”, Ö17; “Öğrencilerin kültürünü, özelliklerini tanımak için hizmet içi eğitimler yapılabilir. Ayrıca 

konuşacak düzeyde Arapça bilinmelidir. Bu konuda öğretmenlere temel dil eğitimi verilebilir” şeklinde ifade 

etmişlerdir.  

Öğretmenler kaynaştırma eğitimini desteklemekle birlikte sadece mülteci öğrencilerin devam 

ettiği okullara gitmelerini ya da farklı binalarda eğitim almalarını önermişlerdir. Ö14; “Çok çabuk 

öğreniyorlar. Birlikte eğitim verilebilir”, Ö6; “Özel sınıflar oluşturulup, Suriyeli öğretmenler getirilmeli”, Ö21; “Ayrı 

okul ve binalarda özel eğitim yapılmalı” şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenler öğrencilerin mutlaka okul öncesi eğitim almaları gerektiği ve seviyelerine uygun 

olarak ayrılıp eğitim görme fikrini desteklemektedir. Bu konuda Ö28; “Okulda kurullar oluşturulmalı. 

Öğrenci seviyesi tespit edilip uygun sınıflar oluşturulmalı. Farklı sınıflarda oluşturulabilmeli”, Ö11; “Okuma yazma 

hatta hiç Türkçe bilmeyen bir öğrenci 3. ya da 4.sınıfa verilmemeli. Vicdanen de çok rahatsız edici” şeklinde 

açıklamalar yapmışlardır. 

Öğretmenler Türk dil ve kültürüne uyum amaçlı öğrencilerin oryantasyon eğitimi almalarını 

önermişlerdir. Ö15; “Öğrenciler beraberce uyum sürecine alınmalı” şeklinde görüş belirtmiştir. 

Öğretmenler öğrenciler için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini savunmaktadır. Ö8; “Bu 

öğrencilere yönelik hiçbir yönetmelik ya da yasal düzenleme bulunmuyor. Çocukları neye göre değerlendireceğimizi onlara 

nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Yasal düzenleme şart” şeklinde görüş bildirmiştir. 

Öğrencilerle birlikte velilere de dil, kültürel uyum ve temizlik konularında eğitim verilmesi 

önerisinde bulunmuşlardır. Bu konuda Ö3; “Aile ile anlaşmakta güçlük çekiyoruz. Onlara da dil eğitimi 

verilmeli”, Ö29; “Çocuk sınıfta Türkçe konuşuyor evdeyse Arapça. Çocukta bu sefer anlam karmaşası oluşuyor 

burada öğrendiklerini evde uygulamayınca boşa kürek çekilmiş oluyor. Bu nedenle velilere de eğitimler verilmeli” 

şeklinde görüş bildirmişlerdir.  

 

Sonuç ve Tartışma  

 Savaş, siyasi baskı, ekonomik kriz, dini zulüm gibi nedenlerle kendini güvende hissetmeyen 

insanlar daha iyi yaşam koşulları için doğdukları toprakları terk edip başka ülkelere sığınmaktadırlar. 

Türkiye’de, son yıllarda Orta Doğu’da meydana gelen iç savaştan etkilenmiş ve 2011 yılından itibaren 

Suriye’den yoğun bir göç hareketiyle karşı karşıya kalmıştır. Sığınmacıların yarısını çocuklar 

oluşturmaktadır. Mülteci çocuklar büyük oranda eğitim hizmetlerine erişememektedir. Çocuklar ya 

eğitim alamamakta ya da eğitimde görmezden gelinmektedir. Toplumsal uyumda en önemli görev 

eğitime düştüğünden bu çalışmada mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin öğretimde yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Asıl amacı; mülteci öğrencilere yönelik olarak öğretmenlerin mesleki gelişimleri için ne tür 

ihtiyaçları olduğunu belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın sonuçları aşağıda tartışılmıştır: 

Bulgular analiz edildiğinde, öğretmenlerin mülteci öğrencilerde karşılaştıkları en önemli 

problem ana dildeki farklılıktır. Dil problemi öğrencilerde akademik giriş özelliklerinin yetersiz oluşuna 

neden olmaktadır. Dildeki bu farklılık öğrencilerin öğrenme sürecindeki okuma, anlama, dinleme ve 

yazma olan dört temel alana da etki etmektedir. Suriyeli öğrenciler okuyabilmekte ancak anlamada 
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zorlanmaktadır. Mülteci öğrencilerin sözel iletişimlerinin yetersizliği konuşma becerilerine olumsuz 

etki yapmaktadır. Öğrencilerin konuşma becerisindeki yetersizliğin temel sebepleri; aynı dili konuşan 

diğer çocukların sınıfta oluşu ve ailenin farklı dil konuşmasıdır. Dil sorunu öğrencilerin sınıftaki 

motivasyonlarına olumsuz etki yapmaktadır. Mülteci öğrencilerle yapılan başka çalışmalarda da benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmalarda Suriyeli çocukların temel problemlerinin dil olduğu okuma ve 

anlamada zorluk çektikleri sonuçlarına ulaşılmıştır (Karaağaç ve Güvenç, 2019; Başar, Akan ve Çiftçi, 

2018;   Yurdakul ve Tok, 2018; Erdem, 2017; Özer ve diğerleri, 2016; Sarıtaş, Şahin ve Çatalbaş, 2016). 

Roucek (1961) mültecilere bulundukları ülkenin dilinin öğretilmesini eğitimin birinci görevi olarak 

görmüştür. ABD’de yapılan başka bir çalışmada da benzer soruna rastlanılmıştır. Amerikan 

eğitimindeki en büyük tehditlerden birinin mültecilerin dil sorunu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Akt. 

Yurdakul ve Tok, 2018: 55).  

Çalışmanın bulgularına göre, Suriyeli öğrenciler okulu sevmekte ve öğrenmeye isteklidirler 

fakat okula devam konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar ve derse katılımları yetersizdir. Mülteci 

öğrencilerin eğitimdeki bu engellerinin temel sebebi dil problemidir. Bu problemden kaynaklı 

öğrenciler kendilerini yabancı ve yetersiz hissetmektedirler. Öğrenciler öğretmeni anlayamamakta, 

iletişim problemi yaşamakta ve bu nedenlerden dolayı okulu sevseler de okula gelmek istememekte ya 

da derse katılım göstermemektedirler. Aidiyet duygusu hissetmemeleri mülteci öğrencilerin 

özgüvenlerini düşürmektedir. Akalın (2016) çalışmasında Suriyeli öğrencilerin okulu sevdikleri 

sonucuna varmıştır. Başka bir çalışmada da göçmen öğrencilerin diğer öğrencilerden daha düşük 

özgüvene sahip olduğuna ulaşılmıştır (Diler ve diğerleri, 2003).  

Mülteci öğrencilere yönelik yönetmelikte herhangi bir mevzuat bulunmamaktadır. Mevzuat 

yetersizliğinden kaynaklı öğrenciler süreçte tam olarak değerlendirilememektedir. Dil problemi ve yasal 

mevzuat olmamasından kaynaklı öğrenciler sınava uyum ve sınav başarısı konularında sıkıntılar 

yaşamaktadırlar. Öğretmenler mülteci öğrencileri nasıl değerlendirmeye alacaklarını bilmemekte ve 

ölçme değerlendirme işlemini amaca uygun yapamamaktadırlar. Başar ve diğerleri (2018) yaptığı 

çalışmada mülteci öğrencilere yönelik mevzuatın olmamasının öğrenme öğretme sürecine ve sınıf 

yönetimine olumsuz etki yaptığını ifade etmişlerdir. 

Öğretmenler mülteci öğrencilerin grup çalışmalarını yerine getirmediklerini, sınıf kurallarına 

uymadıklarını ve okula sık sık devamsızlık yaptıklarını ifade etmiştir. Bunun nedenleri; Suriyeli 

öğrencilerin Türk öğrenciler tarafından dışlanması, büyük yaştaki öğrencilerin alt sınıfta eğitim 

görmeleri olarak açıklanabilir. Mülteci öğrencilerin öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla sınıf içinde yaşadığı 

iletişim sorunları istenmeyen davranışlar sergilemelerine ve şiddet içerikli oyunlar oynamalarına yol 

açmaktadır. Sarıtaş ve diğerleri (2016), Suriyeli öğrencilerin kurallara uymadığı, derse ilgilerinin 

olmadığı, sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve sınıf içi uyum problemleri yaşadıkları sonucuna 

ulaşılmışlardır.  

Suriyeli öğrencilerin okula ve sınıf ortamına uyum problemi yaşamalarında dil sorunun yanında 

akranlarının tutum ve algıları da etkili olmaktadır. Öğretmenler, arkadaşlarının mülteci öğrencilere karşı 

önyargılı tavırlar sergilediğini, iletişimlerinin iyi olmadığını ifade etmiştir. Az sayıda da olsa kimi 

sınıflarda bu önyargı ve dışlayıcı tutumlar kırılmış öğrenciler iyi ilişkiler kurabilmişlerdir. Mülteci 

öğrencilere karşı sergilenen bu dışlayıcı tutuma; dil ve kültür farklılığı, ailenin olumsuz tutum 

sergilemesi, medyadaki olumsuz haberler neden olmaktadır. Başar ve diğerleri (2018) çalışmasında 
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algısal yanılgıların mülteci öğrenciler üzerinde olumsuz tutum ve davranış sergilenmesine yol açtığı 

sonucuna varmışlardır. Aile ve Sosyal Politika Bakanlığının yayınladığı 2005 tarihli raporda Almanya’da 

yaşayan Türklerin en önemli sorunlarının Almanların ön yargısı ve Türkler üzerinde oluşturulan algı 

operasyonu olduğu tespit edilmiştir (Akt. Başar ve diğerleri, 2018: 1577).  

Öğrenme öğretme sürecindeki bir diğer sorun ise mülteci velileridir. Velilerin dil bilmemesi, 

çocuklarıyla yeterince ilgilenmiyor oluşları, toplantılara katılmamaları ve diğer velilerle iletişimlerinin 

iyi olmayışı eğitim sürecini olumsuz etkilemelerindeki başlıca sebepler olarak gösterilebilir. Ailenin 

farklı dil konuşması mülteci öğrencilerin dil becerilerini olumsuz etkilemektedir. Başka bir çalışmada 

velilerin Türkçe bilmemesinin okul ile velinin iletişimini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır (Başar ve 

diğerleri, 2018).  

Öğretmenler öğrenme öğretme ortamında mülteci öğrencilerde en çok dil probleminden 

kaynaklı sorunlar yaşamaktadır. Dil problemi öğrencilerin okuma, anlama, sınıf kurallarına uyma, grup 

çalışmasına katılma, verilen sorumlulukları yerine getirme gibi konularda olumsuzluk yaşamasına 

neden olmaktadır. Öğrencilerin dili yeterince bilmemesi akranları tarafından dışlanma davranışı, 

akademik başarıda yetersizlik, düşük özgüven, yabancılık duygusu yaşama ve okula gelmede isteksizliğe 

yol açmaktadır. Öğretmenlerin önerisine göre mülteci öğrenciler okula başlamadan önce Türkçe 

öğretimine tabi tutulmalıdır. Daha sonra sınıflara dağıtılmalıdır. Yeterli öğretmen ve imkan 

sağlandığında bu öneri uygulanabilir durumdadır. Öğretmenler öğrencilere Türkçe öğretiminin yanı 

sıra kendilerinin de temel seviyede Arapça öğrenmeleri gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. 

Öğrencilerin kültürünü tanımak amacıyla hizmet içi eğitim almaları gerektiğini savunmuşlardır. 

Mülteci öğrencilere yönelik öğretmenlerin önerisine göre öğrencilerin okul öncesi eğitim 

almaları gerekmektedir. Okul öncesi eğitimin öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. Burada en büyük iş okul öncesi öğretmenlerine düşmektedir. Öğretmenler mülteci 

öğrencilerinde eğitime katılma hakkı olduğunu kabul etmeli ve hoşgörülü bir sınıf ortamı 

oluşturabilmelidir.  

Öğretmenler mülteci öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflarda eğitim görmelerini 

önermişlerdir. Yaşı tuttuğu için Türkçe bilmeyen öğrencilerin üst sınıflarda eğitim almalarına kesinlikle 

karşı çıkmaktadırlar. Bu karışıklığın çözülmesi amacıyla da mülteci öğrencilerle ilgili yasal düzenlemeler 

yapılması gerektiği önerisini sunmuşlardır.  

Öğretmenler her ne kadar kaynaştırma eğitimini destekleseler de sadece mülteci öğrencilerin 

devam ettiği okullara gitmelerini ya da farklı binalarda eğitim almalarını önermişlerdir. Aynı zamanda 

Türk dil ve kültürüne uyum amaçlı öğrencilerin oryantasyon eğitimi almalarını önerisinde 

bulunmuşlardır. Öğretmenler öğrencilerle birlikte mülteci velilere de dil, kültürel uyum ve temizlik 

konularında eğitim verilmesi gerektiği üzerinde öneriler getirmişlerdir. Diğer araştırmalarda da mülteci 

öğrencilerin sınıf ortamında karşılaştığı sorunlara benzer öneriler sunulmuştur (Erdem, 2017; Avcı, 

2019; İmamoğlu ve Çalışkan, 2017).   

Bu çalışmada alan yazında yeterli düzeyde üzerinde durulmamış olan ilköğretime devam eden 

mülteci öğrencilerin yaşadıkları sorunlar sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlenmiş ve 

öğretmenlerin bu sorunlara yönelik çözüm önerileri araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular 

alan yazıya katkı sağlayacak ve konuyla ilgili diğer araştırmacılara yol gösterici olacaktır. Diğer taraftan 

öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik görüşlerini bildiren çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. 
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Türkiye’deki mülteci sayısı düşünüldüğünde bu ihtiyaç çok daha önemli hale gelmektedir. Bu araştırma 

öğretmenlerin görüşlerine dayanmaktadır. Okul yöneticileri, mülteci öğrencilerin velileri gibi farklı 

kişilerin de görüşlerinin alınması daha genel sonuçlara ulaşmada yardımcı olacaktır. Adaptasyon 

yaşayan bu çocukların uyumunda psikolojik danışmanlara da önemli görevler düşmektedir. Psikolojik 

danışmanlar mülteci öğrencilerin sınıfta diğer öğrenciler tarafından sosyal kabul düzeylerini artırmak 

amacıyla çeşitli etkinlikler yapmalı, travmatik yaşantısı olan öğrencileri tespit etmeli ve öğrencilere 

yaşadıkları zorluklarla baş etmeleri konusunda iyileştirici ve önleyici programlar uygulamalıdır.  
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Kavramsal Sanatta Belgesel Fotoğrafların Yeniden Yorumlanması 

Reinterpretation of Documentary Photographs in Conceptual Art 

 

 

Onur Tatar1 
 

 

Abstract  

 

Conceptual Art is a practice that directs 

contemporary art since the 1960s. Conceptual 

Art practice, where the idea comes to the fore in 

the artwork, aims to eliminate the "uniqueness" 

of the artwork. Thus, questioning an existing 

artwork by technical interventions and changing 

the context of the artwork is one of the main 

methods used in Conceptual Art. The artists 

who produce works in the photography under 

the influence of Conceptual Art, which make use 

of this method, reinterpret the photographs by 

making technical interventions to the historical 

works. Thus, the context represented by the 

work of art is carried to a different dimension, 

critical thinking comes to the fore in the new 

study that has emerged. In this study, it is aimed 

to analyze the works produced by the artists who 

interpret the documentary photographs, which 

have the history of photography, and reinterpret 

them within the framework of Conceptual Art. 

Özet 

 

Kavramsal sanat, 1960’lı yıllardan itibaren çağdaş 

sanat anlayışına yön veren bir pratiktir. Sanat 

yapıtında düşüncenin ön plana çıktığı kavramsal 

sanat pratiği yapıtın ‘eşsizliğini’ ortadan 

kaldırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle var olan 

bir sanat yapıtını teknik müdahalelere uğratarak, 

yapıtın bağlamını değiştirerek sorgulamak, 

kavramsal sanatta başvurulan başlıca 

yöntemlerden biridir. Bu yöntemden faydalanan 

kavramsal sanat etkisindeki fotoğrafta eserler 

üreten sanatçılar, fotoğraf tarihine mal olmuş 

eserlere teknik müdahalelerde bulunarak, 

yeniden yorumlamaktadırlar. Böylelikle sanat 

yapıtının temsil ettiği bağlam farklı bir boyuta 

taşınmakta, ortaya çıkan yeni çalışmada eleştirel 

düşünce ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada 

fotoğraf tarihine mal olmuş belgesel fotoğraflara 

müdahalelerde bulunarak, kavramsal sanat 

çerçevesinde yeniden yorumlayan sanatçıların 

ürettikleri eserlerin incelenmesi 

                                                             
1 Onur Tatar, Dr. Öğr. Gör., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema, 
onurtatar84@gmail.com    
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In this context, the works of Yasumasa 

Morimura, Kathy Grove and Manit 

Sriwanichpoom, which produce works within 

the framework of conceptual art, are examined 

by using Poststructural theory and descriptive 

method. 

 

Keywords: Conceptual Art, Documentary 

Photography,  Art of Photography, 

Poststructural Theory 

 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kavramsal sanat 

çerçevesinde çalışmalar üreten Yasumasa 

Morimura, Kathy Grove ve Manit 

Sriwanichpoom’un çalışmaları, postyapısal 

teoriden ve betimsel yöntemden faydalanılarak 

incelenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Sanat, Belgesel 

Fotoğraf, Fotoğraf Sanatı, Postyapısal Teori 

  

 

Giriş 

 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı toplumu sadece siyasi ve ekonomik anlamda değil düşünsel 

ve sanatsal üretimler konusunda da yeni bir döneme girmiştir. Modern düşüncenin yarattığı tüm 

anlatıları soruşturan ve reddeden bu dönem, postmodernizm olarak adlandırılmaktadır. Postmodern 

düşüncenin yansıması olarak sanatın, nesneye olan gereksinimi tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmayla 

birlikte sanatın, estetik normları sorgulanmakta, biçimi ve maddi varlığı etkisini yitirmektedir. 

Böylelikle düşünce ön plana geçmekte ve yeni bir sanatsal pratik ortaya çıkmaktadır. Kavramsal sanat 

olarak adlandırılan bu pratikle birlikte sanat yapıtının eşsizliği önemini kaybederek, hazır nesne, harita, 

video ve fotoğraf gibi düşünceyi aktarıcı araçlar, sanatçının el beceresiyle ürettiği yapıtın yerini almaya 

başlamıştır. Böylelikle de kavramsal sanat içerisinde var olan sanat yapıtlarının yeniden yorumlanarak, 

farklı bağlamlar sağlayacak şekilde yeniden üretimi olağan bir uygulamadır. 

 

Kavramsal sanat içerisinde; sanat tarihine mal olmuş imajların, televizyon veya sinemaya ait 

popüler unsurların ya da toplumsal belleği oluşturan belgesel nitelikli fotoğrafların dönemin ruhunu 

yansıtan sorunları eleştiren bağlamlarda yeniden üretimi, özellikle 1980’li yıllarda yeni kavramsalcılık 

düşünceleri altında toplanmaktadır. Bu dönemde yeni kavramsalcı sanatçılar, fotoğraftan faydalanarak 

toplumsal belleğe mal olmuş belgesel nitelikli çalışmaları teknik müdahalelere uğratarak, yeniden 

kurgulayarak ya da kendilerine mal ederek yeniden yorumlama stratejisine başvurmaktadırlar.   

 

Bu bağlamda çalışmada, kavramsal sanat içerisinde yeniden yorumlanan, toplumsal belleği 

oluşturan belgesel fotoğraflar incelenerek ortaya çıkan yeni bağlamların araştırılması amaçlanmaktadır. 

Böylelikle kavramsal sanat perspektifinde toplumsal belleği oluşturan ve fotoğraf tarihine mal olmuş 

belgesel nitelikli fotoğrafları yeniden yorumlayan Kathy Grove, Yasumasa Morimura ve Manit 

Sriwanichpoom’a ait toplamda 3 çalışma, postyapısal teoriden ve betimsel analiz yönteminden 

faydalanılarak incelenmektedir. 
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Postyapısal Teori  

2. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan buhran, teknolojik gelişmeler, kapitalist ekonominin yön 

değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı modernizm ve modernizmin yarattığı tüm düşünsel yapılar 

tartışmaya açılmış ve reddedilmeye başlanmıştır. Postmodernizm olarak adlandırılan evrede, Ferdinand 

de Saussure’ün görüşleri doğrultusunda biçimlenen yapısal teori de tartışılmaya başlanmıştır. Bununla 

birlikte merkezi düşüncesinin temelini dil üzerine oturtan ve Julia Kristava, Levi-Strauss, Jaques Lacan, 

Jean Baurdillard, Roland Barthes ve Jacques Derrida’nın düşünceleri tarafından şekillenen postyapısal 

teori ortaya çıkmaktadır.  

 

Postyapısal teori, postmodernizmde olduğu gibi, beraberinde modern düşünce tarafından 

şekillenen tüm sistem, değer ve yapıların baştan sorgulanmasını sağlamıştır. “Dolayısıyla da son iki 

yüzyıldır dünyanın gidişine yön veren modernizmin büyüsünün bozulması, gücünün kırılması, onun 

içerisinde gelişen bütünsel yapıların parçalara ayrılarak çözümleme konusu yapılması söz konusuydu” 

(Güngör, 2018, s. 249). Dolayısıyla postyapısal düşünce; bütünsel yapıları parçalamayı, kapalı metinleri 

ise açık hale getirmeye çalışmaktadır. Böylelikle metin, kesintisiz harekete sahip, kaygan ve parçalı hale 

gelmektedir. Diğer bir deyişle okur ve yazar arasındaki ilişki, postyapısal düşünceyle yıkıma 

uğratılmaktır. “Bu yönüyle postyapısalcılar yapısalcıların gösteren-gösterilen ikilisinin kapalı kutusunu 

açarak ilişkiyi dışa açık hale getirirler. Böylece okurun metne müdahale etmesi olanaklı gelir” (Güngör, 

2018, s. 250). Anlam ve gerçekliğin, okur ve metin arasındaki ilişkide ortaya çıkmasının beklendiği 

postyapısalcılıkta, var olan metinler yapısökümüne uğratılarak yeni anlamlar barındıran eserler ortaya 

çıkmaktadır. “Metinler yaratan ya da sözcükler kullanan yazarlar, bunu daha önce karşılaşmış oldukları 

başka metinler ve sözcükler temelinde yaparken, okuyucular da onların metinlerini benzer biçimde ele 

alırlar. Bu durumda, kültür yaşamı metinlerin, başka metinlerle yolunun kesişmesi, başka metinler 

üretmesi olarak görülür” (Harvey, 2010, s. 67). Bu olgu, sanat yapıtı için de geçerlidir. 

 

Sanat yapıtını dilin bir parçası dolayısıyla da metin olarak gören postyapısal teoride yapıların 

bozuma uğratılması, özellikle 1960’lı yıllar itibariyle uygulanan bir teknik haline gelmiştir. “Bu 

düşüncelere dayalı tartışmalar ve estetik görüşler, imajların eleştirel olarak ele alınmasında kendine mal 

etme (appropriation), parodi ve pastiş gibi kavramların giderek daha çok gündeme getirilmesine sebep 

olmuştur” (Şahiner, 2008, s. 122). Bunlar, sanatsal bağlamda bir bütünlük arz eden yapıları 

yapısökümüne uğratmak için kullanılan yöntemlerdir. Diğer yandan bu yöntemlerden faydalanarak 

sanat tarihi, popüler kültür ya da ikonografik görüntülerin yeniden yorumlanması, kavramsal sanat 

çerçevesinde ele alınmaktadır.  

 

Kavramsal Sanat  

2. Dünya Savaşı’ndan sonra toplumları derinden etkileyen değişimlerden birisi de sanat 

pratiğinde gözlemlenmektedir. Özellikle 1960’lı yıllar sonrasında sanat anlayışında gözlemlenen en 

önemli değişim; sanatın, nesneye olan gereksinimin tartışılmaya başlamasıyla gerçekleşmektedir. Bu 

tartışma, düşüncenin ön plana geçtiği bir sanat pratiğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. “Düşüncenin 

ön plana geçtiği bir sanat pratiğinin etkileri yoğun bir biçimde hissedilmeye başlayınca, yapıtın maddi 

varlığı ve biçimi etkisini büyük ölçüde yitirmiştir” (Antmen, 2010, s. 193). Kavramsal sanat olarak 
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adlandırılan bu pratik, ilk başta Düşünce Sanatı ya da Enformasyon Sanatı olarak da adlandırılmaktadır. 

Yılmaz’a (2006, s. 217) göre: Kavramsal sanat deyiminin 1960’ların ortalarından itibaren güçlü bir şekilde 

dillendirilmesi ve yaygınlaşmasında öncelikle Sol LeWitt (d. 1928) ve Joseph Kosuht (d. 1945) gibi 

sanatçılar ile Sanat ve Dil grubunun büyük katkıları bulunmaktadır. Minimalizim içerisinde çalışmalar 

üreten LeWitt, 1967 yılında Kavramsal Sanat Üzerine Paragraflar ve 1969’da kaleme aldığı Kavramsal Sanat 

Üzerine Cümleler’i yayınlayarak bu yeni sanat pratiğinin kuramsallaşmasında önemli katkılarda 

bulunmuştur.  

 

LeWitt, “Düşünceler sanat yapıtları olabilir, bunlar birbirlerine eklenir ve somutlaşırlar, 

maddeye dönüşürler ancak tüm düşüncelerin maddeye dönüşme zorunluluğu yoktur” (LeWitt, 1980, 

s.19) diyerek kavramsal sanat hakkındaki görüşünü açıklamıştır. Amerikalı sanatçı Joseph Kosuth ise 

kavramsal sanatı şu şekilde ifade etmektedir: “20. yüzyıl sanatı üzerine düşünülerin tuhaf bir 

karışımıdır: Gelişimin bir evresi, kişiliğe saygı ve benzerleri gibi. Tepkici sanatın büyük bir kısmı için 

kolayca korkunun egemenliğinde bir dizi kör davranış olarak söz edilebilir” (Kosuth, 1980, s. 24). 

1960’lı yıllarda dönemin sanat anlayışını sorgulayarak yeniden düşünülmesi gerektiğini savunan 

kavramsal sanat, birçok yeni sanat hareket ve eğilimlerini bir araya getirmiştir. Bu da sanatın 

kapsamının genişlemesini sağladığı gibi ortaya çıkan yapıtın anlaşılmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla 

yapıtın anlamlandırma süreci, izleyicinin algısıyla ilgilidir: “Yapıtın nasıl göründüğü pek önemli değildir. 

Fiziksel bir biçimi varsa bir şey gibi görünecektir. Ancak, sonuçta hangi biçimi alırsa alsın bir düşünüyle 

başlamalıdır. Yapıt kavramsal bir süreçtir. Fiziksel gerçekliğini kazandığında, sanatçısı da içinde olmak 

üzere herkesin algısına açıktır” (LeWitt, 1980, s. 19). Bu anlayış, özünde  biçimsel yetkinliği arayan, 

alışılagelmiş sanatın yerine, yeni bir yaşam biçimi önerisi olarak da algılanmaktadır. 

 

  Kavramsal sanat yaklaşımı, sanatçının kendini ifade etme yollarının nerelere dek 

uzanabileceğini göstermesi açısından da önemlidir. “Sanatçı artık toplumun politik bir gücüdür. 

Toplumun çok özel bir katmanını olus ̧turur. Buradan da toplumsal devinimi yönlendirme işlevine 

sıçrar” (Kahraman, 1991, s. 67). Bununla birlikte kavramsal sanatın temelinde iki eğilim bulunmaktadır. 

Bu eğilimlerden ilki, izleyene bitmiş ürün sunmak yerine sanat eserinin oluşum sürecini izleme olanağı 

vermek ve izleyenin bu sürece katılımını sağlamaktır. İkinci eğilim ise sanat yapıtında malzeme ya da 

biçimsel özelliklerden ziyade, yapıtın aktardığı anlamı ve kavramı ön plana çıkartmakla ilişkilidir. 

Antmen’e göre: “Tekil nesneyi dışlayarak yerine düşünceyi koyan kavramsal sanatçılar, belgeler, 

fotoğraflar, haritalar, taslaklar, videolar vb. ‘taşıyıcı araçlar’ kullanarak sanatın geleneksel tanımını ve 

biçimini sorgulayan bir devrim gerçekleştirmişlerdir” (2010, s. 193-194). Sanatın geleneksel tanım ve 

biçimini sorgulayan bu anlayışın kapsamı, kökeni ve sınırlarının nerelere uzandığı ayrıca bu düşünce 

bağlamında iş üreten sanatçıların kimler olduğunu kesin olarak saptamak oldukça zordur. Buna karşın 

sanat tarihçileri, kavramsal sanatın ilk örneklerine Marcel Duchamp’ın (1887-1968) çalışmalarında 

rastlandığı konusunda hem fikirlerdir.  

 

20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Duchamp çalışmalarıyla dönemin geleneksel ve kabul 

gören sanat üretim yöntemlerini ironi ve eleştirel yaklaşımıyla yıkmayı amaçlamaktadır. Başlarda post-

izlenimcilik perspektifinden çalışmalar üreten sanatçı daha sonraları Dada sanat anlayışını 
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benimsemiştir. 20. yüzyılın ilk yarısından sonra, post-savaş döneminde, pop sanat ve kavramsal sanat 

anlayışlarının temellendirilmesinde Duchamp’ın en çarpıcı ve ikonoklastik üretim yöntemi hazır nesne 

(Ready made) kullanımı bulunmaktadır.  

 

 
Görsel 1: Marcel Duchamp, Çeşme, 1917. 

 

Sanatçının bu yöntemden faydalanarak ürettiği çalışmalardan birisi de Çeşme’dir (Bkz: Görsel 

1). Duchamp, 1917 yılında Grand Central Gallery’de gerçekleştirilecek olan ve düzenleme kurulunda 

kendisinin de bulunduğu bir sergiye seri üretim bir pisuarı R. Mutt  imzasıyla göndermiştir. “Şartnameye 

göre, ‘6 Dolar ödeyen herkesin gönderdiği her şey sanat yapıtı olarak sergiye kabul edilecek’ti. Ne var 

ki, R. Mutt 1917 imzalı ters çevrilmiş bir pisuar, oldukça ateşli geçen bir tartışmanın sonucunda sergiye 

kabul edilmedi” (Yılmaz, 2006, s.105). Duchamp bu çalışmasıyla, sıradan bir nesnenin sanat olarak 

nitelendirilmesindeki kriterleri sorgulayarak bu kriterlerin oluşumunda kurumların, eleştiri 

mekanizmasının ve izleyici beklentisinin rolünü irdelemektedir. Dönemin estetik değenlerini de 

sorgulayan sanatçının bu çalışması, 20. yüzyıl Avangart ruhunun bir simgesi niteliğindedir ve bu ruh, 

kavramsal sanat anlayışına yön vermektedir.  

 

Kavramsal sanat, Amerika ve Avrupa’da aynı zamanlarda ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde 

uluslarası boyut kazanmıştır. Performans, video ve arazi sanatı gibi birbirinden farklı sanat türlerini 

kapsayan bu sanatsal yaklaşım, belirli kurallara ve sınırlara sahip bir akım olmaktan ziyade genel ifade 

biçimi şeklinde kabul edilmektedir. “Sanatın ne olduğuna dair soru işaretleriyle izleyiciyi kuramsal bir 

düşünce pratiğine ortak eden, sanatın işlevine dair yeni önermeler getiren ve yetenek yerine sınırsız 

yaratıcılık düşüncesini savunan Kavramsal Sanat, çok çeşitli akımlar/eğilimler/oluşumlar halinde 

günümüze kadar uzanmış, günümüzde resim, heykel gibi daha geleneksel türlerin de 

kavramsallaşmasında rol oynamıştır”  (Antmen, 2010, s. 196). Bununla birlikte geleneksel yaklaşım 

biçimlerini eleştiren ve sorgulayan kavramsal sanatçılar, sanat ve estetik gibi kavramların kökeninde 

bulunan nosyonları bertaraf etme çabasındadırlar. “Kavramsal sanatçılar, fikirlerin ya da kavramların 

sanatını geliştirirler; bunların modern dünyada teknik beceriden ve estetikten daha geçerli 
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olabileceklerini savunurlar” (Hodge, 2018, s.47). Diğer yandan kavramsal sanatla gündeme gelen diğer 

bir olgu da sanat ile estetik kavramlarının birbirinden ayrışmasıdır. Kavramsal sanatın en önemli 

temsilcilerinden Joseph Kosuth, bu olguyu şu şekilde açıklamaktadır: “Estetik’i sanattan ayırmak 

gereklidir. Çünkü estetik, dünyanın genel algısı üzerine yargıları kapsar” (Kosuth 1980:11). Kosuth’un 

kavramsal sanat hakkındaki bu düşüncesini, Bir ve Üç Sandalye adlı çalışmasına yansıtmaktadır.  

 

Bir ve Üç Sandalye adlı çalışmada (Bkz: Görsel 2) hazır-nesne olarak bir sandalye, sandalyenin 

sözlük anlamı ve hazır-nesnenin, nesneyle aynı boyutta basılmış fotoğrafı yer almaktadır. Sanatçı 

nesnenin kendisini, tanımını ve imgesini bir araya getirerek; görsel algıdan dile, dilden kavrama uzanan 

zihinsel süreçlerin ardındaki dinamikleri irdelemektedir. Diğer yandan çalışma, resim ve heykel gibi 

geleneksel sanat biçimlerinin üretim aşamalarında olduğu gibi teknik bir süreçten ve kullanılan 

malzemelerden bağımsız şekilde yaratılmıştır. Sanatçının yeteneği ya da el becerisine dayalı bir çalışma 

değildir. Dolayısıyla Bir ve Üç Sandalye, sanatçının da bahsetmiş olduğu gibi dünyanın genel algısı üzerine 

yargıları kapsayan estetik bir unsur değildir. Bu düşüncelerin aksine çalışma, kavram sanat çerçevesinde 

bir sanat yapıtı olarak kabul edilmektedir. “Heyecanlı fırça vuruşları, boya dokusu ya da bir ağacı heykel 

haline getiren plastik ve estetik serüvenden uzak durmuş sanatçı. Ama yine de arta kalan bir şeylerin 

olduğunu görebiliriz: Kompozisyon, yani meramın anlatılabilmesi için gerekli olan en uygun biçimsel düzen”  

(Yılmaz, 2006, s. 228). Böylelikle kavramsal sanat çerçevesinde sanat ve estetik kavramları ayrı şekilde 

ele alınmaktadır.  

 

 
Görsel 2: Joseph Kosuth, Bir ve Üç Sandalye, 1965. 

 

Kosuht’un çalışmasında olduğu gibi gündelik yaşamdan alınmış hazır-nesnelerin kullanımı 

kavramsal sanat içerisinde kullanılan yöntemlerden birisi olduğu gibi diğer bir yöntem de topluma mal 

olmuş imajların yeniden yorumlanmasıdır. Bu strateji, kavramsal sanatın başlıca amacını, sanat 

yapıtının eşsizliğini ortadan kaldırma stratejisinin bir parçasıdır. Bu amaç doğrultusunda da fotoğraf, 

doğası itibariyle kavramsal sanat içerisinde sıklıkla tercih edilen ifade biçimlerinden birisidir.  
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Kavramsal Sanatta Yeniden Yorumlama Stratejisi ve Fotoğraf 

Kavramsal sanatta topluma mal olmuş imajların yeniden yorumlama stratejisinin hedefi, sanat 

yapıtının orijinalliği ve eşsizliğinin tartışmaya açılmasıdır. “Bu, sanatçı ya da onun işinin arka planındaki 

sınırlandırılmış anlamı ve orijinalliği reddeden bir pozisyon olduğu gibi insanlığa bakıştaki özü ve 

kemikleşmiş düşünceyi de reddediştir” (Şahiner, 2008, s. 122). Kavramsal sanattaki bu hedef, 20. 

yüzyılda Avangart sanat anlayışıyla başlayarak postmodern düşüncenin sanatsal yaratım sürecinde etkin 

kılındığı sürecin bir yansımasıdır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası buhran içerisindeki toplumsal 

düşüncelerin, üst-anlatılara karşı tavrını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kavramsal sanat içerisinde 

topluma mal olmuş imajların, yeniden yorumlama stratejisine başvuran sanatçıların var olan imajın 

temsil ettiği bağlamı farklı bir bağlama taşıyacak şekilde teknik müdahalelere uğratması, yaygın bir 

uygulamadır. Bu stratejiden faydalanan Duchamp, L.H.O.O.Q. (Bkz: Görsel 3) adlı çalışmasında var 

olan estetik normları sorgulama, uyarma, eleştirme, ve ironiden faydalanmaktadır.  

 

Fransızca kızın kalçaları yakıcı anlamına gelen sözcüklerin kısaltmasından oluşan L.H.O.O.Q. 

adlı çalışmada Duchamp, Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519) ünlü tablosu Mona Lisa’nın (1503-1506) 

reprodüksiyonu üzerine sakal ve bıyık çizmiştir. Kavramsal sanatın ilk örneklerinden sayılan bu 

çalışmasında uyguladığı müdahaleyle, sanat tarihine mal olmuş Mona Lisa’nın bağlamını ironiden 

faydalanarak yeniden yorumlamaktadır. Böylelikle geçmişe yönelik estetik normlarını sorgulayan 

sanatçı bu eylemleriyle 1960’lı yıllara damgasını vuran kavramsal sanattaki çoğu ifade biçimlerinin 

düşünsel altyapısını oluşturmaktadır.  

 

 
Görsel 3: Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919. 

 

Diğer yandan bu ifade biçimi, özellikle 1980’li yıllardaki iletişim araçları ve politik-ekonomide 

yaşanan köklü değişimlerin etkisindeki toplumların şekillendiği gibi kavramsal sanat da yeni bir boyut 
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kazanmaktadır. Postmodern kuramın yaygınlık kazanmaya başladığı bu yıllarda ortaya çıkan yeni 

kavramsalcılık; sanatsal nesneden çok toplumsal anlama odaklanan, cinsiyet ayrımcılığından ırk 

ayrımcılığına, medya eleştirisinden sanat kuramlarının eleştirisine uzanan, özünde belli güç ilişkilerinin 

şekillendirdiği toplumsal kodları irdeleyen sanatçıların pratikleriyle şekillenmektedir (Antmen, 2010, s. 

277). Bu yeni yaklaşım içerisinde çalışmalar üreten sanatçılar, fotoğrafın belki de en çok eleştirilen 

yönünü eleştirel düşüncelerini ifade etmek için kullanmaktadırlar.  

 

Fotoğraf, teknik olanaklarla bir imaj üretim yöntemi olması ve bu olanaklarla sanat yapıtını 

yeniden üretebilmeye yönelik doğası, onun özellikle icat olduğu zamanlarda geleneksel çevreler 

tarafından eleştirilmesini de beraberinde getirmiştir. “En etkin düzeydeki yeniden-üretimde bile eksik 

olan bir yan vardır: sanat yapıtının şimdi ve burada’lığı – başka deyişle, bulunduğu yerde biriciklik 

niteliğini taşıyan varlığı” (Benjamin, 2013, s. 53). Bu yönüyle fotoğraf, kavramsal sanat içerisinde 

çalışmalar üreten sanatçıların tercih ettiği önemli bir ifade aracı haline gelmektedir.  

 

Postmodern düşüncenin, Avangart yaklaşımlarla bir araya gelmesiyle oluşan yeni 

kavramsalcılık içerisinde fotoğraftan faydalanarak çalışmalar üreten sanatçıların başında Cindy 

Sherman gelmektedir. Sherman, Roma’da yaşadığı dönemde Tarihi Portreler (1988-1990) adlı serisinde 

sanat tarihindeki kadın bedenine olan yaklaşımları eleştirmektedir. Bu eleştirel bakış açsını, sanat 

tarihine mal olmuş yapıtları kendi bedeninden faydalanarak yeniden canlandırarak sağlamaktadır. 

Sherman’ın bu serisi içerisinde eyer alan çalışmalardan birisi de  İsimsiz #223’tür (Bkz: Görsel 4). 

 

 
Görsel 4: Cindy Sherman, İsimsiz #223, 1990. 

 

Sanatçı bu çalışmasında sanat tarihinde farklı sanatçılar tarafından sıkça kullanılan bir konuyu, 

Meryem Ana’nın çocuk İsa’yı emzirmesini yeniden yorumlamaktadır. Sherman’ın kıyafetler içerisinde, 
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eğreti bir makyaj ve sıradan kauçuk göğüsle Meryem Ana kılığına girdiği bu çalışmada beyaz örtüyle 

sarılı plastik bir bebeği emzirirken görülmektedir. Bir Rönesans resmini andıran bu kare, anne ve çocuk 

arasındaki sevgi dolu bir kucaklaşma tasvirinden çok, ironik bir durum sergilemektedir. “Bu ilişkinin 

saçma imkansızlığı, Rönesans tasvirlerinde tamamen idealize edilen Meryem Ana ve Çocuğu’nu bozar ve 

aşındırır” (Hinderliter, 2014). Böylelikle sanat tarihinden almış olduğu bir imajı yeniden yorumlayan 

sanatçı, kadının toplum içerisinde yeri, kimliği ve stereotipilerini eleştirmektedir.  

 

Yeni kavramsalcılık içerisinde Sherrie Levine, Mike Bildo ve Glenn Brown gibi sanatçılar sanat 

tarihinden alıntı yaptıkları çalışmaları yeniden yorumlamışlardır. Diğer yandan Barbara Kruger ve 

Richard Prince gibi sanatçılar da medya ve filmlerden yapmış oldukları alıntılarla görsel kültürün, 

toplum üzerindeki etkisini irdelemektedirler. “Bu irdelemeyi yapısökümcü bir yaklaşımla gerçekleştiren 

Yeni Kavramsalcı sanatçılar, kapitalist toplumlarda ekonomik düzenin kitle iletişim araçları aracılığıyla 

toplumsal düzeyde yayılımını ve giderek bir yaşan biçimi yaratmasını görünür kılmaya çalışmışlardır” 

(Antmen, 2010, s. 278). Toplumun düzenini belirleyen göstergeler sistemini yeniden yorumlayan 

sanatçılar, kullandıkları imajları kendilerine mal ederek, teknik müdahaleye uğratarak ya da yeniden 

yaratarak temsil ettikleri bağlamları yeniden anlamlandırma yoluna gitmektedirler. Şahiner’e göre 

“Postmodern süreçte, yapıbozumcu hamlelerle baskın olan anlamsal yapıların ve bağlamların dumura 

uğratılarak tersinir ilişkilerle ele alınması, günümüz sanat nesneleri üzerinden bir dizi sorunsalı 

gündeme getirmiştir. Bu sorunsallarsan kuşkusuz en çok öne çıkanı müellife ve tekil sanat nesnesinin 

pozisyonuna dairdir” (2008, s. 119). Postmodern ve Postyapısal düşünceler etkisindeki kavramsal sanat 

içerisinde yeniden yorumlanan imajlar sadece sanat tarihi, medya ya da filmlerle sınırla değildir. Toplum 

belleğini oluşturan belgesel fotoğraflar da kavramsal sanat içerisinde yeniden yorumlanan imajlar 

arasında yer almaktadır.   

 

Kavramsal Sanatta Belgesel Fotoğrafların Yeniden Yorumlanması 

Sanatsal bağlamda fotoğraf, sanatçının ifade ve düşüncelerini kurgulayarak, soyut anlatıma 

başvurarak ya da teknik müdahalelerle düzenleyerek anlatımına dayalıdır. Buna karşın fotoğrafın 

belgesel amaçlı kullanımı ise bu aracın nesnel gerçekliği olduğu gibi yansıtma özelliğinden 

faydalanmaktadır. Belgesel fotoğraf, “ele alınan konuyu, olduğu gibi, objektif bir şekilde yansıtmayı 

amaçlayan bir fotoğraf türüdür” (Hacking, 2015, s. 554). Diğer yandan belgesel fotoğrafçılıkta; 

etnografyadan ve savaştan, sosyal koşullara ve doğal dünyaya kadar tüm süjeler, günlük haber 

başlıklarının hiç ulaşamadığı bir derinlikle incelenmektedir (Smith, 2018, s. 28). Bu bağlamda fotoğrafın 

sanatsal ve belgesel amaçlı kullanımı ilk bakışta birbirine zıt alanlar olarak görülmelerine karşın 1970’li 

yıllardan itibaren fotoğrafın algılanışı ve kullanımında gelişen radikal değişikliklerle bu görüş 

değişmektedir. Hobson’a göre: “Görsel ifade biçimleri üzerine yeni bakış açıları geliştirilmeye 

başlandıkça, fotoğraf pratiğinin farklı türleri arasındaki ayrımlar da ortadan kalkmıştır. Kamera ve 

filmlerin geçirdiği dönüşümün (35mm’den orta ve büyük formata) yanı sıra renk kullanımı da dünyayı 

algılama biçimlerine alternatifler yarattı” (2015, s. 448). Bununla birlikte belgesel fotoğrafçılar, sanatsal 

çalışmalarda kullanılan teknik ve yöntemleri kendi alanlarına uyarlamaya başladıkları gibi çağdaş 

sanatçılar da dikkatlerini belgesel fotoğraf çekmişlerdir. Bu sanatçılardan birisi de Kathy Grove’dur.  
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Kavramsal sanat içerisinde feminist perspektiften çalışmalar üreten ABD’li Grove,  fotoğraf 

tarihine mal olmuş çalışmaları kendisine mal ederek, teknik müdahaleye uğratarak yeniden 

üretmektedir. Grove, 1989 yılında başladığı Öteki Seriler’nde, Brassai (1899-1984), Man Ray (1890-

1976) ve Andre Kertesz (1894-1995) gibi fotoğraf tarihine mal olmuş erkek sanatçıların çalışmalarını, 

teknik müdahaleyle uğratarak yeniden üretmiştir. Bu çalışmalarda yer alan kadın özneleri fotoğraftan 

silerek yeniden üreten sanatçı, fotoğraf tarihini feminist bir perspektiften eleştirmektedir. Sanatçının 

Öteki Seriler’nde yer alan diğer bir çalışma da FSA (Çiftçi Güvenlik İdaresi) fotoğrafçısı Dorothea 

Lange’e (1895-1965) aittir.  

 

 
 

 

Lange’in Göçmen Anne fotoğrafı (Bkz: Görsel 5), ABD’de yaşanan Büyük Buhran’ı anlatan ve 

toplumsal belleğe mal olmuş simge fotoğraflar arasında yer almaktadır. Ekonomik krizin beraberinde 

getirmiş olduğu çaresizliği ve yoksulluğu anlatan bu fotoğrafta: “Bakımsız, masum çocukların yüzlerini 

fotoğraf makinesinden saklamaları, dikkatimizin merkezdeki Meryem Ana benzeri figürde 

toplanmasına neden olur” (Smith, 2018, s. 28). Bununla birlikte Grove, Büyük Buhran’da yaşananları 

ne iyi şekilde anlatan Göçmen Anne fotoğrafını kavramsal sanat içerisinde yeniden yorumlamaktadır 

(Bkz: Görsel 6).  

 

Grove, Lange’in fotoğrafını kendisine mal ederek, moda ve ticari portre fotoğrafçılığı içerisinde 

sıkılıkla kullanılan rötuş tekniğini uygulamıştır. Böylelikle göçmen anne, insanın tüm yaşanmışlığını 

Görsel 5: Dorothea Lange, Göçmen Anne, 1936. 

 

Görsel 6: Kathy Grove, Öteki Seriler: Lange’nin 

Ardından, 1989-1990. 
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ifade eden yüz çizgilerinden arınmış ve pürüzsüz bir cilde kavuşmuştur. Grove’un uygulamış olduğu 

bu teknik müdahaleyle göçmen anneyi, sanki bir moda ikonuymuşçasına idealize bir güzelliğe 

kavuşturmaktadır. Sanatçının bu müdahalesi, feminist bir bakış açısıyla tüketim kültürünü 

eleştirmektedir: “Portrenin Grove tarafından ‘güzelleştirilmiş’ versiyonu, hümanist-reformist belgesel 

geleneğinin, cazibenin pazarlanması ve tüketim kültürü karşısındaki yenilgiyi işaret eder” (Durden, 

2015, s. 386). Diğer bir deyişle Grove, toplumsal belleğe mal olmuş bir görüntüyü, uyguladığı rötuş 

müdahalesiyle feminist bakış açısıyla tüketim kültürünü eleştiren bir çalışmaya dönüştürmektedir. 

Böylelikle referans görüntü kendi bağlamından çıkarak, yeni bir bağlam taşır hale gelmektedir. Diğer 

yandan kavramsal sanat içerisinde belgesel fotoğrafları yorumlayan diğer bir sanatçı da Yasumasa 

Morimura’dır.  

 

Japon sanatçı Morimura, sanat tarihi ve popüler kültüre ait ikonografik görüntüler gibi topluma 

mal olmuş imajları postmodern hassasiyetle yeniden üretmektedir. “Makyaj ve dijital kozmetik 

sayesinde Batı sanat tarihinde şahsiyetler, popüler ünlüler ve poster kızları yerine geçerek poz 

verebilmektedir” (Durden, 2015, s. 382). Böylelikle fotoğrafta otoportre geleneğini yapısökümüne 

uğratan sanatçı her çalışmasında farklı kılığa girerek, izleyicisini görsel kültür içerisinde eleştirel bir 

bakış açısıyla yolculuğa çıkmaktadır. Sanatçının yapısökümüne uğrattığı diğer bir çalışması da Ağıt: 

Vietnam Savaşı, 1968’dir (1991).  

 

 
 

 

 

Morimura’nın bu çalışmasının esin kaynağı, Eddie Adams’ın (1933-2004) 1968 yılında 

Vietnam’da çekmiş olduğu (Bkz: Görsel 7). ve bir Vietkong’lu savaş tutsağının Güney Vietnam Polis 

Şefi Nguyen Ngoc Loan tarafından sokak ortasında infaz edilirken gösteren fotoğraftır. Çekildiği 

günden, günümüze dünyanın farklı coğrafyalarında toplumsal belleğe kazınmış bu ikonik fotoğraf, 

“savaşın insanlık dışı eylemleri sıradanlaştıran yanını gözler önüne serer” (Brown, 2015, s. 391). Diğer 

yandan dünya çapında yayınlanan Adams’ın bu çalışması, Vietnam Savaşı’nın şiddet ve vahşetinin 

sembolü haline gelerek kamuoyunda savaş karşıtı görüşlerin oluşmasında katkı sağlamıştır.  

 

Görsel 7: Eddie Adams, Vietkong’lu Bir Mahkumun Sokakta 

İnfazı, 1968. 

 

Görsel 8: Yasumasa Marimura, Ağıt: Vietnam 

Savaşı, 1968, 1991. 
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Ağıt: Vietnam Savaşı, 1968 (Bkz: Görsel 8) adlı çalışmasında Morimura; katil, kurban ve 

fotoğrafta bulunan diğer figürlerin kılığına ve pozisyonlarına girerek Vietnam Savaşıyla özdeşleşmiş bu 

kareyi yeniden canlandırmaktadır. Mekan olarak Japonya’nın Osaka şehri seçilen bu fotoğraftaki her 

bir figür, dijital müdahaleyle bir araya getirilmiştir. Diğer yandan sanatçının bu çalışmayı üretmesindeki 

asıl amacı, ABD’nin 1990’lı yıllarda Asya’da yürüttüğü politikalar ve Birinci Körfez Savaşı’nı 

eleştirmektir. Vietnam Savaşı’yla özdeşleşmiş bir fotoğrafı, kendi bedeninden faydalanarak yeniden 

üreterek, provokatif bir eylem tasarlamaktadır. “Morimura’nın tanınabilirliği bu işin içinde yatan 

eleştirelliğin ayrılmaz bir parçasıdır: Asyalı kimliği, taklidini yaptığı Batı sanat tarihi, kültürü ve tarihinin 

baskın biçimlerine önemli bir sekte vurmaktadır ”(Durdun, 2015, s. 382). 

 

Kavram sanat içerisinde belgesel nitelikli fotoğrafından faydalanarak yeniden yorumlayan  

diğer bir sanatçı da Taylandlı fotoğrafçı Manit Sriwanichpoom’dur. Sanatçı, Şu Kansız Savaş -Açgözlük, 

Küreselleşme ve Bağımsızlığın Sonu (1997) adlı serisinde toplumsal belleğe mal olmuş fotoğrafları kavramsal 

sanat bağlamında yeniden üretmektedir. Sanatçının bu serisi içerisinde yer alan çalışmalardan birisi de 

Şu Kansız Savaş No:2’dir.  

 

 
 

 

 

 

Sriwanichpoom’un bu çalışmasının kaynağını, Nick Ut’un 1972 yılında Vietnam Savaşı’nda 

çekmiş olduğu Napalm Kızı adlı fotoğraf (Bkz: Görsel 9) oluşturmaktadır. Napalm Kızı, Vietnam 

Savaşı’nda yaşanan vahşet ve şiddet arasında kalan sivil halkı gözler önüne seren belgesel bir fotoğraftır. 

Bu fotoğrafta, henüz yeni patlamış Napalm bombasından kaçan çocuklar ve Güney Vietnamlı askerler 

görülmektedir. Fotoğrafın merkezinde bulunan, napalmdan kıyafetleri ve vücudu yanmış kız 

çocuğunun bu görüntüsü, sadece 1970’lerde değil günümüzde bile savaşların verebileceği zararı tüm 

boyutlarıyla göstermektedir. Toplumsal belleğin bir parçasını oluşturan bu fotoğrafı Sriwanichpoom, 

1997 yılında yeniden kurgulayarak kavramsal sanat bağlamında yorumlamıştır. 

 

Teknik bir müdahale bulunmaksızın yeniden kurgulanan Şu Kansız Savaş No:2 (Bkz: Görsel 10) 

adlı çalışma incelendiği taktirde, fotoğrafta bulunan öznelerin konum ve mimiklerinin Napalm Kızı adlı 

Görsel 9: Nick Ut, Napalm Kızı, 1972. Görsel 10: Manit Sriwanichpoom, Şu Kansız 

Savaş No:2, 1997. 
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çalışmayla benzerlik gösterdiği gözlemlenmektedir. Diğer yandan bu çalışma yeniden kurgulanırken 

tren raylarının bulunduğu ve gelişmekte olan bir metropolü andıran otoban kolonlarının bulunduğu 

bir mekan tercih edilmiştir. Ayrıca bu çalışmadaki özneler, referans görüntüdeki özenlerin aksine 

giyinik ve ellerinde alışveriş çantaları bulunmaktadır. Referans görüntüde bulunan askerlerin yerini ise 

takım elbiseli iş adamları almıştır. Fotoğrafın sol tarafında bulunan öznenin elinde dünyaca ünlü bir 

markaya ait alışveriş çantası bulunmakta ve diğer özneler gibi bu gelişmekte olan metropolden 

kaçmaktadırlar. Diğer bir deyişle, referans görüntüdeki Napalm bombasını tüketim kültürü ve onu 

temsil eden kurumlar almaktadır. “Bu kurgulanmış imgeler, Asya halklarının aciz kurbanlar olarak 

görülmesine itiraz etmek için acımasız bir mizah kullanır ve bizi hem gelişmekte olan ekonomiler 

üzerinde etkili olan kurumsal güçleri tanımamız hem de bu Asya ülkelerinin tarihlerinin bize Batılı 

haber medyası tarafından nasıl sunulduğunu sorgulamamız için teşvik eder” (Durden, 2015, s. 431). 

Diğer bir deyişle Sriwanichpoom, fotoğraf tarihine mal olmuş bir çalışmayı herhangi bir teknik 

müdahaleye uğratmadan yeniden kurgulamakta ve böylelikle de toplumsal sorunları anlatan kavramsal 

sanat yapıtı üretmektedir.  

 

Sonuç 

Sanat yapıtında, nesneye olan gereksinimin tartışılmaya başlandığı 1960’lı yıllarda ortaya çıkan 

kavramsal sanat pratiğinde düşünce ön plana çıkmaktadır. Sanat yapıtının, biçim ve maddi varlığın 

etkisini yitirdiği ve geleneksel sanat normlarının sorgulandığı bu pratikle birlikte sanat tarihi ve popüler 

kültüre ait imajları yapısökümüne uğratılarak yeniden yorumlanmaktadır. Yeniden yorumlanan bu 

imajlar, var olan bağlamlarını kaybederek dönemin ruhunu yansıtan sorunları yansıtan birer aktarım 

aracına dönüşmektedir. Bununla birlikte kavramsal sanat içerisinde yeniden yorumlanan imajlar 

arasında toplumsal belleğe kazınmış anlara ait ve fotoğraf tarihine mal olmuş belgesel nitelikli 

fotoğraflar da bulunmaktadır.  

 

 Kavramsal sanat içerisinde yeniden yorumlama stratejisinden faydalanan Kathy Grove, 

Yasumasa Morimura ve Manit Sriwanichpoom, fotoğraf tarihine mal olmuş belgesel nitelikli 

fotoğrafları yapısökümüne uğratmaktadır. Bu sanatçılar referans aldıkları fotoğrafları; fotomontajdan 

faydalanarak, kendine mal ederek ve rötuş tekniğinden yararlanarak ve ayrıca herhangi bir teknik 

müdahaleye başvurmaksızın, baştan kurgulayarak yeniden üretmektedirler. Bununla birlikte referans 

imajların yapı ve bütünleri parçalanarak, temsil ettikleri bağlamlardan kopmaktadırlar. Diğer yandan 

gösteren-gösterilen ikilisinin kapalı kutusu açılarak okuyucu-yazar arasındaki hiyerarşi yıkılmaktadır. 

Böylelikle yazılabilir metinler haline gelen imajlar, yapısökümüne uğrayarak dönemin toplumsal 

sorunlarını aktaran birer aracı konumuna gelmektedir. Diğer bir deyişle referans imajlar, eşsizliklerini 

kaybederek düşüncenin ön plana geçtiği kavramsal sanat unsuru olmaktadır. Bu strateji, 

postmodernizm içerisinde nüvelenen postyapısal teoriyle bağdaşmaktadır.      
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Gemlik’te Sanayinin Gelişimi ve Mekâna Etkileri 

Development of Industry ın Gemlik and Its Effects 

 

 

Umut Uğur1 

 

Abstract  

 

Gemlik city is a developed harbor founded on 
the east coast of the bay sharing the same name. 
The settlement history of the city is based on the 
Ancient Age. Because of the fact that Gemlik 
Port was a suitable port for sea trade in the 
Marmara Sea, it has been used since 1st B.C 
century. Thanks to its favorable conditions, 
many different nations from past to present 
selected it as a settlement. Gemlik City, which is 
functionally diverse different from past to 
present has evolved depending on functions. 
Transportation, which is the dominant function, 
contributed to the development of industrial 
activities in the region. With the investments 
made since the Republican Era, the port 
industrialization process accelerated. Today, 
Gemlik and its surroundings attracts the 
attention of domestic and foreign organizations 
thanks to its port and industrial areas. However, 
with its rapidly developing industry, it also brings 
some changes that may affect positively or 
negatively. In this study,  Gemlik city’s historical 
process and the effects of the development of 
the industry were analysed The obtained data’s 
were evaluated and mapped in ArcGIS10.4 

Özet 

 

Gemlik şehri kendisi ile aynı ismi taşıyan 

körfezin doğu kıyısında kurulmuş ve gelişmiş bir 

liman kentidir. Şehrin yerleşim tarihçesi Eski 

Çağ’a dayanmaktadır. Gemlik Limanı’nın 

Marmara Denizi’nde yapılan deniz ticareti için 

uygun bir liman olması M.S. 1.yy.’dan bu yana 

kullanılmasını sağlamıştır. Sahip olduğu elverişli 

şartlar sayesinde geçmişten günümüze birçok 

farklı ulus tarafından yerleşim yeri olarak 

seçilmiştir. Fonksiyonel açıdan çeşitlilikler 

gösteren Gemlik Şehri geçmişten günümüze 

farklı fonksiyonlara bağlı olarak gelişme 

göstermiştir. Şehrin gelişiminde en önemli hâkim 

fonksiyon olan ulaşım, bölgede sanayi 

faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamıştır. 

Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren yapılan 

yatırımlar ile büyüyen liman sanayileşme sürecini 

de hızlandırmıştır. Günümüzde Gemlik ve 

çevresi sahip olduğu liman ve sanayi alanları 

sayesinde yerli ve yabancı kuruluşların dikkatini 

çekmektedir. Ancak hızla gelişen sanayi 

beraberinde mekânı olumlu ya da olumsuz 
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program. It is demonstrated that it has the 
potential of affecting the air and water pollution 
of the industry especially in Gemlik and the 
surroundings of it. The results are evaluated and 
the measures to be taken are listed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 

etkileyebilecek birtakım değişiklikleri de 

getirmektedir. Bu çalışmada Gemlik şehrinin 

tarihsel süreçteki gelişimi ile sanayideki 

gelişiminin mekâna olan etkileri analiz edilmiştir. 

Elde edilen veriler ArcGIS10.4 programında 

değerlendirilmiş ve haritalandırılmıştır. Gemlik 

ve çevresinde sanayinin özellikle hava ve su 

kirliliğine etki edebilecek potansiyele sahip 

olduğu ortaya konulmuştur. Ortaya çıkan 

sonuçlar değerlendirilerek, alınması gereken 

tedbirler sıralanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  

Gemlik, Urban Development, İndustry, Spatial 

Problems, Geographic İnformation System 

 

Gemlik, Şehirsel Gelişim, Sanayi, Mekânsal 

Sorunlar, Coğrafi Bilgi Sistemi 

 

Giriş 
Sanayileşme, genel olarak bir alandaki sanayi aktivitelerini ön plana çıkarmak amacıyla ortaya konan 

iktisadi ve mühendislik çalışmalarının bütününe verilen isimdir. Ekonomik anlamda gelişmişlik 

gösteren ülkelerin sanayi alanında da gelişmişlik gösterdikleri görülmektedir (Koç, Şenel, & Kaya, 2018, 

s. 1). Dünya üzerinde birçok noktada görülmesi mümkün olan ve ekonomik, kültürel, sosyal yapının 

bir parçası olan çevre sorunları da özellikle sanayileşme ile beraber gelişen şehirleşme olgusunun bir 

unsurudur (Deniz, 2009, s. 101). İnsanoğlunun çevresel etmenler üzerindeki etkisi özellikle sanayi 

devrimi sonrasında büyük bir hıza ulaşsa da insanlık var olduğundan bu yana çevresel unsurlar, büyük 

ölçüde bir değişim içerisindedir (Tümertekin & Özgüç, 2015, s. 12). Sanayileşme ile birlikte nüfusun 

dağılışına bakıldığında da hem dünyada hem de ülkemizde şehirsel alanlardaki yoğunlaşmanın fazla 

olduğu görülebilmektedir (Şahin, 2004, s. 1). Şehirsel alanlardaki sanayi unsurlarının gelişiminin belirli 

bir düzen içerisinde devam etmesi amacıyla sanayi bölgeleri kurulması ve bu bölgelerle şehirdeki diğer 

dinamik unsurlar arasında etkili iletişimin sağlanması oldukça önem arz etmektedir (Özgüç, 2012, s. 

70). Türkiye’de sanayi alanlarının dağılışına bakıldığında ise, ülke sanayisinin yaklaşık % 60'ının 

Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığı görülmektedir. Özelikle bölgede İstanbul ve İzmit dışında İnegöl, 

Yenişehir ve Gemlik’te sanayi kuruluşlarının yoğunlaştığı söylenebilir (Ertin, 1998, s. 170). Giderek 

büyüyen ticaret ve sanayi alanları ile artan işgücü potansiyeli sayesinde ekonomik anlamda büyüme 

gösteren bir şehir özelliği kazanan Gemlik’te, bu gelişim çalışma alanında özellikle sanayinin mekâna 

olan etkisini de artırmıştır. Bu çalışmada Gemlik’te belirlenen çalışma sınırları içerisinde sanayinin 

gelişimi analiz edilmiş, mekâna etkisi değerlendirilmiş ve alınması gereken tedbirler sıralanmıştır. 
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1. Çalışma Alanı Yeri ve Sınırları 

Araştırma sahasını oluşturan Gemlik; İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi büyük ve gelişmiş şehirlerin kesişme 

noktasında bulunan limanı, tarımsal faaliyetlere uygun toprakları, gelişen ve giderek büyüyen ticaret ve 

sanayi alanları ile artan işgücü potansiyeli sayesinde büyüme gösteren bir şehir özelliği kazanmıştır. 

Gemlik Şehri, Bursa’ya 29 kilometre uzaklıkta olup 29 derece 8 dakika doğu boylamıyla, 40 derece 26 

dakika kuzey enleminin kesişme noktası çevresinde yer alır. İlçe olarak bakıldığında topraklarının 

yüzölçümü 376 km2’dir Araştırma sahası ise 19 km2 olan Gemlik kent merkezi ve Ata Mahallesi sanayi 

alanları olarak belirlenmiştir.   

 
Şekil 1: Gemlik Lokasyon ve Çalışma Alanı  

Çalışma alanının güneyinde, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel, güneybatısında Mudanya, doğusunda 

Yenişehir ve Orhangazi ilçeleri, kuzeyinde ise Yalova ili bulunmaktadır. Şehir, Marmara Bölgesi’nin 

güneyinde, Gemlik körfezi-İznik Gölü- Pamukova oluğu kısmında bulunur. Güneyinde Katırlı Dağları 

ve Mudanya sırtları ile kuzey tarafında Samanlı Dağları yer almaktadır.  

2. Veri ve Yöntem 

Çalışma sınırları içerisinde yer alan Gemlik’te sanayi unsurlarının geçmişten günümüze gelişimi ve 

sanayinin çevre üzerinde oluşturduğu etkiler ilgili verilerle neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alınmıştır. 

Google Maps ve Corine arazi örtüsü sistemi üzerinden 2019 yılı uydu görüntüleri kullanılarak sanayi 

alanlarının dağılışı belirlenmiştir. Topografya modeli altlık oluşturmak ve topoloji analizi ile akarsu 

alanlarını tespit etmek amaçlı 2019 yılı sayısal yükselti modeli ( Srtm 1 Arc Second) kullanılmıştır. 
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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan nüfus verileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden hava, su, toprak 

ve yeraltı suları ile ilgili verilerle Gemlik Belediyesi’nden elde edilen arazi kullanımı, imar planları ve 

sanayi alanları verileri temin edilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılmıştır. Ayrıca şehrin 

sanayi fonksiyonundaki gelişimin ve araştırma sahasındaki sanayi alanlarının dağılışı haritaları da 

üretilmiştir. Gemlik’in tarihi devirlere göre yayılış haritası da (Gürsoy, 2013)’un ilgili tezinden 

yararlanarak yapılan sayısallaştırma yöntemi elde edilmiştir. Bunun yanında sanayi unsurlarının dağılışı 

ile şehirdeki yoğun nüfuslu alanların değerlendirilmesi için üretilen nüfus yoğunluğu haritaları Kernel 

yoğunluk yöntemi kullanılarak ArcGIS 10.4 yazılımı ile üretilmiştir.  

Gemlik’in Tarihsel Gelişim Süreci 

Gemlik şehri tarihsel süreçte mevcut konumları itibarıyla coğrafi konumu itibariyle tarihsel süreçte 

birçok ulus tarafından kuşatılmış, istila edilmiş ve yerleşme alanı haline getirilmiştir (Kamış, 1993, s. 

21). Gemlik, antikçağda Yunan kavimlerinden biri olan Argonatlar tarafından kurulmuş ve Kios (Cios) 

adını almıştır (M.Ö.1390). Kurulmasının üzerinden çok zaman geçmeden önemli konumda bulunan 

limanı ve kaliteli toprakları sayesinde bölgedeki Rumları kendisine çekmiştir (Kılıç & Kaplanoğlu, 2017, 

s. 492). 

 

Şekil 2: Gemlik Şehrinin Kuruluş Yeri ve Tarihi Devirlere Göre Yayılışı 

M.Ö. 75 yılında Roma egemenliği altına giren Gemlik, bu dönem süresince birçok etmen bakımından 

değişime uğramıştır. Romalılar tarafından Gemlik’e bir tersane kurulmuştur. Bu dönemde Gemlik, 

Romalılar için büyük önem arz etmiş ve dünyaya açılan kapısı olmuştur. İstanbul’un fethinden sonraki 



Uğur, Umut; Gemlik’te Sanayinin Gelişimi ve Mekana Etkileri 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 50 

süreçte ise Gemlik, Osmanlı Devleti’nde gelişmiş bir tersane şehri olmuştur (Koday & Baki, Gemlik 

Limanları, 2014, s. 434). Bakıldığı zaman özellikle Cumhuriyet’ten sonraki süreçte Gemlik, hızlı bir 

gelişim göstermiştir. Bu gelişim nüfusun artmasıyla birlikte mekânsal açıdan da kendini göstermiştir. 

2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Gemlik nüfusu 113.493 kişidir. Özellikle son yıllarda 

Gemlik; tarım, sanayi ve liman faaliyetlerinin gelişmesiyle önemli bir merkez haline gelmiştir. 

 

Foto 1: : Gemlik Şehri Kıyı Görünümü (Bakanlığı K. T., 2019) 

3. Gemlik’te Sanayinin Gelişimi 

Gemlik’in ekonomik ve mekânsal gelişimini, sanayinin geçirmiş olduğu aşamalara bağlı olarak iki 

dönemde incelemek mümkündür. Birinci dönem Cumhuriyet’in ilanından önce ekonomik yapıda 

meydana gelen gelişmeler, ikinci dönem ise Cumhuriyet’in ilanından sonraki ekonomik yapıdaki 

gelişim ve değişimlerdir. Cumhuriyetin ilanından önceki döneme bakıldığında genellikle zeytin, 

zeytinyağı, ipek, ipekli dokuma gibi ürünler şehrin dışsatım ürünlerini oluşturmuştur. Bu ürünler ilk 

etapta ev tipi sanayi modelini oluşturmuş, sonraki dönemlerde yerini atölye tipi sanayiye devretmiştir. 

Atölye tipi sanayilerin gelişmesiyle, yeni üretim modelleri ortaya çıkmış ve bu durum beraberinde 

nüfusun şehrin belirli bir bölgesinde daha fazla yoğunlaşmasına sebep olmuştur (Baki, 2013, s. 134).  

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte özellikle sanayi alanında devlet eliyle yeni politikalar üretilmeye çalışılmış 

ve şehirdeki sanayi geliştirilmeye çalışılmıştır (Koday & Baki, Kent Çalışmaları II, 2015, s. 31). 1938 

yılında Sümerbank Suni ipek ve Viskoz Mamulleri Sanayi fabrikası kurulmuştur. Sonrasında zeytinyağı 

ve sabun fabrikaları da faaliyete geçmiştir (Canlı, 2008, s. 20). Türkiye’de sanayileşme hareketi özellikle 

1950’li yıllardan sonra başlamıştır. 1960 yılından sonraki süreçte ise hızlanmıştır. Cumhuriyetin ilk 

dönemlerinde çıkan Sanayi Teşvik Kanunu ile sonraki senelerde hazırlanan kalkınma planları 

sanayileşme sürecini hızlandırmıştır. 1960’lı yıllardan sonra ülke genelindeki sanayileşme 

hareketlerindeki gelişmelerle birlikte Gemlik’te de gelişmeler yaşanmıştır. Şehir ve çevresinde 1960-

1980 yılları arasında 5, 1980-1990 yılları arasında 1, 1991- 2000 yılları arasında 2, 2001 yılından sonra 

ise 2 ağır sanayi tesisinin üretim faaliyetlerine başladığı görülmektedir (Baki, 2013, s. 136). 
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Şekil 3: Gemlik Çalışma Alanı 1990-2019 Yılları Sanayi Alanları Gelişimi ve Arazi Örtüsü  

Şekil 3 incelendiğinde, son 30 yılda sanayi alanlarının şehrin güneybatısında gelişme gösterdiği tespit 

edilmektedir. Bu durum üzerinde etkili olan faktörler; alanın fiziki yapısı, liman alanı olması ve ulaşım 

unsuru olarak sıralanabilir.  

Gemlik’te faaliyete geçen ilk sanayi tesislerinden biri olan Gemlik Gübre Sanayi 1973 yılında 

kurulmuştur. Yine Gemlik’te; Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Sanayi, 1973 yılında ENKA 

bünyesinde kurulmuştur. Gemlik’te faaliyet gösteren ve birçok kişiye istihdam olanağı saylayan bir 

diğer sanayi tesisi ise Borusan Gemlik Boru Tesisleri’dir. 1976 yılında kurulan fabrikada su tesisat 

boruları, gaz boruları ve profil üretimi yapılmaktadır (Baki, 2013, s. 137). 1992 yılında, Türkiye’nin ilk 

özel limanı olan Gemport A.Ş. kurulmuştur. Türkiye’nin ilk özel sektör limanı Gemport, Bursa başta 

olmak üzere birçok sanayi bölgesinin dış alım ve dış satımında temel etkene sahip yapı olmuştur 

(Ajansı, 2015, s. 212). 1990 yılında 200 milyon dolarlık yatırım kararı ile Gemlik’te Borçelik Çelik San. 

Tic. A.Ş. kurulmuştur. Türkiye’nin ilk özel ve ikinci büyük yassı çelik üreticisi olan Borçelik Çelik San. 

Tic. A.Ş. 1994 yılında faaliyetlerine başlamıştır (Sanayi, 2018, s. 6). 

Sanayi tesislerinin ve Türkiye’nin ilk özel limanının Gemlik’te kurulmasıyla birlikte Gemlik’te bir 

Serbest Bölge kurulması fikri ortaya çıkmıştır ve takip eden yıllarda Bursa Serbest Bölgesi, 1999 yılında 

faaliyete geçmiştir. Serbest Bölge’nin kuruluşu ile beraber şehirdeki ithalat-ihracat hareketleri artış 

göstermiştir. Serbest Bölge’de 64 yerli, 11 yabancı ve 12 yerli-yabancı ortaklı olmak üzere 87 firma 

bulunmaktadır (Kaymakamlığı, 2019).  
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 Sanayi 

Bölgesi 

(hektar

) 

Küçük 

Sanayi 

Sitesi(ha

) 

Diğer 

Küçük 

Sanayi 

(ha) 

Konut Dışı 

Kentsel 

Çalışma Alanı 

(ha) 

Serbest 

Bölge 

(ha) 

Topla

m 

Oran(

%) 

Gemlik 183 20 - 170 80 453 6 

Tablo 1: Gemlik Sanayi Alanları Dağılımı (Demir, 2016, s. 121) 

Gemlik’te yaklaşık olarak 170 adet sanayi tesisi bulunmakla birlikte, bu tesislerin yaklaşık olarak 71 

adedi tekstil ve 25 adedi otomotiv tesisidir.  Şehirde 2 küçük sanayi sitesi de bulunmaktadır. Sanayi 

sitelerinde toplam 664 işyeri faaliyet göstermektedir. Plastik, tekstil, mermer, kimya, makine, otomotiv, 

çelik, gübre konusunda üretim yapan sanayi kuruluşları faaliyetlerini sürdürmektedir. Gemlik’te büyük 

ölçekli sanayi tesisleri özellikle serbest bölge ve civarında, şehrin güneybatı kıyı şeridinde 

yoğunlaşmıştır (Kaymakamlığı, 2019).  

 

Şekil 4: 2019 Yılı Gemlik’te Sanayi Tesislerinin Yoğun Olduğu Alanlar 

Özellikle endüstriyel ve ticari unsurlarının yoğunlaştığı Ata, Hisar, Gençali ve Engürücük 

Mahallelerinde sanayiden kaynaklı çevresel etkilerin yoğun olduğu görülebilmektedir.  

Bunların dışında Mina Yağ Fabrikası, Karbogaz karbondioksit ve Kurubuz Sanayi, Sollaj Ambalaj 

Sanayi, zeytinyağı fabrikaları başlıca diğer sanayi kuruluşlarıdır. Suni İpek Fabrikası 2005 yılında Uludağ 

Üniversitesine devredilerek Gemlik Asım Kocabıyık yerleşkesi kurulmuştur (Canlı, 2008, s. 21). 2019 

yılı itibariyle Gemlik şehri sanayi alanında büyük gelişmeler kaydetmiş ve önemli bir sanayi, ticaret 

liman merkezi olmayı başarmıştır. Bunda daha önce vurgulandığı gibi Gemlik’in bulunduğu stratejik 

konum ve bu konumuna bağlı olarak ulaşım faktörünü iyi kullanabilmesi etkili olmuştur. 
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2019 yılında Gemlik’te Roda, Yılport, Gemport, Borusan limanları olmak üzere 4 büyük liman hizmet 

vermektedir. Limanların kapasitesi 15 milyon tonun üzerindedir. Bölgede yerli sanayi tesisleriyle 

birlikte birçok uluslararası kuruluş da faaliyet göstermektedir. Bunlar; Ficosa, Yazaki, Aunde, 

Vibracois, TechnoStell, SummıtStell, AB Rothec vb. gibi kuruluşlardır. Serbest Bölgede 15 bin, 

Gemlik’te bulunan diğer sanayi kuruluşlarında ise 10 bine yakın kişiye istihdam olanağı sunulmuştur 

(Planlama, 2017, s. 7). Gemlik, her geçen gün yerli ve yabancıları çekmekte ve yeni sanayi yatırımları 

ile büyümeye devam etmektedir.  Buna bağlı olarak uzun süredir planlanan ilk elektrikli yerli otomobil 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından 2019 yılında tanıtılmıştır. Üretiminin 

yapılacağı fabrikanın Gemlik’te Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın bulunduğu 

ve Hara olarak geçen bölgede 1 milyon metrekarelik alana kurulacağı kararlaştırılmıştır. Planlanan arazi 

Ata Mahallesi ile Gençali Mahallesi sınırları arasında bulunmaktadır ve Gemlik kent merkezi ile sanayi 

ve limanlara yakın bir konumdadır. 2021 yılında üretime başlanması planlanmaktadır. Fabrikanın 

Gemlik’te kurulmasının temel nedenleri arasında; Gemlik’in gelişmiş şehirlere ve pazar alanlarına yakın 

bir konumda olması, şehrin son yıllarda gelişen sanayiye bağlı olarak özellikle yan sanayi ürünlere ve 

ek sektörlere kolay ulaşılabilecek konumda olması gösterilebilir. Yine ticaret hacmi geniş büyük 

limanların bölgede bulunması da büyük etken olmuştur. Fabrikanın kurulmasıyla bölgede sanayi 

unsurlarının artacağı ve buna bağlı olarak sanayinin de mekânsal etkisinin artış göstereceği 

öngörülmektedir. 

 

Şekil 5: Gemlik Şehir Alanı ve Sanayi Alanları  

4. Sanayinin Gemlik ve Çevresine Etkileri 
4.1 Hava Kirliliği 
Gemlik gibi sanayi kuruluşlarının ve liman işletmelerinin yoğun olduğu alanlarda, sanayi tesislerinden 

kaynaklanan hava kirliliğinde; özellikle tesislerin kurulacağı alanlar, yakma sistemlerinin özellikleri, baca 

gazı arıtma üniteleri, fabrikalarda kullanılan, proses ve teknoloji gibi unsurlar büyük rol oynamaktadır. 
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Çalışma alanı ve çevresinde sanayi kaynaklı temel hava kirleticileri yakıt türüne göre; karbon monoksit 

(CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksitler (NO2),  partikül madde (PM10) vb. olarak sıralanabilir.  

Karbon 

monoksit 

(CO) ton/yıl 

Kükürt 

dioksit (SO2) 

ton/yıl 

Azot 

dioksitler 

(NO2) ton/yıl 

Partikül 

Madde 

(PM10) 

ton/yıl 

Metal 

Emisyon 

Değeri 

ton/yıl 

Metan 

Haricindeki 

Bileşikler 

(NMVOC)  

925,02 91,56 2.347.29 131,59 0,04 294,83 

Tablo 2: Gemlik Yıllık Hava Kirliliği Tablosu (Müdürlüğü B. İ., 2015) 

Bakıldığı zaman kükürt dioksit (SO2) kömür, fuel-oil gibi kükürt içerikli unsurların yanması ile metal 

ve endüstriyel işlemlerle açığa çıkar. En yoğun SO2 çoğunlukla sanayi alanlarına yakın yerlerdedir. SO2 

oranının artması insan sağlığını da büyük oranda etkiler. Partikül madde (PM10), havada bulunan sıvı 

damlacıklar ile katı parçacıklardır. Karbon monoksit gazı ise genellikle konutlardaki sobalardan, fabrika 

bacalarından ve taşıtlardan yayılan ve insan ile mekânı etkileyen bir gazdır. Metan haricindeki 

bileşiklerde genellikle sanayiden kaynaklanmaktadır. Tablo 2 analiz edildiğinde 925,02 (ton/yıl) olan 

karbon monoksit (CO) seviyesinin, tehlike oluşturacak değerler olan +2500’den (ton/yıl) düşük olduğu 

görülmektedir. Kükürt dioksit (SO2) oranının ise 91,56 (ton/yıl) olduğu ve bu değerin +250 (ton/yıl) 

sınır değerinden düşük olduğu görülmektedir. Yine bakıldığında partikül madde (PM10) seviyesinin 

131,59 (ton/yıl) olduğu ve çevresel sorun oluşturabilecek 2000-8.601 (ton/yıl) seviyesinden uzak 

olduğu tespit edilmiştir. Gemlik’teki metal emisyon değerinin 0,04 (ton/yıl) olduğu ve tehlike 

boyutundaki +0,15 (ton/yıl) değerinden düşük olduğu görülmektedir. Son olarak, Azot dioksitler 

(NO2) oranının 2.347.29 (ton/yıl) olduğu ve +10.000 (ton/yıl) üst sınırından düşük olduğu 

görülmektedir.  Gemlik’te sanayiden kaynaklı hava kirliliği oranlarına bakıldığında kent merkezi 

çevresinde sanayi kaynaklı kirleticilerin bulunduğu fakat değerler göz önüne alındığında sanayiden 

kaynaklı hava kirleticilerin insan sağlığını ve mekânı etkileyecek boyutta olmadıkları görülmektedir. 

Ancak bu durum çalışma alanında sanayinin mekânı olumsuz yönde etkilemediği anlamına 

gelmemelidir. 2021 Yılında yerli otomobil fabrikasının da bölgeye yapılmasıyla bölgedeki sanayi 

kuruluşları artacak buna bağlı olarak nüfus da artış gösterecek ve sanayinin mekâna etkisi artacaktır. 

Gemlik’te özellikle büyük çaplı sanayi fabrikalar mekânı etkileyecek boyuttadır.  

Sanayi Kuruluşunun İsmi Faaliyet Türü Yol Açtığı Çevre Sorunu 

Baktat Gıda Sanayi Gıda Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Borçelik Çelik Sanayi Metal Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Borusan Mannesmann 

Sanayi 

Metal Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Bursa Beton Sanayi Hazır Beton Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Çimtaş Çelik İmalat Metal Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Gemport Liman İşletmesi Liman İşletmesi Katı Atık Kirliliği 

Gemlik Konserve Sanayi Gıda Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Gemlik Gübre Sanayi Kimya Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 
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Gökçenteks Tekstil Sanayi Boya-Baskı Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Helmersan A.Ş. Mermer  Hava-Su-Toprak Kirliliği 

MKS Marmara Kimya 

Sanayi 

Kimya Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Murat Teknik Otomotiv 

Sanayi 

Otomotiv Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Sollac Ambalaj Çeliği 

Sanayi 

Metal Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Aunde Teknik Tekstil 

Sanayi 

Oto Kılıf Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Çimtaş Boru Sanayi Boru Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Ficaso Otomotiv Sanayi Oto Yan Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

STG Otomotiv Oto Yan Sanayi Hava-Su-Toprak Kirliliği 

Tablo 3: Gemlik'te Mekânı Etkileyen Sanayi Kuruluşlarından Bazıları (Müdürlüğü Ç. O., 

2016) 

Geçmişten günümüze Gemlik’teki bazı büyük çaplı sanayi fabrikalarının faaliyet türüne göre mekânı 

olumsuz yönde etkiledikleri ve çevre sorununa yol açtıkları tespit edilmiştir. Bu kuruluşlardan bazıları 

Tablo 3’te verilmiştir. Sanayi kuruluşlarının yol açtıkları çevre sorunları hava kirliliği, su kirliliği, toprak 

kirliliği, katı atık kirliliği olarak sınıflandırılmıştır. Bunların dışında şehirdeki zeytin işletmeleri ve sanayi 

unsurlarının da mekâna etkisi vardır. Gemport Liman İşletmesi ise özellikle körfeze dökülen katı atık 

kirliliği konusunda çevreyi etkilemektedir. 

 

Şekil 6: Gemlik Çevresindeki Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Dağılımı (Bakanlığı Ç. v., 

2020) 
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Hava kalitesini belirlemek amacıyla şehirlerde hava kalitesi istasyonları kullanılmaktadır. Şekil 6’da 

bakıldığı zaman, hava kalitesi istasyonlarının Gemlik’in güney kısımlarındaki ilçelerde olduğu 

görülmektedir. Bu istasyonlar; Beyazıt, Bursa, Kültürpark, Kestel, İnegöl ve Uludağ Üniversitesi olarak 

sıralanabilir. Bu durum üzerinde Bursa şehir merkezinin bu bölgede olması ve ağır endüstriyel 

kuruluşların bölgede olmasının etkisi büyüktür. 

Gemlik’te hava kirliliğine dair yapılan tespit değerlendirme ve incelemelerde, bölgede hava kalitesi 

izleme istasyonunun olmaması da, şehirdeki hava kalitesinin sağlıklı bir şekilde ölçülememesine neden 

olmaktadır. Hava Kalitesi İndeksi adı verilen sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin boyutuna göre 

şekil 6’daki gibi hava kalitesi iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü, tehlikeli vb. biçiminde 

değerlendirilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Nisan 2020 verilerine göre tüm istasyonlarda 

hava kalitesi indeksi yeşil renkte ve 0-50 arasında tespit edilmiştir. Bu durum EPA Hava Kalitesi 

İndeksine göre bölgedeki yoğun sanayi unsurlarına rağmen Gemlik ve Bursa genelinde hava kalitesinin 

memnun edici ve hava kirliliği az riskli seviyede anlamına gelmektedir.  Yalnızca Bursa Beyazıt 

İstasyonunda hava kalitesi indeksi 51-100 arasında ve sarı renkte tespit edilmiştir. Bu değer hava 

kalitesinin ölçülen alanda azalmaya ve insan sağlığı için risk oluşturmaya başladığının göstergesidir. 

Verilen değerler sürekli olarak güncellenmektedir. 

Özellikle sanayi unsurlarının yoğunluğundan kaynaklı olarak şehrin güneyindeki hava kirliliğinin ve 

daha yoğun olduğu görülmektedir. Bölgeye yakın turizm alanları da sanayinin ve evsel atıkların 

oluşturduğu bu durumdan zarar görmektedir (Doğaner, 1992, s. 82).  

Yerleşim 

Yerinin 

Adı 

Alınan Tedbirler 

a b c d e f g h i 

Gemlik X   X X X  X  

a.  Kaliteli katı/sıvı yakıt kullanımı 

b. Doğalgaz kullanımı 

c. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 

d. Ağaçlandırma çalışmaları/ orman alanların yeşil alanların artırılması 

e. Motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri 

f. Sanayi kuruluşlarının emisyon izni almaları 

g. Sanayi tesislerinin yerleşim yeri dışına çıkarılmaları 

h. Denetim 

i. Diğer 

Tablo 5: Gemlik’te Hava Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler (Müdürlüğü B. 

V., 2018) 

Gemlik şehrinde sanayiden ve diğer etmenlerden kaynaklanan hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla 

resmi çevre kurumlarınca belirli tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Şehirde kaliteli 

sıvı/katı yakıt kullanımı tercih edilerek, hava kalitesinin artmasına yönelik bir çaba harcanmıştır. 

Şehirde ağaçlandırma çalışmaları düzenlenerek bölgedeki orman oranının artırılması hedeflenmiştir. 
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Gemlik içerisinde bulunan motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri yapılarak şehirdeki hava kalitesinde 

artış hedeflenmiştir. Özellikle bölgedeki hava kirliliğinde temel faktörlerden olabilen sanayi 

kuruluşlarının emisyon izni almalarını sağlayacak uygulamalar ve denetimler getirilmiştir. Çalışma 

alanındaki sanayi unsurlarının özellikle nüfusun yoğun olmadığı seyrek yerleşim alanları da 

yoğunlaşması nedeniyle sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının dışına çıkarılmasına gerek 

duyulmamıştır. 

 

Foto 2: Gemlik Serbest Bölge ve Sanayi Alanları (Ajansı D. T., 2019) 

4.2 Su Kirliliği 
Hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve endüstriyel unsurların gelişimi ile meydana gelen atık miktarı, gün 

geçtikçe atmaktadır. Bu durum özellikle sanayinin yoğun olduğu şehirsel alanlarda yeraltı ve yerüstü su 

kaynaklarında yüksek oranda kirliliğe neden olmaktadır. Genel olarak bakıldığında Gemlik, özellikle 

akarsular ve göl yoğunluğu bakımından çok zengin yapıda değildir. İznik Gölü ile Gemlik Körfezi 

arasındaki Karsak deresi bölge açısından kritik öneme sahiptir (Teksoy, Katip, & Nalbur, 2019, s. 174) 

. Karsak deresi, Değirmen yöresinden batıya doğru açılan bir kanalla ikiye ayrılmıştır. Ana kol 

niteliğindeki kanal, güneyde Gemlik girişinde denize ulaşırken; kuzeyden akan ikincil kol Çarşı Deresi 

adını alır (Kaplanoğlu & Oğuzoğlu, 2011).  

Gemlik ve İznik Havzası’nda bulanan sanayi kuruluşları, demir-çelik, tekstil, yan sanayi, kimya 

sanayilerine ait konsantrasyonları yüksek, kimyasal maddeleri barındıran atık sularını, Karsak Deresi’ne 

deşarj etmektedir. Gemlik kent merkezinde bulunan zeytin işletmeleri de su kirliliğine neden 

olmaktadır (Teksoy, Katip, & Nalbur, 2019, s. 174). 
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Şekil 7: Çalışma Alanı ve Çevresi Akarsu Dağılış Haritası 2020 

Gemlik Körfezi’ne bakıldığında, körfezi etkileyen karasal kirletici kaynaklar; Gölayağı Deresi, Karsak 
Deresi ve yerleşim alanlarından deşarj edilen atık sular ve sanayi tesislerinin deşarjları, noktasal kirletici 
kaynaklar; Gemlik’teki derin deniz deşarjıdır. Son yıllarda körfezdeki balık tür çeşitliliğinin de sanayi 
ve diğer unsurlardan kaynaklı kirlilikten etkilendiği görülmüştür (Kayhan & Büyükurgancı, 2017, s. 74).  
 

İstasyon Ph NO2-
N 
(Nitri
t 
Azotu
) 

Fe 
(De
mir) 

Sıcakl
ık 

Al 
(Alüminy
um) 

Pb( 
Kurşun
) 

Cu 
(Bakı
r) 

Cr 
(Kro
m) 

Su 
Kalit
esi 

Karsak Deresi 
Üzeri (Gemlik 
Sonrası)   

8.01 0,11 
Mg/L 

0,49
0 
Mg/
L 

12,4 
0C 

0,519 
Mg/L 

<0,010 
Mg/L 

<0,01
0 
Mg/L 

<0,0
10 
Mg/
L 

3. 
Sınıf 

Karsak Deresi 
Gemlik Atıksu 
Arıtma Tesisi 
Deşarjı Sonrası 

8.06 0,10 
Mg/L 

0,47
1 
Mg/
L 

12,3 
0C 

0,474 
Mg/L 

<0,010 
Mg/L 

<0,01
0 
Mg/L 

<0,0
10 
Mg/
L 

3. 
Sınıf 

Tablo 4:  Gemlik Su Kalitesi İzleme İstasyonlarındaki Değerler (Miligram/Litre) (BUSKİ, 

2020) 
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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Karsak Deresi üzerinde 7 adet su kalitesi izleme istasyonu 

kurulmuştur. Bunlardan 2 tanesi Gemlik’te bulunmaktadır. 2020 Şubat ayında yapılan ölçümlerde 

Gemlik’te çalışma alanı sınırları içinde, Karsak Deresi’nin denize dökülmeden önceki istasyonunda ve 

Gemlik AAT deşarjı sonrası istasyonlarında su kalitesi, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre 3.sınıf 

(kirli su) olarak tespit edilmiştir. Bakıldığı zaman istasyonlarda sıcaklık oranının I. sınıf (yüksek kaliteli 

su) kalite oranı olan ≤ 25 değerine uygun olduğu görülmektedir. Ph oranının Gemlik Sonrası 

İstasyonu’nda I. sınıf kalite sınırı olan 6,5-8,5 arasında olduğu ancak Gemlik AAT Deşarjı sonrası 

istasyonunun 3. sınıf kalitesinde olduğu görülmektedir. İstasyonlardaki alüminyum oranının ise I. sınıf 

(yüksek kaliteli su) ve II. sınıf (az kirlenmiş su) kalite değeri olan ≤ 0,300 değerinden yüksek olduğu 

bölgede alüminyum içerikli sanayi atıkları deşarjı olduğu görülmektedir.  Bakır (Cu), Pb (Kurşun) ve 

Krom (Cr) ölçüm oranları da bakıldığı zaman değerlerin istasyonlarda <0,010 mg/litreden düşük 

olduğu görülmektedir. Bu değerler istasyonlarda farklılık göstermektedir. Karsak Deresi üzerindeki 3. 

İstasyon olan Gemlik AAT Deşarjı Öncesi İstasyonu’ndaki su kalitesi 2. Sınıf (az kirlenmiş su) olarak 

belirlenmiştir.  Bakıldığında NO2-N ve Al parametreleri açısından su kalitesinin incelenmesi ve önlem 

alınması gereklidir. Karsak deresi üzerinde diğer sanayi unsurlarıyla birlikte özellikle metal ve tekstil 

endüstrilerinden kaynaklı kirliliğin fazla olduğu görülmektedir. Gemlik Körfezi ‘de bu kirlilikten 

etkilenmektedir. Bu değerlerin kontrol altına alınması adına sanayi fabrikalarının ve zeytin 

işletmelerinin denetlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve yine daha çevresel tarım uygulamalarına 

geçilmelidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yönetmeliği’nce 3.sınıf kalitede olan suların kullanım alanları 

gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra su ürünleri 

yetiştiriciliği ve sanayidir. 

Çalışma 

Alanı 

İçme 

Kullanma 

Kuyu Adedi  

İçme 

Kullanma 

Tahsis 

(Ton/yıl) 

Sanayi 

Proses 

Kuyu 

Adedi 

Sanayi 

Proses 

Tahsis 

(Ton/Yıl) 

Sulama 

Kuyu 

Adedi 

Sulama 

Tahsis 

(Ton/Yıl) 

Gemlik 72 20.523.781 23 2.203.000 177 1.821.068 

 Tablo 5: Yeraltı Su Kaynaklarından Temin Edilerek İçme Suyu,  Sanayi ve Tarımda 

Kullanılan Kaynaklar (Müdürlüğü B. V., 2018) 

Gemlik’te bulunan Gemlik Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarjı Tesisinin mevcut gün/ton kapasitesi; 

27.000’dir. Yine tesiste arıtılan/deşarj edilen atık su miktarı; 0,290 m3/sn. olarak tespit edilmiştir. 

Gemlik’te tesisin hizmet verdiği nüfus ise 107.139’dur (Belediyesi B. B., 2019). 

Son olarak Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yapmış olduğu analizlere göre Gemlik’te 2018 yılı 

itibariyle yüzme suyu takibi yapılan su yönetim birimlerinde takip edilen 8 nokta bulunmaktadır. Bu 

alanların yüzme suyu kalitesine bakıldığında 5 noktanın iyi seviyede olduğu, 3 noktanın yetersiz 

seviyede olduğu tespit edilmiştir. Şehirde su kalitesi mükemmel ya da çok kötü kalitede olan alanlar ise 

tespit edilememiştir. Gemlik Sahilindeki tüm plajlar girilebilir olarak belirlenmiştir (Birliği, 2013, s. 77).  
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4.3 Toprak Kirliliği-Gürültü Kirliliği 
Gemlik’te endüstriyel unsurların yoğun olduğu bölgelerde sanayiden kaynaklı atıklara bağlı olarak 

toprak kirliliği görülebilmektedir. Özellikle bölgedeki maden, mermer işletmeleri ile tarımda kaynaklı 

kimyasalların bir kısmı kirlilik boyutunu artırmaktadır. Tablo 3’te verilen gıda, metal, madeni yağ, kimya 

sanayi, boya sanayi ile Bursa Serbest Bölgesindeki otomobil yan sanayi kuruluşları şehirde toprak 

kirliliğine neden olmaktadır. Bu kuruluşlardan bazıları toprak kirliliğini önleme amaçlı gerekli tedbirleri 

almaktadır. Gemlik’te özellikle kent merkezi çevresindeki zeytin işletmeleri ile Ata Mahallesinde 

bulunan sanayi fabrikaları kirlilikte en önemli unsurlardandır. Bakıldığı zaman Bursa genelinde de 

toprak kirliliğine neden olan öncelikli kaynak sanayi kaynaklı atık boşaltımıdır. Özellikle tarım 

arazilerinin sulanmasında kullanılan Karsak Deresi ve küçük çaplı derelerin sanayi ve diğer unsurlara 

bağlı olarak kirletilmesi bölgedeki tarımsal verimi de düşürecektir. 

Yine sanayi faaliyetleri bağlı olarak sürekli, kesikli, darbeli vb. şekilde farklı gürültü türlerine sebep 

olmakta ve yerleşim alanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Gemlik’te de sanayinin yoğun olduğu 

Ata Mahallesindeki tesisler ile kent merkezi çevresindeki küçük sanayi siteleri, atölyeler ve işletmeler, 

sanayiden kaynaklı gürültü kirliliğinin nedenleridir. Bu tesislerdeki gürültü analiz edildiğinde temel 

kaynağın; kullanılan araçlar, makineler ile donanım ve işlemler olduğu görülmektedir (Başkanlığı B. B., 

2018, s. 13-14). 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Gürültü Denetim Birimi’nce yapılan 

ölçümlerde Gemlik’te ortalama gürültü ölçüm sonucu uluslararası standartlara göre 70,1 Db(a) desibel 

olarak tespit edilmiştir (Belediyesi B. B., 2019, s. 125). Bursa Büyükşehir Belediyesi Gürültü Eylem 

Raporuna göre endüstriyel alanlardaki en üst çevresel gürültü sınırı 70 Db(a) olarak belirlenmiştir. 

Gemlik’teki sanayi kuruluşlarının gürültü kirliliği konusunda gerekli tedbirleri alması gereklidir. 

(Belediyesi B. B., 2018, s. 17) Bununla birlikte özellikle büyük sanayi kuruluşlarının, nüfus 

yoğunluğunun az olduğu Ata Mahallesi ve çevresinde yoğunlaşması, Gemlik’te sanayi tesislerindeki 

gürültüden etkilenen nüfusun da düşük oranda kalmasını sağlamıştır.  

Sonuç ve Tartışma 
Gemlik, kurulduğu dönemden itibaren konumu, tarımsal verimliliği ve limanı sayesinde önemini 

korumuş ve farklı ulusların dikkatini çekmiştir. Cumhuriyet dönemi sonrasında şehirde gelişen sanayi 

faaliyetleri, Gemlik’in yeni bir fonksiyon kazanmasını sağlamıştır. Sanayi fonksiyonunun gelişmesi, 

diğer gelişmiş şehirlere komşu olması, liman özelliğinin bulunması ve bu durumun bölgedeki ticarette 

etken olması, Gemlik’e olan göçleri de artırmıştır. Gelişen sanayi, ticaret ve ulaşım fonksiyonları 

sayesinde Gemlik giderek büyüyen bir merkez haline gelmiştir. Ancak Gemlik’te öne çıkan sanayi 

fonksiyonu ve nüfus artışı beraberinde şehirsel ve bölgesel anlamda birtakım çevresel sorunları da 

ortaya çıkarmıştır.  Şehirdeki hava kirliliğinin sanayinin yoğun olduğu güney kısımlarda daha yoğun 

görüldüğü tespit edilmiştir. Şehirde özellikle sanayiden kaynaklı hava kirliliğini en aza indirmek 

amacıyla filtreleme ve arıtma sistemleri kullanan fabrika ve işyerleri mevcuttur. Bu durumun şehirdeki 

tüm küçük ve büyük sanayi kuruluşları ve iş yerleri için geçerli ve uygulanabilir olması gerekmektedir. 

Sanayi kuruluşlarının emisyon izni almaları konusu da şehirdeki hava kirliliği sorununu en aza indirmek 

için alınan tedbirlerdendir. Yine şehirdeki katı ve sıvı yakıt kullanımına dikkat edilmesi ve ağaçlandırma 

çalışmaları yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışma sonrası ortaya çıkan tabloya bakıldığında da 
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Gemlik’te sanayiden kaynaklı çevresel kirliliğin bulunduğu ancak, genel anlamda ortaya çıkan kirliliğin 

insan sağlığını büyük oranlarda etkileyebilecek yapıda olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışma sonrasında ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri Gemlik’te hava kalitesi izleme istasyonunun 

bulunmayışının sağlıklı veri temini konusunda sorun teşkil ettiğidir.  Şehir ve çevresinde daha kaliteli 

ölçümler yapılabilmesi için Gemlik’e hava kalitesi izleme istasyonu kurulmalıdır. Şehirde, sanayiden 

kaynaklı su kirliliğine bakıldığında ise özellikle sanayinin yoğun olduğu alanlarda, Karsak Deresi ve 

Gemlik Körfezi’nde olumsuz unsurlara rastlamak mümkündür. Şehir ve çevresinde sanayiden 

kaynaklanan ve sulara karışan atıkların daha sistemli bir şekilde kontrol edilmesi ve arıtma tesislerine 

gereken önemin verilmesi Gemlik’teki sanayiden kaynaklanan çevresel olumsuzlukların giderilmesinde 

yararlı olacaktır. Deniz suyu kalitesine bakıldığında ise Gemlik sahilindeki tüm plajların girilebilir 

seviyede olduğu saptanmıştır. Çalışma alanındaki tarımsal alanların da sanayiden kaynaklı kirlilikten 

etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine bölgede büyük ve küçük çaplı sanayi unsurlarına bağlı olarak 

gürültü kirliliği de olduğu saptanmış fakat özellikle ağır endüstriyel alanların büyük bir kısmının 

nüfusun yoğun olmadığı Ata Mahallesi ve çevresinde olması kirliliğin şehirdeki boyutunu azaltmıştır. 

Sonuç olarak Gemlik ve çevresindeki sanayiden ve diğer etmenlerden kaynaklı mekânsal sorunları en 

aza indirmek adına sanayi kuruluşlarınca ve diğer idari kuruluşlarca gerekli tedbirler alınmalı ve alınan 

kararlar ivedilikle uygulanmalıdır. 
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Sındırgı İlçesinin Arazi Kullanım Değişim Sürecinin İncelenmesi (1990-2019) 

Investigation of Land Use Change in Sındırgı District (1990-2019) 
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Abstract  

 

The purpose of this study is to examine the land 

use changes in Sındırgı district between 1990 and 

20019 regarding the dynamic alteration process 

between natural and urban cover and to discuss 

this process within sustainable development 

discourse. In the first stage of the study, satellite 

images that obtained by deploying CORINE 

(1990-2018) and Google Earth Pro (2010-2019) 

software were analyzed within remote sensing 

and geographical information system and the 

changes in land use in the last 29 years were 

revealed. In the second stage, interviews were 

conducted with local governments, private 

sector representatives, non-governmental 

organization representatives and local people in 

order to investigate socio-cultural, economic and 

administrative factors causing this change on 

land use. In addition, the interviews revealed the 

Özet 

 

Bu çalışmada Sındırgı ilçesinde 1990 yılından 

2019 yılına kadar gerçekleşen arazi kullanımı 

değişiklikleri incelenmiş, kentsel mekân ve doğal 

alanlar arasındaki dinamik değişim süreci 

sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde 

tartışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 

CORINE (1990-2018) ve Google Earth Pro 

(2010-2019) programları kullanılarak elde edilen 

uydu görüntüleri uzaktan algılama ve coğrafi 

bilgi sistemine göre analiz edilerek arazi 

kullanımında son 29 yılda meydana gelen 

değişiklikler ortaya konmuştur. İkinci 

aşamasında yerel yönetimler, özel sektör 

temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 

yerel halk ile röportajlar yapılmış, değişime sebep 

olan sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel 

faktörler araştırılmıştır. Bunun yanı sıra, yapılan 

röportajlarla farklı aktörlerin arazi kullanımı ile 
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demands of different actors regarding land use 

and their future foresights. In the last stage, 

existing land use change dynamics of Sındırgı 

district is discussed within conservation and 

sustainable development frame regarding the 

findings of the research, the potentials and risks 

of the district are evaluated and strategic 

suggestion provided to benefit the potentials and 

eliminate the risks.  

The case study area, Sındırgı, is a district 

of Balıkesir province, which is 63km away from 

the center of Balıkesir, and has 13.477 

inhabitants. The main source of income is 

agriculture, animal husbandry and thermal 

tourism. In the last 29 years, while the urban 

settlement area has increased almost 100% in the 

district of Sındırgı, agricultural, forest and 

pasture areas have decreased remarkably. Since 

the agriculture and animal husbandry are the 

main source of livelihood, the change in land use 

addresses an important problem that needs to be 

investigated from the perspective of sustainable 

development. This study is significant in terms 

of exploring the roadmap of a sustainable 

development model for the future by taking into 

account the existing dynamic process of rapid 

land use change in Sındırgı district.  

 

Keywords: Sustainable rural development, 

Rural-Urban Relations, Land Use Change 

Process, Remote Sensing, Geographical 

Information Systems 

 

ilgili talepleri ve gelecek öngörüleri de ortaya 

konmuştur. Son aşamada ise elde edilen bulgular 

doğrultusunda koruma ve sürdürülebilir 

kalkınma kavramları mevcut dinamiklerle 

ilişkilendirilerek tartışılmış, ilçenin bu bağlamda 

sahip olduğu potansiyel ve riskler 

değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir.  

 Çalışmada örnek alan olarak seçilen 

Balıkesir ilinin Sındırgı ilçesi, Balıkesir iline 63 

km uzaklıkta, 13.477 kişi merkez nüfusuna sahip, 

temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ile 

termal turizm olan bir yerleşim birimidir. Sındırgı 

ilçesinde son 29 yılda kentsel yerleşim alanı 

neredeyse %100 artarken tarım, orman ve mera 

alanları dikkat çekici bir oranda azalmıştır. Tarım 

ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bir 

yerleşim yerinde bu arazi kullanımındaki değişim 

sürdürülebilir kalkınma perspektifinden ele 

alınması gereken önemli bir probleme dikkat 

çekmektedir. Bu çalışma, hızlı bir arazi kullanım 

değişimi sürecinde olan Sındırgı ilçesinde mevcut 

dinamikleri dikkate alarak sürdürülebilir bir 

kalkınma modelinin yolunu araması ve geleceğe 

yönelik bir yol haritası ortaya koyması 

bakımından önemli bir yere sahiptir.   

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kırsal 

Kalkınma, Kır-Kent İlişkisi,  Arazi Kullanım 

Değişim Süreci, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri 

  

 

Giriş 

 Doğal çevre ile yapılaşmış çevre arasındaki hassas denge, sanayi devrimi ile başlayan gelişmeler, 

nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle bozulmuştur. Bu bozulan denge doğal kaynakların geri dönüşü 



Bayram, Fatma; Aygün, Aysun; Sındırgı İlçesinin Arazi Kullanım Değişim Sürecinin İncelenmesi (1990-

2019) 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 67 

mümkün olmayan şekilde tüketilmesine ve doğal varlıkların tahrip edilmesine sebep olmuştur. 

Kentleşme ve doğal çevre unsurları arasındaki etkileşim geçmişten günümüze değişen/dönüşen ve 

büyüyen kentlerin sebep olduğu arazi kullanım değişikliği ile süregelmektedir. Ekonomik gelişme ve 

sektörel dinamiklere bağlı olarak birçok yerleşmede tarım ve kırsal alanların etkisinin azaldığı, sanayi 

ve hizmet sektörünün yükselişte olduğu ve dolayısıyla kentsel yerleşik alanın büyüme eğiliminde olduğu 

gözlemlenmektedir. Söz konusu değişimlerin incelenmesi ve arazi kullanım dönüşümlerinin etkin bir 

şekilde araştırılıp planlanması sürdürülebilirlik açısından kritik bir öneme sahiptir.  

 Türkiye’de hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç, ekonomik dinamiklerinin değişmesi ve bunların 

sosyal yapıdaki yansımaları sebebiyle kentler hızlı bir dönüşüm süreci yaşamakta ve kendileri ile birlikte 

etrafındaki doğal alanları da değişime maruz bırakmaktadır. Böylece kentsel alanların büyümesi hassas 

doğal alanların dengesinin bozulmasına yol açmaktadır. Arazi kullanımındaki bu keskin değişim 

ekosistemlerde önemli tahribatlara neden olmakta, tuzlanma, çoraklaşma, erozyon vb. gibi sorunlar 

yaşanmaktadır. Arazinin doğal verim değerini yitirmesi olarak nitelenen arazi degradasyonu, tarım 

arazilerinin yok edilmesi ile ülkenin tarımsal üretim potansiyelini azaltarak, doğal ve hassas bölgelere 

zarar vererek yalnızca ekonomik değil sosyal problemlere de yol açmaktadır. Doğal alanlar ve tarım 

alanları insanların temel ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar olmakla birlikte yeniden üretimi mümkün 

olmayan değerlerdir. Günümüzde planlı bir yaklaşımdan çok gündelik tüketim ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda hızlı ve kontrolsüz bir biçimde arazi kullanımı değişmekte, doğal ve kültürel değerleri 

hızla tüketerek devam etmektedir. Süregelen bu kentsel gelişim ve arazi kullanımı değişim biçimi 

sürdürülebilir kalkınma modelinden oldukça uzak bir yaklaşımdır (Gülersoy, 2014). Dünya’da, 

Avrupa’da ve Türkiye’de yapılan birçok çalışma arazi kullanımında meydana gelen bu değişiklikler 

sebebiyle tarım arazilerinin azalma eğilimini sürdüreceğini ve hatta artan nüfusun ihtiyacını 

karşılayamayacak noktaya geleceğini öngörmektedir (Rounsevell, 2005; Gülersoy, 2014). 

 Geçmişte doğal yapıda meydana gelen değişimlerin güncel olarak takip edilebilmesi teknik 

açıdan zor bir işlem olduğu için arazi kullanımının hızlı ve kontrolsüz olarak genişlemesinin önüne 

geçilememiştir (Kara, 2013). 1980’li yıllardan sonra uzay teknolojilerinin gelişmesi ve atmosferdeki 

uydular sayesinde yeryüzünün anlık olarak gözlemlenmesi mümkün hale gelmiştir. İlerleyen 

zamanlarda teknolojik gelişmelere paralel olarak Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

teknolojileri ile arazi kullanımındaki mevcut değişimin incelenmesi, kayıt edilmesi, gelişme yönleri ve 

miktarlarının belirlenmesi yeni kullanım alanlarının kontrollü ve planlı bir biçimde ele alınabilmesine 

olanak sağlamıştır. Bu sayede, kentsel büyümenin yönü ve gelişiminin izlenebilir olması, sürdürülebilir 

planlama ve akıllı şehir yönetimi için doğru kararlar verilmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Uzaktan 

algılama sistemleri bugün birçok çalışmada kullanılarak arazi kullanım tespiti, kentsel yerleşmelerin 

biçimleniş, değişim, dönüşüm sürecinin izlenmesi ve haritalanması konularında ne kadar faydalı olduğu 

kanıtlanmıştır (Batty and Howes, 2001). İnsanların temel ihtiyaçlarını gidermek için yapmış olduğu 

faaliyetler olarak tanımlanan ekonomik faaliyetler, hiç şüphe yok ki günümüzde yerleşmeyi etkileyen 

en önemli faktörlerden birisidir (Arslan, 2013: 16). Ancak yerleşim alanlarının, tarım ve doğal alanlara 

tahribatını en aza indirmek amacıyla arazi kullanım alanlarının hassas bir şekilde belirlenmesi ve 

sürdürülebilir arazi kullanım planlarının geliştirilerek uygulanması gerekmektedir (Weerakoon, 2002; 

Bagheri ve ark., 2012). Sınırlı olan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak bağlamında 

arazilerin yanlış-bilinçsiz kullanımını önlemek ve değişimleri izlemek amacıyla arazi 
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örtüsü/kullanımındaki zamansal değişimler belirlenmeli ve araziler, sürdürülebilir ilkeler 

doğrultusunda oluşturulan arazi kullanım planlamalarına uygun olarak kullanılmalıdır (Özçağlar, 2006; 

Gülersoy, 2008).  

Türkiye’de arazi kullanımındaki değişimlerin zamansal ve mekânsal değişim/gelişim süreci 

birçok güncel çalışmada ele alınmıştır. Söz konusu çalışmalarda, bölgede yaşayan yerel aktörlerin doğal 

çevre ile etkileşimi ayrıntılı olarak vurgulanmış ̧ ve arazi kullanımındaki değişimlerin plansız olarak 

gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde imara açılan kentsel gelişme alanlarının 

doğal çevrenin korunması ve afet sakınım perspektifinden uzak olarak belirlendiği ve sonuç olarak 

olumsuz çevre ve yaşam koşulları oluşturduğu çeşitli örneklerle ortaya konulmuştur. Türkiye kentleşme 

sürecinde, en verimli tarım arazileri ve orman alanlarının farklı yollarla yok edilerek yerleşim alanı ve 

ticari alan olarak kullanıma açıldığı görülmektedir. Ayrıca orman ve meralar tarla açmak ve tarım alanı 

elde etmek amacıyla tahrip edilmektedir (Aydın ve Özgür, 2009; Bayar ve Karabacak, 2017; Dengiz ve 

Turan, 2014; Gülersoy, 2013; Karabacak, 2018; Kara ve Karatepe, 2012; Sancar, 2009; Sönmez, 2011; 

Yıldız ve Döker, 2016).  

 Bu çalışmada kırsal hayat tarzının hala hakim olduğu ilçelerde toplumun temel geçim kaynağı 

olan tarım alanlarının ve doğal kaynakların tahrip edilmesine sebep olan arazi kullanım biçimlerinin 

yanlış-bilinçsiz kullanımı sorunu ele alınmıştır. Kırsal niteliğini koruyan yerleşimlerin kalkınması ve 

yaşam koşullarını iyileştirmesi için doğal çevre ile ilişkilerine zarar vermeden sürdürülebilirlik ilkelerine 

uygun bir biçimde kontrol edilerek planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, çalışmada 

Sındırgı ilçesinin arazi kullanımı üzerindeki morfolojik değişim/gelişim süreçlerinin analiz edilmesi ve 

arazi kullanımındaki zamansal ve mekânsal değişim/gelişim süreçlerinin neden-sonuç ilişkisiyle 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Uzaktan Algılama Sistemlerinden 

faydalanılarak ilçenin farklı dönemlerdeki uydu fotoğrafları karşılaşmalı olarak incelenmiş, yerel 

aktörlerle yapılan görüşmelerle bu değişimlerin neden-sonuç ilişkisi kurularak değerlendirmesi 

yapılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde arazi kullanımı değişim/gelişim süreçlerini anlayabilmek için 

çalışma alanı konumu, coğrafi özellikleri ve sosyo-ekonomik yapısı tanıtılmıştır. Daha sonra kırsal bir 

yerleşim yeri olan Sındırgı İlçesi’nin arazi kullanımı üzerindeki morfolojik değişimleri geçmiş ve yakın 

zaman uydu görüntüleri kullanılarak saptanmış ve yerel aktörlerle yapılan görüşmelerin çıktıları 

değerlendirilmiştir. Son bölümde ise arazi kullanımı morfolojik değişiminin neden-sonuç ilişkisi ortaya 

konmuş ve koruma-kullanma dengesinin sağlanması ile sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda 

planlamanın yapılabilmesi için öneriler geliştirilmiştir. 

  

2. Çalışma Alanının Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

 Çalışma alanı olarak seçilen Sındırgı ilçesi Marmara Bölgesi’nde, Balıkesir iline 63 km uzaklıkta 

bulunmaktadır. Merkez nüfusu 13.477 kişi, ilçe nüfusu 33.253 kişi (TÜİK, 2019) olup, 1.395 km2 

yüzölçümüne sahiptir. Balıkesir’in güneyinde Akhisar-Demirci-Simav ilçelerinin birleşme noktasında 

yer alan Sındırgı, Simav Çayı ile Cüneyt Çayı’nın taşıdığı malzemenin birikmesiyle oluşan Sındırgı 

Ovası’nda kurulmuş bir yerleşimdir (Resim 1). Sındırgı’nın kuzeybatısında bulunan Ulus dağı 1764 m. 

yüksekliği ile Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesinin en yüksek dağları arasında yer almaktadır. İklimsel 

özelliği bakımından Marmara geçiş ikliminde, yağış özelliği olarak da Akdeniz yağış rejiminde yer 
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almaktadır. Sındırgı, aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle 1.derece deprem bölgesi olan bir 

yerleşim yeridir. Sahip olduğu verimli topraklar ve elverişli iklim koşulları sayesinde tarım ve 

hayvancılık ilçenin önemli geçim kaynaklarını oluşturmaktadır (Arslan, 2013). 

 
Resim 1: Sındırgı ilçesinin konumu 

  

 Sındırgı’da yerleşmelerin demografik yapısı incelendiğinde 1990 – 2019 yılları arasında Sındırgı 

sınırları içinde nüfusun arttığı tek yerleşme ilçe merkezi olarak gösterilmektedir (Grafik 1). Diğer 

yerleşmelerin nüfusunun artmaması ve dağlık yerleşmelerindeki kırsal mahallelerinin nüfusunun büyük 

miktarlarda azalması, alandaki yerleşmelerden ilçe merkezine ya da başka yerleşmelere göçün olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. ( TÜİK, 2020 ).  

 
Grafik 1: Sındırgı ilçesinin yıllara göre nüfus değişimi 

Kaynak: TÜİK, 2020 
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 2000 yılına kadar dağlık alanlarda bulunan kırsal mahallelerinin nüfus miktarlarının ilçe 

genelinde en fazla olduğu görülmektedir. 2000 tarihinden sonra ise ovalık alanlarda nüfusun arttığı 

dağlık alanlarda ise nüfusun azalmaya başlandığı görülmektedir. Tabloda dikkat çeken husus ise 

Sındırgı nüfusunun yıllar itibariyle azalmış olmasıdır. 2006-2019 yılları arasında Sındırgı’nın nüfus kaybı 

8500 kişiyi geçmiş ve ilçe merkezi nüfusu ise 800 kişi artmıştır. Bu durumda Sındırgı ilçe merkezinin 

nüfusu artmış olsa da daha çok ekonomik faktörler nedeniyle çevre illere göç edildiği anlaşılmaktadır. 

Tarımda temel geçim kaynağı tütüncülük olan Sındırgı’da diğer yerleşim yerlerinde olduğu gibi 1990 

yılından sonra devletin tütün tarımı politikasını değiştirmesi ve bölgedeki halk için alternatif geçim 

kaynaklarının olmayışına bağlı olarak yapılan göçler nüfusun azalmasında etkili olmuştur. Bu durumda, 

tütüne alternatif tarım ürünü yetiştiriciliğinin yapılamaması, ilçede sanayileşme adına büyük bir 

işletmenin bulunmaması, özellikle kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması gibi 

nedenlerden dolayı yerel halk çevredeki kentlere; İzmir, Manisa, Bursa ve Balıkesir’e göç etmiştir (Ünal, 

2018). 

 Çalışma alanında arazi kullanımı açısından önem taşıyan bir diğer ekolojik unsur yeraltı ve 

yerüstü sularıdır. Sındırgı Ovası’nın sulu tarım için gereken en önemli akarsuyu Cüneyt Çayı ve Simav 

Çayı’dır. Ayrıca Simav Çayı çalışma alanının bugünkü morfolojik görünümünü almasında en çok etkisi 

olan dış kuvvettir. Simav Çayı’nın meydana getirdiği vadi içerisinde % 77’si sulama ve % 23’ü taşkınları 

önlemek amacıyla Çaygören Barajı kurulmuş ve 1971 yılında hizmete girmiştir. Ayrıca baraj, Sındırgı 

ve çevresinin enerji ihtiyacının % 90’ını karşılayacak üretim kapasitesine sahiptir. Akarsular 

yerleşmelerin kuruluş yeri ve ekonomik faaliyetleri üzerinde önemli rol oynamıştır. Nitekim konar-

göçerlerin yerleşmek için seçtikleri yerler her zaman bir su kaynağının çevresi olmuştur. Yağcıbedir 

Yörüklerinden olan göçebe kültürüne sahip Sındırgı’nın yerel halkının yerleşmek için bu alanı seçmesi 

tesadüf değildir (Karadağ, İncedere ve Aksak, 2018). 

 Bölgedeki önemli sıcak su kaynaklarının varlığıyla ilçede alternatif ekonomik faaliyet unsuru 

olarak termal turizm de gerçekleştirilmektedir. Sındırgı merkez mahallesinin 17 km. doğusunda 

sıcaklığı 46ºC-98ºC arasında değişen Hisaralan Kaplıcaları bulunmaktadır. Kaynak suları florür içeren 

sodyumlu bikarbonatlı termal sular sınıfına girmekte ve kendi halinde akışkan olup, saniyede 172 litre 

su çıkmaktadır. Başta hareket sisteminin ağrılı hastalıkları olmak üzere, kadın hastalıklarında ve ağrılı 

rahatsızlıklarda iyileştirici özelliği olduğu bilinen kaplıca suları daha çok romatizmal rahatsızlıklarda 

kullanılmaktadır. Sındırgı ilçesinin güneydoğusunda Ilıcalı köyünün güneybatısındaki Akpınar Deresi 

vadisindeki fay hattı üzerinde Emendere Kaplıcası bulunmaktadır. Bu kaplıcanın kaynak suyunun 

sıcaklığı daha kuzeydekilerine oranla oldukça düşüktür ve bir fay kaynağı şeklinde gelişmiştir. Sıcaklığı 

33ºC olan ve tek bir kaynaktan çıkan kaplıca suyundan, özellikle cilt hastalıklarının tedavisinde 

yararlanılmaktadır (Arslan, 2013). Jeotermal sular bugün ilçedeki tesislerde termal turizm gelişmesinin 

önünü açmıştır. Oteller yanında, pansiyonlar ve devre mülk sistemi ile çalışan bir tesis bulunmaktadır 

(Baykal; Yıldız,2018). 

 Sındırgı, Türkiye’nin en önemli kaolen (seramik kili) maden yataklarına sahip olması ve son 

yıllarda altın çıkartılmaya başlanması bölgenin madencilik açısından önemini arttırmaktadır. Ancak 

kaolen madeninin Sındırgı ekonomisine katkısı oldukça sınırlı kalmaktadır. Bunun ilk nedeni, sahada 

bulunan 70 milyon ton rezervin ancak 25 milyon tonunun işlenebilir durumda oluşudur. İkinci nedeni 

ise, kaolen madeninin Sındırgı’da işlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu madenin işleneceği bir 
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tesisin Sındırgı’da bulunmamasıyla çıkarılan maden, il dışındaki seramik fabrikalarına taşınmaktadır. 

Dolayısıyla kaolenin Sındırgı ekonomisine katkısı daha çok nakliyecilik hizmetleri yönüyle olmaktadır 

(Arslan, 2013:186). 

 Sındırgı ilçe sınırlarındaki yerleşmelere bakıldığında 74 köy yerleşmesinin 48 tanesi yüksek 

dağlık alanlarda ve kırsal yerleşmelerin birbirinden uzak konumlandırıldığı görülür. Çalışma alanının 

da bu nedenle idari sınırlar gibi keskin ve net çizgilerle ayırt edebilmek de güçleşmiştir. Ancak arazi 

kullanımı değişiminin tespiti ve nicel değerler ile karşılaştırılabilmesi için çalışma alanının 

sınırlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle mevcut ilçe sınırları yerine Sındırgı merkez ilçesinin 

günümüz arazi kullanımı ve imar planları dikkate alınarak kentsel kullanımların değişimlerinin ve bu 

değişimlerin etkilerinin anlamlı bir şekilde gözlemlenebileceği 32.36 km2 yüz ölçümüne sahip bir 

çalışma sınırı belirlenmiştir. Analizler belirlenen bu sınırın içinde kalan alan için uygulanmış ve geçmiş 

dönemlerdeki arazi kullanımı durumu ve değişimi ortaya konulmuştur (Resim 2). 

 

 
Resim 2: Çalışma alanının Sındırgı ilçesi içerisindeki konumu 

 

 Arazi kullanımının değişimi ile ilgili çalışmalar genel olarak büyük metropollere uygulanmakta, 

metropollerin saçaklanması ile çevresinde oluşan doğal alan tahribatına odaklanmaktadırlar. Ancak 

orta-küçük ölçekli, ekonomisinin büyük bölümü bir yandan tarıma dayanan ancak diğer yandan 

hizmetler ve(ya) sanayi sektöründe de gelişme gösteren kentlerdeki yerleşik alanın büyüme eğilimi son 
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yıllarda göze çarpmaktadır. Küçük-orta kentlerdeki bu büyüme, kentlerin yaşam ve ekonomik geçim 

kaynağı olan tarım alanlarını, doğal çevreyi ve habitatı tehdit etmektedir. Metropol kentlere göre doğal 

çevre ile daha çok kenetlenmiş bir ilişki gösteren bu kentlerin saçaklanması sosyal, ekonomik ve 

çevresel açıdan son derece ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Bu sebeple bu çalışmada sanayi ve 

hizmetler sektörünün yükselişi ile kentsel yerleşik alanın tarım topraklarını tehdit ettiği Sındırgı ilçesi 

seçilmiştir. Kırsal hayatın hala hakim olduğu ilçede ekonomik dinamiklerle birlikte arazi kullanım 

biçimleri plansız bir şekilde değişmekte, toplumun temel geçim kaynağı olan tarım alanları yok 

edilmektedir. Resim 3, Sındırgı ilçe merkezinin günümüzde kentsel yayılma ile oluşturduğu 

makroformu göstermektedir. Sındırgı coğrafi ve morfolojik özellikleri gereği kıt kaynaklarını en verimli 

şekilde kullanarak sürdürülebilirliğini sağlayabilecek bir kent iken kentsel gelişme dinamikleri bunu 

mümkün kılmamaktadır. Bu sebeple bu kentteki arazi kullanımı değişim dinamiklerinin tespit edilmesi, 

izlenmesi ve sürdürülebilir ilkelerine uygun bir biçimde kontrol edilerek planlanması büyük önem 

taşımaktadır. Bu sayede kırsal niteliğini koruyan yerleşimlerin kalkınması ve yaşam koşullarını 

iyileştirmesi doğal çevre ile ilişkilerine zarar vermeden sağlanabilecektir.  

 

 
Resim 3: Sındırgı İlçe Merkezinin Görünümü 

 

3.Sındırgı İlçesi’nin Arazi Kullanımı Değişim Sürecinin İncelenmesi 

 Bu çalışmada Sındırgı İlçesi’nde yıllar içerinde meydana gelen arazi kullanımındaki değişimler 

ve bu değişimlere sebep olan dinamikler incelenmektedir. Çalışmanın ilk aşamasında Google Earth 

Pro ve CORINE (Coordination of Information on the Environment) programları kullanılarak kentsel 

ve doğal alanların zaman içerisindeki mekânsal değişimi ve birbirleri ile etkileşimleri ortaya konmuştur. 

Bu kapsamda 1990-2019 yılları arasındaki 29 yıllık periyot değerlendirmeye alınmış, bu tarih aralığında 

farklı arazi kullanımlarının mekânda kapladıkları alanlar ölçülmüş ve süreç içerisindeki değişimleri 
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belirlenmiştir. İkinci aşamada ise yerel aktörlerle derinlemesine görüşmeler yapılarak belirlenen bu arazi 

kullanımı değişimlerine sebep olan sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetimsel faktörler araştırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, yapılan röportajlarla farklı aktörlerin arazi kullanımı ile ilgili talepleri ve gelecek 

öngörüleri de ortaya konmuştur. Bu kapsamda Sındırgı Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü, İlçe Orman Genel Müdürlüğü, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi, ziraat mühendisleri, 

gayrimenkul yatırım danışmanları ve farklı yaş gruplarından yerel halk temsilcilerinden oluşan 10 kişilik 

hedef grup ile ayrı ayrı röportajlar gerçekleştirilmiş; ilçenin arazi kullanımını değiştiren dinamikleri, 

geçmişten günümüze gözlemledikleri değişimler, yerel talep, baskı ve beklentiler ile yönetişim ve 

planlama konuları görüşülmüştür. Son aşamada ise elde edilen bulgular doğrultusunda koruma ve 

sürdürülebilir kalkınma kavramları mevcut dinamiklerle ilişkilendirilerek tartışılmış, ilçenin bu 

bağlamda sahip olduğu potansiyel ve riskler değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir. Verimli tarım 

arazilerin tahribata uğramasıyla ortaya çıkan sürekli arazi kaybının durdurulmasına odaklanırken, diğer 

yandan tahrip olan araziyi iyileştirilerek bir arazi tahribatı dengeleme başarısı sağlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu çalışma bir yandan kırsal hayatın sürdüğü, bir yandan da kentleşme baskısının doğal 

alanlar üzerinde ciddi kayıplara sebep olduğu bir yerleşim biriminde kayıpları belirlemesi ve yerel 

dinamiklerin ışığında sürdürülebilir planlama önerileri sunması bakımından önemlidir. 

 

3.1. 1990-2019 Yılları Arası Sındırgı Arazi Kullanımı Değişimi 

 Arazi kullanımını belirlemek için kullanılan CORINE veri tabanı ve Google Earth Pro uydu 

görüntüleri belirlenen çalışma alanı içerisinde 12 farklı arazi kullanım biçimi tespit etmiştir. Bunlar 

tarım alanları (sulanan, sürekli sulanan ve sulanmayan), orman alanları (karışık orman, doğal çayırlar, 

mera, maki, bitki değişim alanı ve iğne yapraklı orman), su yüzeyleri (Çaygören Barajı ve sulama 

kanalları) ve yerleşik alandır. Yapılan bu çalışma da söz konusu 12 arazi kullanım biçimlerinin değişimi 

üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. 

 CORİNE veri tabanına ve Google Earth Pro uydu görüntülerine göre 1990 yılında ilçe 

topraklarının % 75’inde (2426.01ha) tarım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu tarım alanlarının % 69’unu 

(1242.01ha) sulanan tarım alanı ve %31’ini (546.56ha) sulanmayan tarım alanı oluşturmaktadır. Çalışma 

alanının %18’ini (586.86ha) orman alanları ve bu orman alanlarının %29’unu (171.92ha) doğal çayırlık 

alan, %23’ünü (132.68ha) iğne yapraklı orman alanı %25’ini (149.1ha) karışık orman %14’ünü 

(82.09ha) maki alanı ve %9’unu (51.27ha) bitki değişim alanı oluşturmaktadır. Çalışma alanının geriye 

kalan %7’sinde (223.61ha) ise kentsel yerleşik alanlar yer almaktadır (Resim 4). 
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Resim 4: Sındırgı, 1990 yılı arazi kullanım durumu 

 

 2006 yılına kadar olan sürece bakıldığında yerleşik alanın kuzeyinde bulunan sulanan tarım 

alanının %27 (345.5ha) oranında azaldığı ve yerleşik alana dönüştüğü görülmektedir. Söz konusu 

yerleşik alan 16 yıl süre içerisinde %82 oranında aratarak 185 hektar alana yayılmıştır. Bu büyümenin 

173 hektarının kuzey yönüne doğru sulanan tarım arazisinden, 12 hektarının ise alanın güneyine doğru 

genişlemesi ile ormanlık araziden kazanıldığı yapılan analizler ile tespit edilmiştir (Resim 5). 

 
Resim 5: Sındırgı, 2006 yılı arazi kullanım durumu 

 

 Diğer en belirgin değişim ise orman ve tarım alanlarında görülmektedir. 1990 yılından 2006 

yılına kadar olan süreçte yerleşim alanının doğusunda bulunan ve yerleşim alanına yakın olan bitki 
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değişim alanlarının 2 hektar yerleşik alana dönüştüğü, güneyde bulunan sulanmayan tarım alanının ise 

tarımsal üretimin yapılmaması sebebiyle 7 hektar azaldığı, yerini karışık orman alanına bıraktığı tespit 

edilmiştir. Aynı zamanda iğne yapraklı orman alanının 41 hektar, doğal çayırlık alanlarının 30 hektar, 

maki alanının ise 350 hektar arttığı görülmektedir. Bu alanlarda en büyük değişim mera alanlarının %86 

(471.28ha) azalması ile yerini makilik alana bırakması olmuştur. Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş 

hayvancılığın mera hayvancılığı şeklinde yapıldığı yerleşik alanın doğu ve kuzey kesimlerindeki mera 

alanları uzun yıllar halkın temel geçim kaynağını oluşturmuştur (Arslan ve Elibüyük; 2012). 

Günümüzde ise hayvancılık faaliyetinin azalması ile mera alanlarının terkedilmesi sonucunda 1990-

2006 yılları arasında mera alanlarının, maki formasyonuna dönüştüğü görülmektedir. Orman 

alanlarında görülen tahribin farkında olup bunu minimuma indirgemek amacıyla orman alanlarında 

ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı ve iğne yapraklı orman alanın hektarının arttığı görülmektedir 

(Resim 5). Bu durumda toplam orman alanında 412 hektar (%70) artış olmuştur. 

 Çalışma alanının 2006 yılına ait elde edilen arazi kullanım haritasına göre kentsel büyümenin 

şehrin merkezinden çevreye doğru yağ lekesi şeklinde gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Bunun yanı 

sıra 2016 yılında yapımına başlanan Sındırgı çevreyolunun yerleşik alanın kuzeyinden geçmesi ile 

birlikte şehrin gelişim yönünün kuzeye çevrildiği, nitekim son yıllarda kentin kuzey bölgesinde 

tamamlanan TOKİ konutları ve yapımına başlanan ilçe hastanesinin de buna katkıda bulunduğu 

gözlemlenmektedir. Çalışma alanı içerisinde en çok alanı temsil eden Sındırgı Ovası’nda sürekli sulanan 

tarımsal arazi sınıfı 897 hektarlık alanı ile çalışma alanının %47’sini oluşturmaktadır. Söz konusu kentin 

gelişim yönünün bu yönde olması sebebiyle Sındırgı yerleşim alanının kuzeyinde bulunan Sındırgı 

Ovası’nı tehdit ettiği görülmektedir. 

 2006 ile 2019 yılları arasında en büyük değişim yerini tamamen maki alanlarına bırakan mera 

alanlarında görülmektedir. Ayrıca yerleşim alanının güneybatısında bulunan sulanan tarım alanı 

tamamen yok olmuştur. Bu alan karışık orman alanı, sulanmayan tarım alanı ve yerleşik alana 

dönüşmüştür. Diğer değişim ise 1990 ve 2006 yıllarında yerleşik alanın doğusunda bulunan bitki 

değişim alanının 2019 yılı arazi kullanım haritasında ağaçların gelişmesiyle iğne yapraklı orman alanına 

dönüştüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca 2019 yılına ait arazi kullanım haritası incelendiğinde 2013 yılında 

yapımına başlanmış termal turizm tesislerinin yer edindiği görülmektedir (Resim 6). 
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Resim 6: Sındırgı, 2019 yılı arazi kullanım durumu 

 

 Yapılan araştırmada Sındırgı ilçesi 1990 yılından 2019 yılına kadar geçen süre içerisinde devamlı 

olarak değişim/dönüşüm süreci yaşamıştır. 1990 yılında arazi kullanımının %75’ini tarım alanları, 

%18’ini orman alanları ve %7’sini kentsel yerleşim alanları oluştururken 2019 yılına gelindiğinde en 

çarpıcı değişimi yerleşim alanları göstermiştir. Kentsel yerleşim alanının büyüklüğünün neredeyse 

%100 oranında artarak iki katına çıktığı, buna karşılık 1819.84 hektar alan kaplayan tarım arazisinin ise 

%56’ya gerilemiş olduğu dikkat çekmektedir. Tarımsal arazi bu 29 yıllık dönem içinde 606,17 hektar 

alan kaybetmiştir. Orman alanlarında maki alanı 1990 yılında %3’ünü (82.09ha) oluştururken 2019 

yılında artarak %23’ünü ( 413.03ha) oluşturmuştur. Diğer dikkat çeken husus ise mera alanları 1990 

yılında alanın %23’ünü (546.79ha) oluşturur iken 2019 yılında alanın %4’ünü (75.52ha) oluşturmasıdır 

(Grafik 2). 

 



Bayram, Fatma; Aygün, Aysun; Sındırgı İlçesinin Arazi Kullanım Değişim Sürecinin İncelenmesi (1990-

2019) 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 77 

 
Grafik 2: Sındırgı’nın tarihsel süreç içerisinde değişen/dönüşen arazi kullanım grafiği 

 

 Yakın zamanda bu mekansal değişimdeki gidişata müdahale edilmediği takdirde ilçede toprak 

ve su kaynakları başta olmak üzere ekosistemin tüm unsurları üzerinde olumsuz etkiler oluşacağı 

anlaşılmaktadır. Bu durum hala geri dönülemez bir noktada değildir. Doğru izleme, denetleme ve 

sürdürülebilir planlama ilkeleri ile bu tahribatın önüne geçmek mümkündür. 

 

3.2. Arazi Kullanımı Değişiminin Yerel Aktörler Perspektifinden Değerlendirilmesi 

 Bu çalışmada yapılan saha araştırmasında yerel aktörler ile birebir görüşülmüş ve yaşanan çevre 

ile ilgili değişime sebep olan sosyo-kültürel ekonomik ve yönetimsel faktörler araştırılmıştır. Yapılan 

röportajlarla farklı aktörlerin arazi kullanımı ile ilgili talepleri ve gelecek öngörüleri de ortaya 

konmuştur. Aktörler, genel olarak Sındırgı’nın geleceği için sürdürülebilir planlamanın ön gördüğü 

senaryoya paralel bir gelecek tarifinde uzlaşmaktadır. Her bir aktör kendi misyonu üzerinden arazi 

kullanımındaki dönüşümü yorumlamaktadır. Çalışmanın bu aşamasında aktörlerin perspektifinden, 

değişkenlere ilişkin ipuçlarını yakalamak hedeflenmiştir. 

 Yerel yönetim temsilcisi ile yapılan görüşmede 1990 yılından bugüne yerel yönetimler 

tarafından uygulanan arazi kullanım üzerindeki yanlış ve bilinçsiz dönüşümün fark edilmiş olduğu ifade 

edilmiştir. Kontrolsüz büyümenin önüne geçmek ve kentsel yayılmayı kontrol altına almak için 

çalışmalara başlanıldığı, bu kapsamda çevre yolunun yerleşik alan ile tarım alanı arasında sınır bandı 

olarak düşünüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca kontrolsüz yapılaşmanın engellenmesi ve konut stoğu 

oluşturulması amacıyla toplu konut alanı inşa edilmiştir. Ancak bu gelişmelere ve tarihsel süreç 

içerisindeki arazi kullanım haritalarına bakıldığında, planların tek başına istenilen sonucu vermediği 

anlaşılmaktadır. Söz konusu tarihsel süreç içerisinde oluşan bu dönüşümün arkasında geçmişten 

bugüne birikerek gelen değişkenlerin olduğu açıktır. 

 Yıllara göre hazırlanan arazi kullanım haritalarından da görüldüğü gibi yerel halk özel 

mülkiyetinde olan arazilerine önceleri bağ evi olarak kullanmak üzere konut yapmış, daha sonra bu 
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konutların sayıları arttığında yerleşik alan ile bütünleşerek kentsel kullanım alanlarına dâhil edilmiştir. 

Bu artış ile hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiş olduğu konut alanların tarım alanlarına baskı 

uyguladığı açıkça görülmekte ve ilçenin sınırlı olan tarım arazilerinin hızla yok olmasına neden 

olmaktadır. Yerel aktörlerinde üzerinde durduğu ortak konu 1990-2006 yılları arasında arazilerin yerel 

halk tarafından bilinçsizce kullanılması sonucu yerel yönetimin bu duruma karşı ortaya koyduğu 

yaptırımlarının yetersiz kalmış olmasıdır. Nitekim bu durum yerel yönetim tarafından da kabul edilmiş 

olup doğrulunu kanıtlamaktadır. Ancak daha sonrasında yerel yönetim durumun daha ciddi boyutlara 

ulaşmaması amacıyla imar alanlarını kısıtladığını bildirmiştir. Arazilerin miras yoluyla bölünerek 

küçülmesi ve tarımın yapılmaması beraberinde tarım alanlarından alınan verimin düşmesine ve elde 

edilen gelirin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca küçülen arazinin üzerinde düşük kazançla tarımsal 

üretim yapılması yerine, yerleşik alana dahil edilerek daha fazla rant elde etme düşüncesi ile elde 

bekletilmesi tüm aktörler tarafından belirtilen bir problemdir. İlçenin kalkınması için tarımın 

iyileştirilmesi ve alternatif tarımsal üretim alanlarının yaratılması görüşü öncelik taşımaktadır. Yeni bir 

gelir kaynağına olan ilginin ise ikinci sırada kaldığı bildirilmiştir. Bu açıdan bakıldığında tarımın 

sahiplenildiği, ancak yeniliğe de kapalı olmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Devletten daha fazla 

yardım isteği, buna karşılık kooperatif ve sivil toplum kuruluşları ile kalkınmak için örgütlenmeye pek 

sıcak bakılmaması, halkın geleneksel düşünce yapısı içinde devlete sırtını dayadığına, kendilerinin çaba 

göstermede isteksiz olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca yerel yönetim tarafından tarımın 

geliştirilmesine yönelik bölgenin doğal kaynaklarından jeotermal enerjinin tarımsal üretim, evsel ısıtma 

ve termal turizm, jeopark gibi alanlar ile entegre edilmesi için planlamaların yapıldığı, alternatif alanların 

geliştirildiği bildirilmiştir. Her ne kadar yerel yönetim bu konuda çaba sarf etmiş olsa da halkın 

bilinçlendirilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Diğer ekonomik kaynak olarak turizm hakkında 

yerel halk, daha fazla ekonomik kazanç sağlanacağını, geleneksel ürünlerin üretiminin artacağını, 

böylece daha fazla yatırımın yapılacağını ve yerel halk için yeni istihdam alanları yaratacağını 

düşünmektedir. Ancak beraberinde turizmin gelişimiyle yöredeki hayatın pahalılaşacağı ve yerel halk 

arasında ekonomik kazanç eşitsizliğine neden olacağı kaygısı da belirtilmektedir. Bu durumda turizmin 

gelişmesi için yapılan planlamada, turizmin ekonomik yönden olumlu ve olumsuz yönlerini savunan 

yerel halkın görüşleri önemsenmelidir. Turizm gelirlerinin yerel halka eşit fayda sağlanması için 

kapsayıcı çalışmalar yapılmalı ve yerel halk bu konuda bilgilendirilmelidir. 

 Genç nüfusunun gelir elde etme, eğitim ve konforlu yaşam için ilçe dışına göç etmesi ile 

Sındırgı’nın genç nüfusunun azalması tarımsal üretimin düşüşündeki nedenlerden biri olarak 

gösterilmiştir. Yerel aktörler ile yapılan görüşmeler sırasında orta yaşlı kesimlerin ortak görüşü 

gençlerin memleketinde kalması ve kendilerini geliştirerek yerel kalkınmayı sağlamaları gerektiği 

olmuştur. Bu duruma karşılık genç kesimden insanlarla yapılan görüşme sonucunda ise gençlerin bu 

konuya karşıt görüşlü olmadıkları, aksine burada yeterli istihdamın ve desteğin olması durumunda 

memleketlerinde kalmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Fakat ilçede genç nüfusa hitap edecek konforun, 

sosyal ve kültürel alanlarının yetersiz olması da göz ardı edilemeyecek bir konudur.  

 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

 Sındırgı ilçesinde 1990 yılından 2019 yılına kadar hızlı bir değişim süreci yaşanmıştır. Tarihsel 

süreç içerisinde süregelen bu dönüşümlerin plansız ve bilinçsiz gerçekleşmiş olması doğal çevreyi 
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olumsuz etkilemektedir. Önlem alınmazsa geri dönülemez sonuçlara sebep olacağı öngörülmektedir. 

Özellikle erozyon, sel ve taşkınların artması da doğal bitki örtüsünün kendisini yenilemesini 

engelleyecek, kentsel yaşamı da tehdit edecektir. Nitekim genel olarak yaz kuraklığının hüküm sürdüğü 

bölgede bitki örtüsünde meydana gelen tahribatı, doğal şartlar yeniden oluşturamamaktadır. 

Sındırgı’nın coğrafi ve morfolojik özelliklerinden dolayı kırsal yerleşmelerinin birbirine uzak ve çok 

sayıda olması, doğal bitki örtüsünün tahribini hızlandırmış ve artırmıştır. Çünkü uzun yıllar boyunca 

bütün doğal kaynaklarını bulundukları bölgeden karşılamışlardır. 

 Tarım alanlarının azalmasındaki temel sebep tarımsal üretimin ekonomik getirisinin düşük 

olması sebebiyle tarımsal üretim hacminin düşmesidir. Bu, verimli toprakların işlevsiz bırakılması 

yanında halkın rant üzerinden daha fazla ekonomik getiri sağlama kaygısından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim yerleşmelerin ovalık alanlara doğru kontrolsüz şekilde gelişmesi, arazi sahiplerinin yapılaşma 

talebi yaratarak tarım alanları üzerinde baskı oluşturduğunu ve kentsel alanın büyümesinde önemli bir 

role sahip olduğunu göstermektedir. Tarım alanları yapılaşma baskısına yenik düşerek süreç içinde 

azalmış ve zaten sınırlı olan tarım arazileri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Sındırgı, güney 

ve doğusundaki fiziki engeller nedeniyle gelişimini, ulaşım imkânlarının güçlü olduğu batı ve kısmen 

kuzey yönlerine doğru ilerletecektir. Dolayısıyla, öncelikli olarak kuzeyde bulunan Sındırgı Ovası’ndaki 

tarımsal alanlar bu durumdan etkilenecektir. Bu nedenle, yerel yönetimler tarafından özellikle Sındırgı 

Ovası’ndaki verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engelleyecek tedbirler alınması gerekecektir. 

Ayrıca tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi ile arazilerin küçülmesi tarım alanlarından alınan 

verimi düşürerek elde edilen gelirin azalmasına sebep olmaktadır. Bu parçalanmayı önlemek için Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014 tarihli “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı” Kanunu ile tarım 

alanlarının toplulaştırması yasasını yayımlamıştır. Bu yasa, tarım topraklarının bütünlüğünü koruma ve 

üreticilere tarımsal üretimin ve işletmeciliğin verimini arttırma konularında fırsat yaratmaktadır. Yerel 

halkında bu konuda bilinçlendirilmesi ve bu fırsattan yararlanabileceği koşulların oluşturulması 

önemlidir. Bu doğrultuda yerel halka eğitimler verilerek bölgede büyük tarım işletmelerinin açılmasına 

yönelik teşvikler yapılmalıdır. Bu teşvikler için kırsal yerleşim yerlerinde üreticinin örgütlenmesi, yerel 

anlamda ekonomik kalkınma aracı olarak görülmektedir. Örgütlenmenin temel amacı çiftçinin yaşam 

düzeyini ve kalitesini arttırmak, rekabet avantajını kullanarak pazarlamadaki konumunu 

güçlendirmektir. Bilgi paylaşımları, büyüme stratejileri, tüm bireylerin görüş ve fikirlerinin kooperatifler 

tarafından değerlendirilmesiyle yeni istihdam alanları yaratılabilir. Bu bağlamda Sındırgı’da tarımın 

sürdürülebilirliği için alternatif gelir kaynağı olan turizm ile entegre edilebilir, böylece yeni istihdam 

alanları da yaratılabilir. Yapılan görüşmeler sonucu yerel yönetimin bu konuda çalışmalarının olduğu 

bildirilmiştir. Fakat yalnızca yerel yönetimler tarafından değil, kooperatif üyeleri tarafından da 

desteklenmesi gerekmektedir. Nitekim yerel gıda ürünlerinin pazarlanması, turizm sektörüne katkı 

sağladığı gibi tarımsal üretimin de sürdürülebilirliğini arttıracaktır. Lojistik ve pazarlama bir yana, 

verimli iletişim ve iş birliğinin de zorunlu olduğu bir strateji, ancak tarım ve turizm kooperatifleri 

aracılığıyla kurulmaya elverişlidir. 

 Sındırgı zengin bir bitki örtüsüne sahip iken dağlık alanlardaki tarım alanlarının sınırlı olması, 

o bölgede yaşayan halkı olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ormanların tarım alanına dönüştürmek 

için tarla açmak ve yakacak olarak kullanmak için ağaçların kesilmesi gibi nedenlerden dolayı alanda 

gözle görülür bir orman tahribi oluşmuştur. Başta erozyon kontrol çalışmaları olmak üzere doğal 
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kaynakların rehabilitasyon edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni fidan dikimleri ile ormanların 

gençleştirilmesi, biyo-kütle enerjisi için de alternatif alan yaratmaktadır. Biyo-kütle enerjisinin 

hammaddesini oluşturması amacıyla küçük ölçekli yenilenebilir enerji orman alanları oluşturulabilir. 

Bunun için daha önceden bitki değişim alanlarında yapılmış olduğu gibi ağaçlandırma çalışmaları tekrar 

edilebilir. Böylece hem doğal çevrenin sürdürülebilirliği açısından hem de dağlık kesimde yaşayan 

halkın ekonomik sıkıntılarının bir ölçüde önüne geçilmesi açısından önem taşıyacaktır. Ormanların 

koruyucu ve çevresel fonksiyonları yanında sosyal ve kültürel hizmetlerinin topluma sunulması hem 

rekreatif açıdan, hem bedensel ve ruhsal açıdan halka katkı sağlayacaktır. Sosyal etkinlikler açısından 

orman alanına uyumlu rekreatif etkinlikler için özel alanlar oluşturulmalı, bölgenin tanınırlığını 

arttıracak doğa festivalleri düzenlenmeli, halkın da sosyal olarak katılımı sağlanmalı, çevre ve doğa 

farkındalığı üzerinde durulmalıdır.  

 Sındırgı’da son yıllarda termal turizm açısından bir canlanma yaşanmakla birlikte yapılan 

görüşmeler sonucunda bu durumun bölgede yaşayan halkın ekonomik anlamda faydalanabileceği bir 

pozisyonda olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bu konuda yapılan yerel yönetimlerin çalışmaları gelecek için 

umut vericidir. Termal turizme ek olarak sahanın doğusu ve güneyindeki dağlık ve ormanlık alanların 

el değmemiş dokusu, doğaseverler için eşsiz güzelliktedir. Bu amaçla doğal unsurların kırsal turizme 

alternatif eko turizm destinasyonu olarak pazarlanması için tanıtım ve reklam gibi gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır. Bireyden topluma; eğitim kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, özel sektörden tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarına kadar herkes ve her kurumun aktif bir biçimde katılımının sağlanması 

gerekmektedir. Çeşitli projelerle desteklenmeli, bu konuya yönelik üniversite-yerel yönetim ve sivil 

toplum örgütleri ile aktif işbirliği sağlanmalıdır. Bu yaklaşım benimsendiğinde, gelecek nesillere 

yaşanabilir bir çevre bırakılmış, sürdürülebilir ve akıllı şehir yönetimi için doğru kararlar verilmesinde 

önemli bir altlık ortaya konmuş olacaktır. 

 Sonuç olarak verimli toprakların kaybı şehrin bugünü ve geleceği açısından acil planlama 

gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Bu durumda arazi kullanım değişimleri çalışmalarının yapılması 

ile zamansal ve mekânsal değişimin ortaya konması şehir planlama açısından önemli bir uygulama 

alanıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de sayıları artan söz konusu 

uygulamalar ile yerel yöneticilerin bilgilendirilmesi, akıllı yönetim ve şehir planlama açısından son 

derece önemli ve yol gösterici olmaktadır. Söz konusu bu yaklaşım ile aynı zamanda, doğal üretim 

kaynaklarının korunarak ve geliştirilerek verimli kılınması, doğal kaynak dengesinin gözetilmesi ve 

verimli ovadaki tahribatın azaltılması ile sürdürülebilir ve planlı bir kentleşme sağlanabilecektir.  

 Bu çalışma, ilgili kurumların ya da kişilerin planlama yaparken dikkat etmeleri gereken unsurları 

coğrafi bir bakış açısıyla detaylı bir şekilde incelemesi, geçmişten günümüze arazi kullanımının büyüme 

yönü ve boyutlarının belirlenmesi, şehir planlama çalışmaları ve büyüme modellerine altlık teşkil etmesi 

bakımından önem arz etmekte ve yol gösterici özellik taşımaktadır. 
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The Ethnogenetic Continiuity in Eurasian Steppes and its Confirmation 
Through Population Genetics and Sociobiology 

Sosyobiyoloji ve Popülasyon Genetiği Işığında Avrasya Bozkırlarında Etnogenetik Devamlılık 

 

 

Denizcan Dede1

 

 

Abstract  

 

 The area which stands inbetween 

Hungarian plains and the Mongolia-Southern 

Siberia line has been named as “Eurasian 

Steppes”. Gumilev used the term of “Great 

Steppe” for the same area. Aforementioned 

region hosted many folks and tribal 

confederations like Scythians, Sarmatians, Huns, 

Göktürks, Oghuzes, Kipchaks, Alans and 

Mongolians. Ethnic blossom process of those 

peoples, which is a result of various clashes and 

unifications, is crucial for the researches about 

“ethnogenesis”. Moreover, influence zone of 

this area goes further than Hungary-Mongolia 

line. Parts of Indian Subcontinent, Middle East, 

North Africa, Far East, Indochina and European 

continent was ruled by steppic originated 

dynasties and influenced from them culturally. 

Therefore, it is essential to know about Eurasian 

Steppes, for understanding World History in a 

holistic way. This research is concentrated on the 

Özet 

 

 Sınırları Macaristan’dan başlayarak 

Moğolistan ve Güney Sibirya’ya kadar uzanan 

Avrasya Bozkırı veyahut Gumilev’in tabiriyle 

Büyük Bozkır coğrafyası, İskitlerden Sarmatlara, 

Hunlardan Göktürklere, Oğuzlardan Kıpçaklara, 

Alanlardan Moğollara kadar birçok halka ve boy 

konfederasyonuna ev sahipliği yapmıştır. 

Birbiriyle kimi zaman çatışma, kimi zaman da 

bağdaşma içine giren bu halkların etnik oluşum 

süreci, etnogenez araştırmalarının kilit 

noktasıdır. Avrasya Bozkırının sınırları her ne 

kadar Macaristan ile Moğolistan/Sibirya hattı 

arasında belirlenmiş olsa da, bozkır halklarının 

etki alanı bu coğrafyadan ibaret değildir. Hint 

Yarımadası, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Uzakdoğu, 

Çinhindi ve Avrupa’nın geneli dahil olmak üzere 

dünyanın mühim bir kesimi de, farklı zaman 

aralıklarında Avrasya Bozkırından çıkan 

halkların kurduğu devletler tarafından 

yönetilmiş, bozkırın kültürel tesirine maruz 
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cycles of ethnogenesis in Eurasian Steppes 

starting from prehistory, by using biology and 

genetics. Contemporary nations and ethnicities 

who have cultural, geographical and linguistic 

continuity with the steppic people also mostly 

have the genetic affinity with them, especially 

Turkic nations. This research uses 

“sociobiology” concept of Edward O. Wilson in 

order to explain problems of social sciences and 

a multidisciplinary method has been applied by 

combining history, linguistics and genetics. 

Especially Y-DNA markers are used in this 

study, in order to show paternal continuity.   

 

Keywords: 

Population genetics, Ethnogenesis, Eurasian 

Steppes, Sociobiology 

kalmıştır. Bundan ötürü Avrasya Bozkırının 

anlaşılması, dünya tarihini sağlıklı bir şekilde 

okuyabilmek için elzemdir. Çalışmada, 

popülasyon genetiği başta olmak üzere biyolojik 

veriler üzerinden, bozkır halklarının tarihöncesi 

devirlerden başlayarak günümüze kadar gelen 

“etnogenez halkaları” ve bu halkaların sürekliliği 

incelenmektedir. Başta bozkır halklarının en 

önde gelen ardılları olan çağdaş Türk toplumları 

olmak üzere, günümüzde yaşayan ve bozkır 

halklarıyla dil ve kültür sürekliliğine sahip 

toplumların aynı zamanda genetik sürekliliğe de 

sahip olduğu, genetik verilerle gösterilmiştir. 

Makalede ayrıca Edward O. Wilson’un 

sosyobiyoloji kuramından faydalanılmış, sosyal 

bilimlerin başta genetik olmak üzere biyolojik 

verilerle birlikte değerlendirilmesinin önemi 

vurgulanmıştır, özellikle de baba hattını gösteren 

Y-DNA işaretleyicisinden faydalanılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler:  

 Popülasyon genetiği, Etnogenez, Avrasya 
Bozkırı, Sosyobiyoloji 

 

Giriş 

 The Concepts of Sociobiology and “Passionarity” 

 

 Before introducing the main point of this article, I would like to elaborate and discuss about 

some theoretical concepts such as “passionarity” and “sociobiology”, especially the “kin selection” 

and “group selection” subtopics. First of all, “passioner energy” is a term coined by Gumilev in his 

1979 press book, “Etnogenez i biosfera zemli”7 and Gumilev describes this phenomenon by using 

abstract concepts like ambition and desire. Gumilev shortly claims that, when a group of people 

emerge as an “ethnos”, they have a rising energy as a young, new power. Later, this ambition of people 

leads to rise of creative activities, military expansion and economic dynamism. This “heating” process 

may end with “fragmentation” if energetic and aggressive elements of society engage in a conflict like 

a civil war. However, if aforementioned society manages to expand those energetic people outwards, 

                                                             
7 Gumilev, 2001, pp. 303-309. 
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they can expand for forming new colonies, engage in intercontinental trade or they can go for fruitful 

raids. Gumilev gives Hunnic and Avaric raids to Europe, Crusades, rise of the Ottoman Empire, 

geographical discoveries and colonization of the New World for this process which he calls as 

“acmatic”8. When societies age and therefore “get tired”, they lose their energy and they go through 

the way to extinction. However, after a dissolution, one of the elements of this dissolute society may 

recover and form a new society. As a result of this, a new ethnos, which is successor of the previous 

one occurs but now it is not the same with its predecessor. Historiography of Gumilev is always based 

on a recirculation, similar to Peter Turchin’s Cliodynamics theory and Ibn Fadlan’s term of asabiya.9 In 

Turkish translations of Gumilev’s books, the term of pasiyoner enerji is used, which means passionate 

energy, especially Ahsen Batur’s translations pressed by Selenge Press. Turkish historian Osman 

Karatay prefers to call this as etnik tutku which can be translated as ethnic ambition or ethnic fervor.  

 

 For understanding social science concepts which have similarities to natural science 

terminology such as energy and dynamics, discipline of sociobiology, which is systematized by Edward 

O. Wilson is very helpful.  

 

 Edward O. Wilson’s short description of sociobiology is that: 

 

 “The systematic study of the biological basis of all behavior.” 10 

 

Wilson also elaborates his point by saying that he intends to codify sociobiology as a branch 

of evolutionary biology and especially modern population biology.11 Moreover, he suggests an unity 

of social sciences and natural sciences, says that it is a necessity and claims that such a multidisciplinary 

approach would bring us to a new enlightenment.12 

 

 Kin selection is a sociobiological term, which is being discussed since the time of Darwin13 but 

the one who started an elaborate and systemic discussion on kin selection is Edward O. Wilson. This 

concept is shortly a group model of Dawkins’ The Selfish Gene and classical Darwinian natural selection: 

In order to inherit your genes, you have to be altruistic for your relatives.14 Like if you have to sacrifice 

yourself for lives of your family or your colony, you may not reproduce but your siblings and nephews 

may do. Therefore, a part from your DNA will still continue across generations, due to your self-

sacrifice. In my opinion, kin selection forms basis of the social laws related to family in human 

populations and it is directly related to Gumilev’s claims on history, especially on how steppe people 

managed to expand their linguistic and cultural zones. As it will be shown in the following pages, 

Oghuz Turks who conquered Anatolia and Balkans between XI-XV centuries and Magyars who 

                                                             
8 Gumilev, 2004, pp. 131-132, 310-311, 321. 
9 Tainter, 2004, pp. 488-489. 
10 Wilson, 1998, p. 322. 
11 Wilson, p. 4. 
12 Wilson, 2017, pp. 11-12, 30-40. 
13 Wilson, 1998, p. 56. 
14 Wilson, p. 55. 
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arrived to Pannonian plain who retained their language and culture could also retain their genetical 

features to an extent. However, Bulgars, Avars and various Turkic steppe nomads could not achieve 

it and got assimilated into local Slavic population quickly. It is about passionarity of each people. 

 

Eastern Europe as a Natural Extension of Great Steppes and as a Hub of Ethnogenetic 

Processes 

 

 Eastern Europe is like an open-air museum for Medieval Turkic history, especially by 

toponyms and ethnonyms. City of Kumanovo in temporary Northern Macedonia, Kumane river in 

Serbia, Comănești town in Romania are examples for Cuman-Kipchak related toponyms and the 

ethnonym of Bulgarian itself is a relic of Bulgars in Danube basin. However, Bulgarian is a Slavic 

language and Bulgarians are a South Slavic ethnic group, language spoken in Kumanovo is a South 

Slavic language called as Macedonian, also it is not possible to find any people who are ethno-

linguistically successor of Cumans neither in Comănești town, nor around Kumane river. It is because 

of that, especially during formation of Danube Bulgarian Khanate, Slavs were already an expanding 

population and they were in process of growing.15 So, with their high passionarity, Slavs achieved to 

absorb Turkic conquerors. On the other hand, Magyars, who came to Pannonian Plains in IX-X 

centuries did not assimilate and still Hungarians continue their language, ethnonym and partially their 

culture. It is because of that, in this era Slavs also lost their energy and started to get absorbed to other 

peoples. For example, a Byzantine source talks about “Latin speaking people” in Dacia and it predates 

to end of IX century and beginning of X century.16 Moreover, there is a discussion in Greek 

historiography about a Slavic settlement in Greece, starting from Avar and Slavic cooperation in late 

VI century. Chronicle of Monemvasia claims that, hordes of Slavs led by Avars invaded till 

Peloponnese and held there for two hundred eighteen years, from 587 to 805. Other medieval 

Byzantine accounts give different dates but the certain thing is large scale Slavic settlement to 

contemporary Greece between V and XI centuries. After XI century, however, Greek sources mention 

about those Slavs less than the past.17 For both two accounts, there is an assimilation process of Slavs. 

In first one, assimilated Slavs seem to be adjoined into ethnogenesis of Latin speaking 

Romanian/Aromanian/Vlach people. In second one, they got Hellenized and absorbed by Greek 

ethnos. So, when Hungarians came, Balkan Slavdom or rather to say, members of Southern Slavic 

Substratum passed their peak point (acmatic phase of ethnogenesis) and started to decline. That is 

why Magyars did not end up like Avars or Bulgars.  

 

 Eastern Europe is like a big laboratory for observing rise, peak and decline phases of steppe 

peoples. First of all, Eastern Europe is mainly an expansion of the Great Steppe. Scythians, whose 

easternmost presence is recorded in contemporary Tuva18 and westernmost presence recorded in 

                                                             
15 Karatay, 2020, pp. 38-39. 
16 Gumilev, 2004, p. 31. 
17 Charanis, 1950, pp. 148-159. 
18 The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019. 
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contemporary Hungary19 were a perfect example of ethnic, historical and geopolitical ties between 

Eastern Europe and steppic Asia. On the other hand, Huns, Avars, Bulgars, Pechenegs, Cumans and 

other steppe nomad Turkic confederations continued this case. First of all, it is because of that, 

Eastern Europe was an easy target for steppe nomads who were looking for expansion. There was no 

serious natural barrier which held them from expanding towards west of Urals. Secondly, there seems 

to be a traditional common migration route of those steppe nomads. For example, the Oghuzes were 

settled in Yedisu (Jetisu) area, where is in south of Balkash lake and stands between contemporary 

Kazakhstan and Kyrgyzstan. They were main ethnos in this area and Al-Biruni even called there as 

“Land of the Turkmens.” 20. However, later they migrated northwestwards and in X century, they 

appeared as allies of Khazars against Pechenegs in North Caspian basin.21 Later, the Kimak-Kipchak 

confederation’s expansion to the west happened in the same way and this process ended with 

emergence of a Cuman ethnogenesis.22 This encounter between Oghuzes and Kipchaks even 

influenced both of their linguistic structure. Mahmud al-Qashgari, renowned scholar of Turkic people 

in XI century calls Kipchaks and Oghuzes as “brother tribes” and often stresses on their lingual 

similarities23. All of those show a trend of Jetisu – Northern Caspian Basin – Ukraine migration route 

in medieval history. Therefore, it can be said that, migration routes merged Eastern Europe and 

Central Asia (Turkestan) historically. 

 

From Asia Minor, to Turcomania or Turchia, Handover of Anatolia from the Mediterranean 

to the Steppes 

 

 XI century Anatolia faced one of the greatest migration flows in the history, with the arrival 

of Seljuk Turks, a branch of Oghuzes. As Togan quotes from renowned Ilkhanate era historian 

Rashid-al Din, Turcomans came to Anatolia before Battle of Manzikert in 1071, with a population of 

twenty thousand tents of families24. Ayyubid historian Abu’l Fida notes that, before Mongol invasion 

in XIII century, there were already two hundred thousand of Turcomans settled only in region of 

contemporary Denizli and Antalya.25 Considering the account of Abu’l Fida two hundred thousand of 

people would mean almost 1 million people, if average family would have five children. Plus, arrival 

of twenty thousand of Turcomans even before Manzikert indicate that, there was an eager Turcoman 

population to settle in Anatolia. Those numbers are quite high for medieval standarts. That is why 

Marco Polo called Anatolia as Turcomania, land of Turcomans in the XII century (See Picture 1).26 

                                                             
19 Damgaard, 2018. 
20 Özalp, 2008, p. 13. 
21 Karatay, 2019, p. 101. They also later waged war against Khazars and caused destruction of the Khazars. This policy caused 
the split of Selçuk Beg from Oghuz Confederation. See, Karatay, 2019, 172-182. 
22 See Agajanov, 1992, pp 70 for Kimak presence in Yedisu and Kimball, 1994, pp. 371-373 for Kimak migration to North 
Pontic steppes. 
23 Killi, 2008, p. 379. 
24 Yamaner Okdan, 2012, p. 40.  
25 Togan, 1982, p. 77. 
26 See: “The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, Concerning the Kingdoms and Marvels of the East”. translated from Henry Yule, 

third press in 1903. 
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The European sources in general started to use Latin name of Turchia for Anatolia starting from XII 

century.27 Based on those historical accounts, the ethno-demographical change of Anatolia is visible. 

For this time of the period, Oghuz Turks were high on level of passionarity and Byzantines already 

lost their energy. This era of Oghuz/Turcoman expansion to Anatolia starting from XI century was 

also a transformation of Anatolia from being Asia Minor, eastern stronghold of Hellenism to 

Turcomania, a Mediterranean extension of Great Steppes. This kind of change must leave a genetical 

trace, however most of the studies claim otherwise and claim that there is an elite domination of pre-

Turkic Anatolian population by Seljuq conquerors.  

 

Discussion of Genetical Studies 

 

 The genetical structure of Turkish people has been widely discussed in academia and most 

academic studies claim that, there is little to none “Central Asian” input in modern Turkish population. 

In Cengiz Cinnioğlu’s 2003 study, “Excavating Y-chromosome haplotype strata in Anatolia”, it is 

claimed that only 3,4% of Turkish people carry Central Asian haplogroups. Another study by 

Hodoğlugil, which is published in 2012 claim that Central Asian genetical influx in Turkish people 

change between 6-15%. Before commenting on those previous studies and discussing if they fit with 

more recent genetical data, it will be useful to explain which genetic parameters are used in this article 

and why I choose to use those parameters.  

 

 One question we must answer is: “What is population genetics?”. Population genetics is the 

area of science which researches genetical substances of different populations and how those 

populations got differentiated by time, due to the natural selection, migrations and other factors.28 

Population genetics give mainly three information about the human genetics and those are called as 

autosomal DNA, Y-DNA and mt-DNA. Studies on Autosomal DNA look at chromosomes 1–22 and 

X. The autosomes (chromosomes 1–22) are inherited from mother and father, also their recent 

ancestors. On ethnogenetic studies, autosomal DNA is the most useful data. Y-DNA is directly the 

Y-chromosome, which passes from father to son, therefore this kind of genetical data can only be 

found in males. Mitochondrial DNA data, also known as mtDNA data is achieved from mitochondria, 

and mitochondria passes from mother to child, so this data only applies for one’s direct maternal line.29 

In this article, the Y-DNA data will be used since this study concentrates on long migration processes 

and autosomal DNA naturally changes through generations, as a new conqueror population settles on 

a new land and mingles with local people. Of course, autosomal DNA also shows genetical impact of 

both populations but a large geography and a long period of time is chosen as topic of this study. That 

is why, Y-DNA data will be taken in consideration.  

 

                                                             
27 Everett-Heath, 2018, p. 1. 
28 Okasha, 2012. 
29 Bettinger and Wayne, 2016, p. 8. 
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Celine Wawruschka, who made a criticism of the genetical studies on Turkish people including 

Cinnioğlu and Hodoğlugil studies, came into the conclusion that, among 24 genetic studies, only one 

of them asked donors about their ethnic background30, which is study of Gökçümen called as 

“Biological Ancestries, Kinship Connections, and Projected Identities in Four Central Anatolian 

Settlements: Insights from Culturally Contextualized Genetic Anthropology”, published in 2011. In 

this study, Gökçümen studied on a district in Ankara but he keeps names of the settlements 

anonymous. He renamed the district of Ankara as “Yüksekyer”. He gathered genetical data from four 

villages: Kurdish populated Doğuköy, Afshar Turkish populated Göçmenköy, Turkish village with an 

oral history of migration from Karamanid Principality called as Eskiköy and center of district (Merkez) 

where received migrations from both villages and have a Circassian migration past from Caucasus. In 

Y-DNA results of Göçmenköy, more than half of people belong in the Y-DNA haplogroup L, which 

is dominant in Central and South Asia and which does not contradict the Afshar history of the village. 

Moreover, haplogroup Q, which also has Siberian connections ranked as second most frequent lineage 

with the percentage of 13%. The Eskiköy has a high frequency of (23%) Siberian Y-DNA marker 

called as Y-DNA N, which shows a Siberian gene flow to the region and the rest of haplogroups in 

the village are I, J2a, R1a, and R1b, which are “West Eurasian” haplogroups according to Gökçümen. 

Doğuköy, on the other hand, generally shows a Near Eastern genetical structure according to 

Gökçümen and most dominant Y-DNA haplogroups are J2a (64.5%) and E3b (16%). Merkez, on the 

other hand, has a large haplogroup diversity and contains haplogroups of both East Eurasian and 

West Eurasian origin.31 Since Gökçümen’s study is rather local, it is not possible to make an assessment 

of Turkish genetics based on this article. However, Cinnioğlu’s paper has a claim on countrywide 

Turkish genetics and claims that only 3,4% of Turkish people contain Central Asian markers 

(Cinnioğlu only counted N, C and Q haplogroups as Central Asian).32 First of all, as Wawrushcka also 

explained, Cinnioğlu study did not categorize donors ethnically and it may be reason for the huge 

difference of N and Q percentages between the studies of Cinnioğlu and Gökçümen. Secondly, 

Cinnioğlu’s study is not even a good representation for genetical average of citizens of Republic of 

Turkey, let alone ethnic Turks because the percentages of donors are not distributed fairly. For 

example, sample size of West Anatolia (Aegean Region) is 30, South Anatolia (Mediterranean Region) 

is 33 and Western Black Sea region is 29.33 As there are 523 samples, Aegean Region compromises 

approximately only 5.73% of samples, South Anatolia compromises only 6.31% and for Western Black 

Sea, this percentage is 5,54%. However, by 2019, Mediterranean Region is the third most populated 

region with 10.552.942 people and Aegean Region is the fourth with 10.318.157. When it is calculated 

based on 82 million population of the Turkey, Mediterranean Region makes up 12.87% of the Turkey’s 

population and for Aegean Region it is 12.58%.34 There is a big difference between 12,04%, which is 

Mediterranean + Aegean regions’ percentage among Cinnioğlu samples and 25,45%, which is the 

actual ratio.  

                                                             
30 Wawruschka, 2016, p. 143. 
31 Gökçümen, 2011, pp. 117-126. 
32 Cinnioğlu, 2004, p. 126.  
33 Cinnioğlu, 2004, pp. 128, 130. 
34 Those numbers are taken from website of Internal Ministry of Turkey and this source is listed among online links. 
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Study of Hodoğlugil, which also did not categorize people ethnically, found the percentage of 

“Central Asian gene flow” as 6-15%. This study takes Kyrgyz people as a model of “Central Asian” 
35, that is also flawed for contemporary Turkish people since Kyrgyz people and Turkish people had 

totally different migration roads and tribal structures for centuries. For a real analysis of geneflow 

from Turkestan/Central Asia to Anatolia, Oghuz origin of Seljuks must be taken into the 

consideration.  

 

Genetics is a “dynamic” science, so acquiring new data is crucial for inferring. As a moderator 

of Oghuz Turks DNA Project in FamilyTreeDNA genetic testing company, I have a database of 

Turkish people’s genetic database, if even it is not large enough Cinnioğlu’s sample size (532) yet, as 

project we have enough data to come into a conclusion. First of all, as it can be seen from the link at 

the references, our project has data from all over Turkey. Secondly, we group ethnic Turks in their 

own categories. We do not even mingle Anatolian Turkish, Ahiska(Meskhetian) Turkish and 

Balkan(Rumeli) Turkish samples together, all the data given in graphs belong in Turkish people, whose 

recent ancestry are from only one province. See (Picture 2), (Picture 3). As it can be seen from graphs, 

in 7 months 127 more samples are added but blatantly Siberian marker Y-DNA N stays higher than 

10%. It shows that, haplogroup N alone is at least 10% among ethnic Turks of Turkey. However, is 

it a healthy method to take only so-called “East Eurasian” haplogroups into consideration? Are so-

called “West Eurasian” haplogroups out of Turkic ethnogenesis?  

 

A Comparative Glimpse of the Y-DNA Haplogroups in the Great Steppe 

 

Haplogroup R1b is one of the Y-DNA haplogroups, which is an important marker for 

historical and ethnogenetical research of the Great Steppes. It must be stated that, without looking 

for subgroups, haplogroups cannot be equated with ethnicities or language groups. For example, even 

ancestor of R1b, R1 first occurred at between 12,500 and 25,700 BC and most probably this 

haplogroup occurred about 18,500 years ago36. Therefore, this haplogroup evolved into different 

branches and occurred in different geographies. The subclade of R1b, R1b-V88 is quite frequent in 

Northern Cameroon, reaches approximately 42% ratio.37  

However, R-Z2103 subclade is associated with Yamnaya culture, which is one of the best 

candidates for starting point of Proto-Indo-European expansion.38 Therefore, without knowing 

subgroups, it is impossible to come into conclusion about the relation of ethnogenesis and genetics.39 

That is why conclusions of researchers such as Gökçümen and Cinnioğlu are not valid about “Central 

Asian ratio in modern Turks”, they mostly do not count haplogroups such as R1b, R1a and J2 as 

                                                             
35 Hodoğlugil and Mahley, 2012, p. 128. 
36 Karafet, 2008, p. 836. 
37 Cruciani, 2010, p. 805. 
38 Haak and Lazaridis, 2015, p. 208. 
39 Some haplogroups such as Y-DNA haplogroup N are exceptional on this issue since R1a can be found in both Eastern 
and Western parts of Eurasia but N is exclusively Siberian. 
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“Central Asian” and they directly call them as “native Anatolian”. However, both of them are very old 

haplogroups for the geographic area called as Central Asia or Turkestan.  

 

For example, haplogroup R1ba1-M478 is found in the Botai culture, a prehistorical culture in 

contemporary Northern Kazakhstan, where is one of the oldest centers of horse domestication. 

Aforementioned subclade of R1b is quite frequent in Altai region. Among Kumandin people of Altai, 

this subclade can be found in ratio of 35,3%40, in Teleüts in Kemerovo/Bekovo it reaches the ratio of 

37,5%.41 In Turkestan42, around 3,17% of Kazakhs have R1b-M478 haplogroup however this 

percentage rises to 41,4% in Kipchak tribe in Middle Jüz tribal entity of Kazakhs. The Hazaras in 

Pakistan have this haplogroup with the rate of 32%.43 

 

A more interesting detail is that PH155 branch of R1b is found in both Xioungnu, Tianshan 

Huns and European Huns.44 45. Moreover, this subclade occurs in a modern-day Turkish person in 

Konya46, which shows both continuity between Xioungnu and European Huns and relation of R-

PH155 with spread of Turkic language. The continuity can be schemed with this map, see (Picture 3) 

 

J2, a haplogroup associated with “native Anatolians” in most of the studies, is also found in 

Kimaks and medieval Karakhanid and Karluk samples. R1a-z93 is also frequent in both Hunnic 

samples and medieval Turkic people. 4748 

 

All of those data show that, there is a genetic continuity between modern day Turkish people 

with the people of Great Steppes, who were bearers of the culture and language of the contemporary 

Turks.  

 

 

A Hint on Hungarian and Turkish Genetic Ties, from Urals and Siberia to Pannonian 

Plains and Yörüks of South Anatolia 

 

 The 2020 article of “Genetic analysis of male Hungarian Conquerors: European and Asian 

paternal lineages of the conquering Hungarian tribes” show an interesting tie between modern Turks 

and modern Hungarians. One of the Magyar conquerors with the haplogroup of N3a, which is also 

frequent in contemporary Yakuts, match with both a modern Hungarian and a modern Turk. The 

                                                             
40 Dulik, Gökçümen et. al., 2012, p. 234. 
41 Karafet et. al., 2018, p. 30. 
42 I mostly prefer using Turkestan instead of Central Asia, since Turkestan is a better term of ethno-geographical structure of 
this area. 
43 Di Cristofaro et. al., 2013, p. 3. 
44 Damgaard, 2018. 
45 Veeremah et. al., pp. 3498-3499. 
46 This person is registered in FamilyTreeDNA’s Oghuz Turks Project, can be seen in Y-DNA chart, registered with the name 
of “Küçükmuhsine / KONYA”.  
47 Allentoft, 2015, p. 171. 
48 Damgaard, 2018. 
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modern Turk with Hungarian matches is a Yörük from Osmaniye, who belongs in Ulaşlı branch of 

Beğdilli Oghuz tribe.49 This connection arises several questions. N3a can be found in both Uralic and 

Turkic people. Is there an additional Uralic input to Oghuz Turks, when they were residing in 

Northern Caspian Sea, near Urals? On the other hand, this haplogroup could be from Turkic elements 

of the Magyar confederation also. As a bigger question, it can be asked that, is there a “proto” 

connection which ties Ugric people and Turkic people? It is difficult to answer. What we can learn 

from this is that, we can find traces of the people who brought Ugric and Turkic languages to Pannonia 

& Anatolia genetically. Those people with high passionarity achieved to inherit their cultures and 

languages.  

 

Conclusion 

 

 As it was mentioned in the start, Edward O. Wilson’s sociobiology discipline aimed uniting 

social sciences and natural sciences. As the population genetics appeared as a new, huge branch, we 

see the necessity of mingling population genetics with social sciences, especially history. It is because 

of that; population genetics can help us in the cases where historians cannot find a written document. 

Historical studies on Great Steppes especially need such a multidisciplinary approach. The genetic 

studies on Turkish people, on the other hand, show that natural scientists need help of social scientists 

while interpreting genetic results. Ethno-demography, ethnogenesis processes in history, those are all 

sub-branches of social sciences. Most of the studies on Turkish genetics lack those kinds of 

information, hence their conclusions are not so valid. Lev Gumilev’s terms are especially important 

for interpreting the cases of genetic continuity and lingual continuity. Concept of the rise and fall of 

the peoples is related to energetic processes, which necessitates the unity of social sciences and natural 

sciences, especially history and the genetics. The genetic and historic accounts also show that, the 

territories of Republic of Turkey need a different classification. There is a long discussion about “is 

Turkey Eastern or Western?”, however the discussion is more like “Is Turkey Middle Eastern or 

European?”.  

The genetics and history show that, Turkey, which was also named as Turcomania, is extension of 
the Great Steppes and Turkey should be classified under a different category than European, 
Mediterranean or Middle Eastern ones. Turkey should be classified along with other Turkic 
countries and the ethnogenetic information given in this study should be taken into consideration 
whilst commenting on ethno-cultural identity of Turkey.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49  Fóthi, 2020, p. 31. In this study he is said to be from Hatay but a distant relative of this Turkish individual is registered in 
our Oghuz Turks DNA Project and hence we know about his tribal family history.  
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Picture 1, Turcomania in Marco Polo's map (English translation) 
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Picture 2, Turkish Y-DNA data of Oghuz Turks DNA project in October, 2019. 
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Picture 3 Turkish Y-DNA graph on the date of 7 May 2020 

 

Picture 4 The Continuity Between Xioungnu, Tian Shan Hun and European Hun R1b samples. 
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Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinde Müşterilerin Kişilik Özelliklerinin 
Yarattığı Farklılıklar Üzerine Bir Araştırma 

A Survey Research on the Differences of Expected and Perceived Service Quality Created By Customers’ Personal Traits 
 

 

Fatma ATIGAN1

 

 

Abstract  

 

This study aimed to test differences of expected 

and perceived quality levels by their personal 

traits comprises 405 customer of a restaurant in 

Muğla. The Five Personality Model was used for 

personal traits and SERVQUAL scale was used 

for expected and perceived quality. According to 

the findings obtained, no significant difference 

was found in terms of expected service quality 

levels regardless of the personality characteristics 

of the customers coming to the restaurant. 

However, it has been determined that the 

customers with extroverted, harmonious and 

open personality characteristics describe the 

services they receive in the restaurant with 

higher quality. 

 

Keywords: SERVQUAL Scale, The Big Five 

Personality Traits, Expected Service Quality, 

Perceived Service Quality, Restaurants  

 

Özet 

 

Bir restoran işletmesinde müşterilerin 

bekledikleri ve algıladıkları hizmet kalitesinin, 

kişilik özelliklerine göre farklılığını test etmeyi 

amaçlayan bu çalışma, Muğla’da bir restoranda 

405 müşteriyi kapsamaktadır. Araştırmada 

beklenen ve algılanan hizmet kalitesi 

SERVQUAL ölçeği ve kişilik özellikleri için de 

Beş Faktör Kişilik Modeli kullanılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre, araştırma konusu 

restorana gelen müşterilerin kişilik özellikleri ne 

olursa olsun, bekledikleri hizmet kalite düzeyleri 

bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Ancak dışa dönük, uyumlu ve açık kişilik 

özelliklerine sahip müşterilerin, restoranda 

aldıkları hizmetleri daha kaliteli olarak 

nitelendirdikleri tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: SERVQUAL Ölçeği, Beş 

Faktör Kişilik Modeli, Algılanan Hizmet 

Kalitesi, Beklenen Hizmet Kalitesi, Restoran 

İşletmeleri 
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Giriş 

Ekonomide işgücüne katılan kadın sayısındaki ve müşteri gelir seviyesindeki yükselme, artan iş 

yoğunluğu sebebiyle evde yemek hazırlamaktan kaçınma gibi sebepler, günümüz müşterilerinin yemek 

yeme ihtiyaçlarını daha çok restoranlarda karşılamalarına neden olmaktadır. Bu durumun tüketicilerin 

sosyalleşme, eğlenme, statü kazanma gibi ihtiyaçlarını da karşılaması, ilgili sektörün oldukça büyüyen 

bir endüstri haline gelmesine yol açmıştır (Pedraja ve Yagüe, 2001:316-318; Buchtal, 2006:67-70; 

Akoğlu ve Öztürk, 2018:431). 

Hizmet sektörü içinde yer alan restoran işletmelerinin ayakta kalabilmeleri, diğer işletmelerde 

olduğu gibi, daha fazla müşteri edinmelerine ve mevcut müşterilerinin sadakatine bağlıdır. Bu iş 

kolundaki alternatiflerin diğer bir deyişle rakiplerin çok olduğu dikkate alındığında, rekabet savaşından 

galip çıkabilmeleri, müşteri talepleri doğrultusunda hareket etmelerini, dolayısıyla da tercih edilen bir 

işletme olmalarını gerektirir. Bu konudaki anahtar kavram ise müşteri memnuniyeti olduğu kadar 

hizmet kalitesidir. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlar niteliktedir (Qu,1997:35-49; Fu ve Parks, 

2001:320-336; Soriano, 2001:1055-1067; Kurnaz ve Özdoğan, 2017:75-99; Özgen Çiğdemli ve Ercan 

İştin, 2018:17-30; Badem ve Öztel, 2018:70-89; Tayfun ve Kara, 2007:273-292; Albayrak, 2014:190-

201; Cankül, 2019:225-240). Söz konusu araştırmalar müşteriler tarafından restoran seçimini etkileyen 

faktörleri bir yandan araştırırken bir yandan da yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, yaşam tarzı vb. kişisel 

faktörlere göre tercihlerde farklılığın olup olmadığını da saptamaya çalışmıştır.  

Ancak algılanan hizmet kalitesinin kişilik özelliklerine göre farklılığı üzerine bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Araştırma, bu alanda yazına sağlayabileceği katkı dolayısıyla önem taşımaktadır.  

Araştırma Muğla ilinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesine 1-8 Mart 2020 tarihleri 

arasında yemeğe gelen 405 müşteriye yüz yüze uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı 

kullanılarak farklılık analizleriyle test edilmiştir. 

 

Kavramsal Çerçeve 

Aşağıda araştırmanın kavramsal çerçevesine yönelik, öncelikle SERVQUAL Hizmet Kalitesi 

Ölçeği ve Beş Faktör Kişilik Modeline yönelik konularla ilgili açıklamalara değinilmiş olup sonrasında 

araştırmanın analizleri ve bulgularına yer verilmiştir.  

 

SERVQUAL Hizmet Kalitesi Ölçeği  

Hizmet kalitesi, bir işletmenin müşteri beklentilerini karşılaması veya bunu aşması halinde söz 

konusudur (Öztürk, 1996:66; Demirkaya, 2002:170). Ancak hizmetlerin kendine has özellikleri, hizmet 

sunulan müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin kültürel, sosyal, kişisel, durumsal ve psikolojik 

durumlarına göre değişiklik göstermesi, hizmetin nerede, nasıl ve ne zaman verildiği, son olarak hizmet 

sunucularının gün içindeki performanslarının değişiklik göstermesi, hizmet kalitesinin ölçülmesini 

zorlaştırmaktadır (Parasuraman vd., 1985:41; Yayla ve Cengiz, 2006:178; Atrek ve Bayraktaroğlu, 

2012:424). Dolayısıyla farklı müşteriler tarafından kalite farklı algılandığından hizmet kalitesi yerine 

algılanan hizmet kalitesi kavramı kullanılmaktadır (Uyguç, 1998:27; Usta ve Memiş, 2009:89). 

Algılanan hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Grönroos 

(1984:36-44), bu konuda ilk çalışmaları yapan kişidir. Literatürde ise en çok kabul gören ölçek 
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Parasuraman ve diğerleri (1985:41-50, 1988:12-40) tarafından geliştirilmiş olan SERVQUAL ölçeği ve 

Cronin ve Taylor (1992:55-68) tarafından geliştirilmiş olan SERVPERF ölçeğidir (Çelik, 2011: 437). 

SERVQUAL ölçeği, öncelikle bir müşterinin satın alacağı hizmetle ilgili beklentilerini daha 

sonra da hizmeti satın aldıktan sonra hizmetin performansına yönelik algılamalarını ölçerek aradaki 

farka göre hizmet kalitesinin düzeyini belirlemeye çalışan ve kırk dört maddeden oluşan bir ölçektir. 

Bu maddelerin yirmi ikisi müşteri beklentilerini diğer yirmi ikisi de hizmet performansını ölçmektedir 

(Bülbül vd., 2008:182). Fiziksel özellikler, güvenilirlik, heveslilik, güven ve empati ise bu ölçeğin alt 

boyutlarıdır (Parasuraman vd., 1988:23). 

SERVQUAL ölçeği, algılanan performansın müşteri beklentilerinin üstünde olması 

durumunda müşterinin bu satın alımdan memnun olduğunu ve hizmetin kaliteli olarak 

değerlendirildiğini; tam tersine düşük olması durumunda ise bu satın alımdan memnun olmadığını ve 

hizmetin kalitesinin beğenilmediğini ifade etmektedir (Parasuraman vd., 1988:12; Uyguç, 1998:29; 

Varinli ve Çakır 2004:36). 

SERVPERF ölçeği ise, SERVQUAL ölçeğinin beklentiler kısmının çıkarıldığı ve sadece 

hizmetin performansını ölçemeye yarayan bir ölçektir (Cronin ve Taylor, 1992:55-68).  

 

Beş Faktör Kişilik Modeli 

Tüketici davranışları, nihai tüketicilerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri nereden, ne zaman 

ve nasıl satın aldıklarını inceleyen bir alandır (Holbrook, 1987:128-132; Walters, 1974:6-7; Chaudhuri, 

2006:18). 

Literatür incelendiğinde, tüketicilerin satınalma davranışlarını etkileyen faktörlerin kültürel, 

sosyal, kişisel, durumsal, psikolojik ve pazarlama faktörleri çerçevesinde sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Literatürde kültür, alt kültür ve sosyal sınıfın kültürel, aile, danışma grupları, arkadaşlar, rol ve statüler, 

medya ve reklamların sosyal, öğrenme, güdülenme, algılama, inanç ve tutumlar, tüketici yeterliliği, 

kendine güven ve motivasyonun psikolojik, fiziksel etkiler, sosyal ortam, zaman, amaç, duygusal ortam 

ve kolaylaştırıcı unsurların durumsal, ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımın pazarlama faktörleri başlığı 

altında ele alındığı ifade edilebilir. Kişisel faktörler çerçevesinde ise, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, 

meslek, gelir, medeni durum, yaşam tarzı ve kişilik boyutlarının ele alındığı görülmektedir (Kotler ve 

Armstrong, 2018:140-158; Perreault vd., 2013: 110-130). 

Kişisel faktörlerden olan kişilik, bireyden bireye değişen, insan davranışlarının değişmez 

yanlarını da içeren, doğum, doğum yeri, biyolojik yapı, aile, sosyal statü, grup üyeliği gibi faktörlerin 

etkisiyle oluşan ve zaman içinde değişen tutum, düşünce ve davranış şekliyle bireyin kendini ifade etme 

özelliklerini içeren psikolojik niteliklerdir (Norman, 1963:574-583; Köknel, 1997:19-22; Özdevecioğlu, 

2002:115-134; Barrick vd., 2005:745; Pervin ve Cervone, 2010:8; Özsoy ve Yıldız, 2013:3).  

Yazında kişiliği farklı kategorilerde ele alan birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Cattell 

(1943:69-90), kişiliği yüzeysel kişilik özellikleri ve kaynak kişilik özellikleri şeklinde ele alırken, Eysenck 

(1975), kişiliği dışadönüklük, nevrotizm ve psikotizm olmak üzere üç boyutta tanımlamıştır (Picconi 

vd., 2018:76). Karabulut (1989:115-119) ise, yenilikçi, izleyici ve tutucu özelliklere göre tüketici 

kişiliklerinin sınıflandırılabileceğini ifade etmektedir. 

Pazarlama açısından bakıldığında, kişiliğin satınalma kararlarına yön veren önemli bir değişken 

olduğu söylenebilir. Örneğin, Kotler ve Armstrong (2018:153), tüketici kişiliklerinin doğru 
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sınıflandırılması halinde ve kişilik tipleri ile ürün ve marka seçimleri arasında güçlü ilişkilerin 

gösterilmesi durumunda tüketici davranışlarının daha kolay analiz edilebileceğini, böylelikle pazarlama 

karması elemanlarının bu doğrultuda daha etkin kullanılabileceğini belirtmektedir.  

Yazında tüketici kişilik özelliklerinin araştırılmasında en çok kullanılan ve yaygın kabul görmüş 

olan model, Beş Faktör Kişilik Modelidir (Somer, 1998:27; Somer vd., 2002:21-33; Hawkins vd., 

2003:368; Mulyanegara vd., 2009:235; Karaca, 2007:86; Erkuş ve Tabak, 2009:217; Tabak ve Tatar, 

2010:541-559; Ekhlassi vd., 2012:159; Çivitçi ve Arıcıoğlu, 2012:81; Boz vd., 2016:2).  

Beş Faktör Kişilik Modeli, bireyin kendisini ve başka insanları daha iyi tanımlayabilmesini 

sağlayabilecek olan kelimelerin incelenmesinden doğan, kişilik özelliklerini organize ederken, kişilik 

farklılıklarını da tanımlayan, kişilik özellikleri ve davranışları arasındaki ilişkileri inceleyen, McCrae ve 

Costa (1995:231-252) tarafından geliştirilmiş bir kuramdır (Plotnik ve Kouyoumdjian, 2009:473). 

Beş Faktör Kişilik Modeli, bireyin kişilik özelliklerinin zamana ve içinde bulunulan duruma 

göre farklılık göstermediği; diğer bir deyişle, değişmediği varsayımına dayanmaktadır. Örneğin, aşırı 

sosyal olan bir birey, zaman zaman yalnız kalmayı isteyebilir veya saldırgan bir birey, her durumda 

farklı seviyelerde bu özelliğini yansıtabilir. Bu durum uzun vadede onların sosyal olmadıklarını veya 

sakin bir birey olduklarını göstermez (McCrae ve Costa, 1987:81-90; McCrae ve John, 1992:175-215; 

Aliyev, 2008:36; Camgöz, 2009:39; Apple, 2011:12-20; Tekin vd., 2012:4611-4641; Tatlıoğlu, 

2014:939-971; Burger, 2016:235-236). 

Beş Faktör Kişilik Modeli, ilk olarak Treyt veya Özellik kuramı başlığı altında 1936 yılında 

Allport tarafından ifade edilmiştir (Plotnik ve Kouyoumdjian, 2009:462-463). Daha sonra Cattell 

(1943:69-90), Norman (1963:574-583; 1930-1998:391-396) ve Goldberg (1981:141-165; 1990:1216-

1229; 1992:26-42; 1993:26-34) bu kuramın üzerinde çalışmışlardır. Kişilik özelliklerini beş faktör 

altında kullanan ve “Big Five” deyimini ilk kullanan araştırmacı ise Goldberg (1990:1216-1229) 

olmuştur (Apple, 2011:12-20). 

Beş Faktör Kişilik Modeli’ne göre kişiliğin beş temel boyutu bulunmaktadır (Dunsmore, 

2005:5; Christiana, 2017:91-92). Bu boyutlar ve boyutlara ait özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Kişilik Türlerinin Özellikleri 

Nevrotiklik  Dışadönüklük  Açıklık  Uyumluluk  Sorumluluk  

Kaygılı Samimi Hayal gücü yüksek Güven verici Kabiliyetli 
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Sinirli Sosyal Güzel duygulara 

sahip 

Dürüst Düzenli 

Ruhsal çöküntü Girişken Duyarlı Yardımsever Sorumlu 

Bilinçli Etkin Hareketli Uyumlu Başarıya 

dönük 

Düşüncesiz Heyecanlı İdealist Alçak 

gönüllü 

Disiplinli 

Kırılgan Olumlu  Entelektüel  İyi huylu Temkinli  

Kaynak: Eysenck ve McCrae, 2000:21. 

 

Nevrotiklik: Duygusal dengesizlik olarak da adlandırılmaktadır. Bu tip kişilik özelliğine sahip 

bireyler, hayattan zevk almayan, depresyon eğilimli, gergin ve sinirli tiplerdir. Karamsar olmakla birlikte 

yüksek suçluluk duygusu, düşük benlik algısı ve sıra dışı mükemmeliyetçi inançlara sahiptirler. Öfkeli, 

kaygılı, huzursuz ve stresle başa çıkmada zorlanan özellikleriyle dikkat çekerler (McCrae ve 

Costa,1987:81-90; Mount vd., 2006:591-622; Kaşlı, 2009:26-27; Robbins ve Judge, 2017:138; 

Christiana, 2017:93). 

Dışadönüklük: Bu tip kişiliğe sahip bireyler, girişken, konuşkan, sosyal, iddialı, enerjik, aktif, 

sıcakkanlı, kendine güvenen, dikkat çekmeyi seven ve çevrelerine olumlu duygular yansıtan özelliklere 

sahiptir (Goldberg, 1992:26-42; McShane ve Von Glinow, 2005:40-41; Mount vd., 2006:595; Robbins 

ve Judge, 2017:138-139; Christiana, 2017:92). Bu tip kişiliğin tam zıddı olan içe dönük kişiler ise, sessiz, 

çekingen, tedbirli ve daha çok yalnız kalmayı tercih eden özellikler gösterirler (Hellriegel ve Slocum, 

1974:255-280; Ehrler, 2005:2; Robbins ve Judge, 2017:138). 

Açıklık: Açıklık boyutu, bireyin yeni olan her şeye yüksek ilgi göstermesi durumuyla alakalıdır. 

Bu boyuttaki bireyler yaratıcı, meraklı, zeki, kültürlü, bağımsız, hayal gücü yüksek ve orijinal fikirlere 

sahiptir (Mount vd., 2006:591-622; Puher, 2009:8-12; Zel, 2011:26; Robbins ve Judge, 2017:138). Tam 

tersi kişilik özelliğine sahip bireyler ise daha statükocu ve gelenekseldir (Burger, 2016:254).  

Uyumluluk: Bu boyut, hoşgörü düzeyleri yüksek, güvenilir, yumuşak kalpli, alçakgönüllü, 

yardımsever, nazik, saygılı, ılımlı, planlı, rekabetten ziyade iş birliğini tercih eden dolayısıyla iyi sosyal 

ilişkilere sahip özellikleri yansıtır (Barrick ve Mount, 1991:1-26; Goldberg, 1992:26-42; Graziano vd., 

1996:820-835; Mount vd., 1998:145-165; Zel, 2011:26; Burger, 2016:254-255). Uyumsuz kişilik 

özelliğine sahip bireyler ise çıkarcı, alaycı, kuşkucu, rekabetçi, acımasız ve kalpsiz kişiler olarak ifade 

edilmektedir (Trapnell ve Wiggins, 1990:781-790; Martnez, 2005:26). 

Sorumluluk: Sorumluluk boyutu, bireylerin dürtülerini kontrol etme seviyeleriyle ilgilidir. Bu 

boyutta yüksek puan alan bireyler, azimli, dikkatli, düzenli, proaktif, hedef odaklı, ayrıntıcı, disiplinli ve 

sağlam karakterlidir (McCrae ve John, 1992:178; Somer vd., 2002:21-33; Barrick vd., 2005:745-767; 

Mount vd., 2006:591-622). Düşük puan alan bireyler ise daha dikkatsiz ve tembeldirler (Christiana, 

2017:93). 

Literatürde yapılan araştırmalar incelendiğinde, Beş Faktör Kişilik Modeline göre tespit edilen 

tüketici kişilik özellikleri ile marka sadakati, marka kişiliği, marka değiştirme, kişilerarası ilişki, satış gücü 

performansı, içgüdüsel satınalma, kompulsif satınalma, davranışsal satınalma gibi değişkenler 

arasındaki ilişkilerin tespit edilmeye çalışıldığı görülmektedir (Faber ve O’guinn, 1989:147-157; Madran 
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ve Akdoğan, 2010:366-381; Shahjean vd., 2012:2187-2194; Ramshitha ve Manikandan, 2013:152-160; 

Ghorbani ve Mousavi, 2014:371-385; Fayez ve Labib, 2016:114-125; Yaprak ve Dursun, 2018:618-

632; Mert ve Toksöz, 2018:65-87; Yüce ve Kerse, 2018:143-156; Divanoğlu ve Uslu, 2019:215-234). 

Yapılan bu araştırmalardan yola çıkılarak birçok çalışmanın Beş Faktör Kişilik Modeline göre 

belirlenmiş tüketici özelliklerinin satınalma davranışı üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik olduğu 

söylenebilir. Oysa ki tüketicilerin bir hizmeti satın almaları onların öncelikle söz konusu hizmete 

yönelik beklenen ve algılanan hizmet kalitesi değerlendirmelerine göre belirlenmektedir. İşletmelerin 

ayakta kalabilmeleri ise müşterilerinin beklentilerini ve algılamalarını bilmelerine bağlıdır.  

Hizmetlerin mallara kıyasla soyut nitelikte olmaları, müşterilerin kültürel, sosyal, kişisel, 

durumsal, psikolojik ve pazarlama faktörleri çerçevesinde farklı beklenti ve algılamalarının varlığı, bu 

konunun daha derinlemesine araştırılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Bu çerçevede araştırmamızda müşterilerin kişisel faktörler çerçevesinde kişilikleri baz alınarak 

beklenen ve algılanan hizmet kalitesi değerlendirmelerinin farklılık gösterip göstermediği tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla belirlenen hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H1: Müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi, dışa dönüklük düzeylerine göre farklıdır. 

H2: Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi, dışa dönüklük düzeylerine göre farklıdır. 

H3: Müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi, uyumluluk düzeylerine göre farklıdır. 

H4: Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi, uyumluluk düzeylerine göre farklıdır. 

H5: Müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi, açıklık düzeylerine göre farklıdır. 

H6: Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi, açıklık düzeylerine göre farklıdır. 

H7: Müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi, sorumluluk düzeylerine göre farklıdır. 

H8: Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi, sorumluluk düzeylerine göre farklıdır. 

H9: Müşterilerin bekledikleri hizmet kalitesi, duygusal denge düzeylerine göre farklıdır. 

H10: Müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi, duygusal denge düzeylerine göre farklıdır. 

 

Araştırma Metodolojisi  

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, anakütle ve örneklemi, yöntemi ve kısıtları 

açıklanmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, Muğla’da hizmet işletmesi olarak bir restoranda yemeğe gelen müşterilerin 

kişisel faktörler çerçevesinde kişiliklerini baz alarak Beş Faktör Kişilik Modeliyle beklenen ve algılanan 

hizmet kalitesi değerlendirmelerinin farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. 

Literatürde yer alan araştırmalar incelendiğinde, yukarıda belirtildiği üzere söz konusu kişilik 

özelliklerinin satın alma davranışına etkisinin incelendiği; ancak beklenen ve algılanan hizmet kalite 

düzeyinin kişilik faktörleri itibariyle farklılık gösterip göstermediği konusunda bir çalışmanın 

bulunmadığı saptanmıştır; bu anlamda araştırma bulguları ayrı bir önem taşımaktadır.  

Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi 

Araştırmanın anakütlesi, Muğla’da bir restoranda yemeğe gelen müşterilerdir. Örneklem 

büyüklüğü şu şekilde belirlenmiştir (Yükselen, 2017, 67): 

n = p * q * (Z/e)2  
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n = 0,5 * 0,5 * (1,96/0,05)2 = 384 

Örnekleme girecek müşteriler, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.  

 

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi, Aracı ve Kısıtları 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Muğla’da bir restoranda 

1-8 Mart 2020 tarihleri arasında yemeğe gelen 500 müşteriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak anketler 
toplanmıştır. Eksik ve hatalı anketler elendiğinde kullanılabilir durumda olan 405 anket verileri analiz 
edilmiştir.  

Anket formunun birinci bölümünde müşterilere yönelik üç demografik soruya (cinsiyet, yaş, 
öğrenim durumu) yer verilmiştir. İkinci bölümünde ise araştırma değişkenlerinden Beş Faktör Kişilik 
Modeli ölçeği ve SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır. Beş Faktör Kişilik Modeli ölçeği için Rammstedt 
ve Oliver (2007:210) tarafından geliştirilmiş, Beş Faktör Kişilik Modelinde yer alan beş boyutun 
sadeleştirilmiş olan ölçeği kullanılmıştır. Ölçek beş boyutu ölçemeye çalışan on maddeden 
oluşmaktadır. Bu beş boyut, dışa dönüklük, sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge ve açıklık düzeyi 
olup, her bir boyut için verilen puanların ortalaması alınmış; ortalamanın üstü “yüksek”, ortalamanın 
altı “düşük” olarak o özellik itibariyle gruplanmıştır. SERVQUAL ölçeği için ise Parasuraman vd. 
(1988:23) tarafından geliştirilmiş olan ölçek kullanılmıştır. Buna göre hizmet kalitesinin beş boyutu 
analize alınmıştır. Bu ölçek de 44 maddeden oluşmaktadır. Söz konusu değişkenlerine ilişkin sorular 
için 5’li Likert ölçeği (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır. 

Sonuç olarak hazırlanan anket formunda toplam 56 soru bulunmaktadır. Araştırmanın, 
Muğla’daki tek bir restoranda yapılmış olması ve tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden sadece 
kişilik üzerinde durulması, en önemli kısıtlarını oluşturmaktadır. 
 
Araştırmanın Bulguları 

Araştırma kapsamına giren müşterilerin demografik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Müşterilerin çoğunluğu erkek (%73,1), 18-50 yaş grubunda (81,7) ve yükseköğrenim düzeyine sahip 
(%71,6) bireylerdir. 
 
Tablo 2. Müşterilerin Demografik Özellikleri 

 Cinsiyet n %   

 Kadın 109 26,9   
 Erkek 296 73,1   
 Toplam 405 100,0   

Yaş Grupları n % Öğrenim n % 

18-30 171 42,2 İlköğretim 26 6,4 
31-50 160 39,5 Lise 89 22,0 
51 ve üstü 74 18,3 Üniversite 290 71,6 
Toplam 405 100,0 Toplam 405 100,0 

Kişilik özellikleri “yüksek” ve düşük” olarak nitelendirilerek müşterilerin gruplanması için her 

bir özelliğin ortalaması alınmış olup değerler Tablo 3’de gösterilmiştir. Söz konusu ortalama değerlerin 

üstündeki müşteriler, o özellik itibariyle “yüksek”, altındaki müşteriler ise “düşük” olarak gruplanarak 

analizler yapılmıştır. 

 

Tablo 3. Kişilik Özellikleri Ortalamaları ve Değişim Ölçüleri 
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Kişilik Özellikleri n Minimum Maksimum 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Dışa dönüklük 405 1,00 5,00 3,8222 ,89096 

Uyumluluk 405 1,00 5,00 3,8136 ,76215 

Açıklık 405 1,00 5,00 3,7469 ,82775 

Sorumluluk 405 1,00 5,00 3,7506 ,86289 

Duygusal Denge 405 1,00 5,00 2,7864 ,87707 

 

Ölçeklerin güvenilirlik analizleri Cronbach’s Alpha ile yapılmıştır. Cronbach’s Alpha, Beklenen 

hizmet kalitesinde 0,898, Algılanan hizmet kalitesinde 0,964, kişilik ölçeğinde 0,688 çıkmıştır. Kişilik 

ölçeğinin kullanıldığı araştırmalarda söz konusu değerin genellikle düşük çıktığı görülmektedir. 

Beklenen ve algılanan hizmet kalitesinde kişilik özelliklerine göre farklar İki Anakütle Aritmetik 

Ortalamalarının Karşılaştırılması t testi ile yapılmıştır. 

 

Dışa dönüklük kişilik özelliği itibariyle beklenen ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki farkları 

gösteren analiz sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmiştir. Tablo 4’de dışa dönüklük düzeyi yüksek 

ve düşük gruplar için farklılığı veren sonuçlar yer almaktadır. Bu sonuçlara göre beklenen kalite düzeyi 

bakımından dışa dönüklük düzeyi yüksek ve düşük gruplar arasında farklılık anlamlı değilken, algılanan 

kalite düzeyi bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir. Dışa dönüklük düzeyi 

yüksek olan müşterilerin algıladıkları kalite düzeyi, diğer gruptan daha yüksektir. Dolayısıyla, H1 

hipotezi reddedilirken H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 4. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Dışa Dönüklük Düzeyine Göre Ortalama 

ve Değişim Ölçüleri 

Dışa Dönüklük n Ortalama Standart Sapma 

Standart 

Hata 

Beklenen Kalite 
Düşük 160 4,3781 ,42342 ,03347 

Yüksek 245 4,3748 ,42954 ,02744 

Algılanan Kalite 
Düşük 160 3,5813 ,77610 ,06136 

Yüksek 245 3,7672 ,67711 ,04326 

 

 

 

 

 

Tablo 5. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Dışa Dönüklük Düzeyine Göre Farklılık 

Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

Ortalama 

Farkı 

Farkın 

Standart 

Hatası 

%95 Güvenlik 

Düzeyinde Fark 

Aralığı 
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En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Beklenen Kalite ,008 ,928 ,077 403 ,938 ,00336 ,04342 -,08199 ,08871 

Algılanan Kalite 5,867 ,016 -2,548 403 ,011 -,18591 ,07296 -,32934 -,04248 

 

Uyumluluk özelliği itibariyle beklenen ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki farkların analiz 

sonuçları Tablo 6 ve Tablo 7’de yer almaktadır. Tablo 6’ya göre, beklenen kalite düzeyi uyumluluk 

düzeyi yüksek ve düşük müşterilerde farklılık göstermezken, algılanan kalite düzeyi uyumluluk düzeyi 

yüksek müşterilerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek çıkmış olup bu sonuçlara göre H3 

hipotezi reddedilirken H4 hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 6. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Uyumluluk Düzeyine Göre Ortalama ve 

Değişim Ölçüleri 

Uyumluluk n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Beklenen kalite 
Düşük 171 4,3756 ,44349 ,03391 

Yüksek 234 4,3765 ,41480 ,02712 

Algılanan Kalite 
Düşük 171 3,6042 ,71998 ,05506 

Yüksek 234 3,7591 ,71911 ,04701 

 

Tablo 7. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Uyumluluk Düzeyine Göre Farklılık Testi 

Sonuçları 

  F p t Sd p 

Ortalama 

Farkı 

Farkın 

Standart 

Hatası 

%95 Güvenlik 

Düzeyinde Fark 

Aralığı 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Beklenen Kalite ,673 ,412 -,020 403 ,984 -,00086 ,04297 -,08534 ,08362 

Algılanan Kalite ,421 ,517 -2,140 403 ,033 -,15493 ,07238 -,29723 -,01263 

 

Açıklık kişilik özelliği itibariyle beklenen ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki farkların analiz 

sonuçları Tablo 8 ve Tablo 9’da yer almaktadır. Tablo 8’e göre, beklenen kalite düzeyi kişilik 

özelliklerinden açıklık düzeyi yüksek ve düşük müşterilerde farklılık göstermemiş; buna karşılık 

algılanan kalite düzeyi açıklık düzeyi yüksek müşterilerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

çıkmıştır. Buna göre H5 hipotezi reddedilirken H6 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 8. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Açıklık Düzeyine Göre Ortalama ve 

Değişim Ölçüleri 

Açıklık n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Beklenen kalite Düşük 182 4,3661 ,43553 ,03228 
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Yüksek 223 4,3842 ,41999 ,02812 

Algılanan Kalite 
Düşük 182 3,6061 ,74951 ,05556 

Yüksek 223 3,7652 ,69350 ,04644 

 

Tablo 9. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Açıklık Düzeyine Göre Farklılık Testi 

Sonuçları 

  F p t Sd p 

Ortalama 

Farkı 

Farkın 

Standart 

Hatası 

%95 Güvenlik 

Düzeyinde Fark 

Aralığı 

En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Beklenen Kalite ,459 ,498 -,424 403 ,672 -,01809 ,04266 -,10195 ,06577 

Algılanan Kalite 3,754 ,053 -2,214 403 ,027 -,15904 ,07184 -,30028 -,01781 

 

Kişilik özelliklerinden sorumluluk düzeyi itibariyle beklenen ve algılanan hizmet kalite 

düzeylerine ilişkin analizlerin sonuçları da Tablo 10 ve Tablo 11’de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına 

göre, iki grup arasında beklenen hizmet kalitesi ve algılanan hizmet kalitesi bakımından anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. Dolayısıyla H7 ve H8 hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 10. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Sorumluluk Düzeyine Göre Ortalama ve 

Değişim Ölçüleri 

Sorumluluk n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Beklenen Kalite 
Düşük 188 4,3673 ,45689 ,03332 

Yüksek 217 4,3837 ,39943 ,02712 

Algılanan Kalite 
Düşük 188 3,6613 ,72798 ,05309 

Yüksek 217 3,7218 ,71852 ,04878 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Sorumluluk Düzeyine Göre Farklılık 

Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

Ortalama 

Farkı 

Farkın 

Standart 

Hatası 

%95 Güvenlik 

Düzeyinde Fark 

Aralığı 
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En 

Düşük 

En 

Yüksek 

Beklenen Kalite 1,369 ,243 -,387 403 ,699 -,01648 ,04255 -,10013 ,06717 

Algılanan Kalite ,442 ,507 -,841 403 ,401 -,06056 ,07203 -,20216 ,08104 

 

Duygusal denge düzeyi itibariyle beklenen ve algılanan hizmet kalite düzeylerine ilişkin 

analizlerin sonuçları da Tablo 12 ve Tablo 13’de gösterilmiştir. Duygusal denge düzeyinin iki grubu 

arasında da beklenen ve algılanan hizmet kalitesi bakımından anlamlı bir fark elde edilmemiş olup H9 

ve H10 hipotezleri reddedilmiştir. 

 

Tablo 12. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Duygusal Denge Düzeyine Göre 

Ortalama ve Değişim Ölçüleri 

Duygusal Denge n Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

Beklenen Kalite 
Düşük 197 4,3761 ,43476 ,03098 

Yüksek 208 4,3761 ,41979 ,02911 

Algılanan Kalite 
Düşük 197 3,7349 ,71900 ,05123 

Yüksek 208 3,6547 ,72568 ,05032 

 

Tablo 13. Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Duygusal Denge Düzeyine Göre 

Farklılık Testi Sonuçları 

  F p t Sd p 

Ortalama 

Farkı 

Farkın 

Standart 

Hatası 

%95 Güvenlik 

Düzeyinde Fark 

Aralığı 

En 

Düşük En Yüksek 

Beklenen Kalite ,027 ,870 ,000 403 1,000 ,00000 ,04246 -,08348 ,08348 

Algılanan Kalite ,513 ,474 1,116 403 ,265 ,08017 ,07182 -,06103 ,22136 

 

 

 

Sonuç 

Tüketicilere yönelik hizmet sunan ve sayıca yerel pazarda da rekabet içinde olan restoranlarda 

hizmet kalitesinin müşteri beklentilerine uygun olması büyük önem taşımaktadır. Tüketicilerin 

sosyalleşme, eğlenme, statü kazanma gibi ihtiyaçlarını da karşılaması, ilgili sektörün oldukça büyüyen 

bir endüstri haline gelmesine yol açmıştır. Bu bağlamda restoran işletmelerinin sürdürülebilirliğinin, 

müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanmasına bağlı olduğu söylenebilir. 

Müşteri memnuniyeti ve hizmetin kalite düzeyi ise müşterilerin kültür düzeyine, ait oldukları 

sosyal sınıfa, danışma gruplarının baskısına, tutum ve davranışlarına, pazarlama faktörlerine veya 
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müşterilerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, yaşam tarzı ve kişilik özelliklerine göre değişiklik 

göstermektedir. 

Beş faktör kişilik modeline göre belirlenmiş müşteri kişilik özelliklerine göre beklenen ve 

algılanan hizmet kalitesinin farklılık taşıyıp taşımadığını tespit etmeye çalışan bu araştırmanın 

bulgularına göre; kişilik özellikleri ne olursa olsun, bekledikleri hizmet kalite düzeyleri bakımından 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı buna karşılık, dışa dönük, uyumlu ve açık kişilik özelliklerine sahip 

müşterilerin restoranda aldıkları hizmetleri daha kaliteli olarak nitelendirdikleri saptanmıştır. 

Dolayısıyla, restoran işletmelerinin özellikle devamlı müşterilerini izleyerek kişilik özellikleri 

bakımından onları tanımaya çalışmaları önerilebilir. Bu çerçevede, çalışanlarıyla kişilik özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olunması, işletmelere avantaj sağlayabilecektir. 

Çalışmamızda örneklemin sadece Muğla ilindeki tek bir restoranla sınırlandırılmış olması, 

sonuçların genellemesini mümkün kılmamaktadır. Alanda bu konuda yeterli çalışmanın da 

bulunmaması sebebiyle daha sonraki çalışmalarda farklı hizmet sektörlerine veya aynı iş kolunda birden 

fazla işletmeye yönelik çalışmaların yapılması önerilebilir. 
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An Analysis of the Translation Strategies of Advertising Slogans into Turkish 

Reklam Sloganlarının Türkçeye Çeviri Stratejilerinin Analizi 

 

 

Bilge METIN TEKIN1 
 

 

Abstract  

 

In advertising, slogans are really vital regardless 

of whether they are written or verbal as the aim 

of the slogans is to convince the readers or the 

audience to buy the advertised product. Hence, 

translation of advertising slogans is also really 

important. For this study, 25 advertising slogans 

in English, which are categorized as car, bank, 

food product, technology, cosmetics and other 

advertising slogans, and their translations into 

Turkish have been analysed. The study focuses 

on the three broad translation strategies based 

on Smith (2006): transference, source-language- 

oriented (SLO) and target-language- oriented 

(TLO). Then, the slogans were assessed 

according to semantic equivalence; equivalence, 

non-equivalence, in broad sense. The study is a 

descriptive qualitative and quantitative research. 

The slogans, which are popular in Turkey, were 

selected randomly. The aim of the study is to 

find out which translation strategies were applied 

most in the translation of advertising slogans and 

to understand to what extent equivalence is 

Özet 

 

Reklamcılıkta, sloganlar, yazılı veya sözlü olması 

fark etmeksizin, okuyucuları veya izleyicileri 

reklamı yapılan ürünü almaya ikna etmesi 

bakımından çok önemlidir. Bu yüzden, 

reklamların slogan çevirilerine özen 

gösterilmelidir. Bu çalışma için farklı kategoride; 

araba, banka, yiyecek ürünleri, teknoloji, 

kozmetik ve diğer kategoriler olmak üzere 25 

adet İngilizce reklam ve bunların Türkçe 

çevirileri analiz edilmiştir. Çalışma, Smith’in 

(2006) geniş kapsamlı reklam çevirileri olan; 

aktarma, kaynak dil odaklı (SLO) ve hedef dil 

odaklı (TLO), çeviri stratejilerine dayanmaktadır. 

Ardından, sloganlar anlam eşdeğerliliğine göre, 

eşdeğer ve eşdeğer olmayan, değerlendirilmiştir. 

Çalışma tanımlayıcı niteliksel ve niceliksel bir 

araştırmadır. Türkiye'de popüler olan sloganlar 

rastgele seçilmiştir. Çalışmanın amacı, reklam 

sloganlarında en çok hangi çeviri stratejilerinin 

uygulandığını bulmak ve anlam eşdeğerinin ne 

ölçüde mümkün olduğunu anlamaktır. 

Çalışmanın sonuçları, en popüler stratejinin 
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possible. The results of the study revealed that 

the most common strategy is broadly source-

language-oriented strategy which means that 

companies prefer to give the same meaning in 

target advertising slogan as the source language. 

Therefore, there is “semantic equivalence” in 

high frequencies. On the other hand, the least 

common strategy is broadly target- language 

oriented. 

Keywords: Advertising slogans, Translation 

strategies, Semantic equivalence, Transference, 

Source-language oriented and Target-language-

oriented. 

 

geniş çapta kaynak-dil odaklı olduğunu, yani 

şirketlerin hedef reklam sloganında kaynak dil ile 

aynı anlamı vermeyi tercih ettiklerini ortaya 

koymuştur. Bu nedenle, yüksek frekanslarda 

“eşdeğer bir anlam” vardır. Öte yandan, en az 

popüler olan strateji geniş çapta hedef-dile 

yöneliktir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Reklam sloganları, Çeviri 

stratejileri, Anlam eşdeğerliliği, Aktarma, Kaynak 

dil odaklı ve Hedef dil odaklı. 

  

 

Introduction 

 Neubert (1985: 18) thinks “translation as a tool of communication”. Moreover, according to 

him (1985), translators can reword, explain, change, or replace one word for another in order to make 

adequate and understandable translations while they are translating. There are lots of texts which are 

translated from one language to another language. One of them is advertising slogans. Yeshin (2006: 

3) states that Chartered Institute of Marketing defines advertising as ''the management process 

responsible for identifying, anticipating and satisfying consumer needs profitably'' and Dyer (1982: 2) 

defines as ‘'drawing attention to something'' or ''notifying somebody of something''. 

Moreover, slogans can be described as they are short statements that give descriptive and 

persuasive information about the brand. Slogans can be used, apart from advertisings, in all other 

marketing activities such as on-product, promotional tools and packaging. Hence, they are really 

significant for companies to persuade the consumer and to sell their product. Developing technology 

and in market conditions, international advertising slogans has gained importance. Thanks to the 

translation, a product produced in a country's market is provided to reach to the markets of other 

countries.  Moreover, their translation is really challenging as there are two different languages and 

cultures in international advertising slogans. As Özcan-Dost and Yazıcı (2014) stated that in the 

translation of the advertising slogans, it is necessary to translate the slogan in the source language 

according to its aims and functions in the international market.  

There are a lot of studies related to advertisings and their slogans. Also, their numbers have 

been running up continuously since the mid-1990s. The translators of advertising and their slogans 
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have studied variety of languages with different analytical tools and methodologies, and sometimes 

come to dissimilar, even contradistinctive, conclusion.  

Briefly, this research is related to advertising slogans and its aim is to find out which strategy is 

popular during its translation process and to understand if semantic equivalence is possible between 

the original advertising slogan and its translated pair.  

1- Theoretical framework 

Advertising slogans are really crucial as they convince the customer to buy the product. Therefore, 

they have some features. An effective and successful slogan should contain the following 

characteristics: 

 “Simple and memorable 

 Short and straight to the point 

 Reflects the identity and brand of the business 

 Calls out the attention of potential customers 

 Consistent with the business products or services 

 Reflects the company’s goals and vision” (https://www.quora.com/What-characterizes-a-

good-slogan) 

Local culture and local language affect brand names and slogans. Therefore, firms may adapt brand 

names and slogans for the target markets. Certainly, there is no definite correct approach in the 

translation process of advertising slogans. Strategies of firms may vary in foreign markets. 

According to Nord (1991: 73) and House (1991: 69), advertising slogans, as commercial texts 

written to persuade, should be translated in such a way that the target text functions within the target 

culture as though it were an original. Generally, companies want a close translation to give the same 

meaning. Therefore, translators cannot go away from the exact meaning of the advertising slogans in 

order to create a new one which is culturally more appropriate. However, Ho (2008: 189-213) states 

that according to Wong, who is an expert in translation studies in the field of advertising, translating 

advertisings and their slogans require ''creative interpretation''. Put differently, translators of 

advertisings should be creative instead of not being faithful or loyal to the original advertising as the 

aim of the slogans is being convincing enough to make the people buy the product. 

In other words, translation theory suggests that advertising slogans should be translated to create 

a target-language slogan that has a persuasive effect on the target audience. So, it is not the main 

importance whether a slogan is translated by the exact same meaning in target text; on the other hand, 

the important thing is that the target language advertising slogans should have the same attention 

catching function as the original. 
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In international slogans, by the help of certain advertising strategies, source advertising slogans are 

translated into target culture and presented in a different market. Different translation strategies are 

used in different slogans as each slogan has different aims. 

When discussing the translation of the advertisings and their slogans, one of the scholars who puts 

forward strategies is Smith (2006). For him, there are three broad translation strategies, namely: 

“Transference”, “source-language oriented” and “target-language oriented”. He (2006: 163) defines them as; 

 “Transference – the slogan remains in the source language in the target language version; 

Broadly source-language orientation – various degrees of change to the source-language slogan 

result in a target-language headline which maintains the meaning of the source text; 

Broadly target-language orientation – the slogan has been changed to produce a new one in 

the target language, which does not contain the same matter as the source text.” 

Briefly, Transference is untranslated retention of the original which means the advertising slogans 

remains the same with the source language slogan in the target language version. Put differently, the 

source language slogan is exactly kept in its own words in the target language slogan. Source-language 

oriented is that although there can be some losses or additions, the meaning of source slogan maintains 

in target slogan; in other words, the aim of this strategy is maintaining the exact source message in the 

target slogan. Therefore, translators are very faithful to the source language slogan in this strategy. 

Lastly, Target-language oriented is that a new advertising slogan is produced for the target market; in other 

words, translating the original meaning into target slogan with unrelated words. Smith describes it as 

"translators have more freedom to be creative and to create headlines". 

In this study, not only the translation strategies of slogans but also to what extend semantic 

equivalence is possible in the translation process of slogans are investigated. According to Bell (1991), 

there are four categories of assessing the equivalence, fully equivalent expression, partly equivalent 

expression, non-equivalent expression. These categories are for both semantic and style. However, for 

this study, only degree of semantic equivalence has been investigated. Therefore, the categorization 

has been lowered into two categories; equivalent and non-equivalent. While the strategy of SLO is 

thought as equivalent expression, the strategy of transference and TLO are considered as non-

equivalent expression. At the end of the study, if there is a semantic equivalence or not is understood. 

 

2- Methodology 

The study is a comparative and descriptive qualitative and quantitative research as it concerns with 

the advertising slogans and their translated Turkish pairs. A formula is used and the results have been 

shown with numbers in order to find the most and the least common translation strategies. 
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25 advertising slogans have been chosen for the data of this study from the most common products 

in Turkey randomly and they are categorized into five groups; car, bank, food product, technology 

cosmetics and others.  

For collecting data, a table has been created. Besides, intercoder reliability check has been 

used for getting valid qualitative results from a quantitative research.   

Three steps have been followed to get the required information. The first step is collecting the 

advertising slogans which are very popular in Turkey. The next step is completing the table 1 according 

to selected slogans and the last step is determining the strategies applied in them. 

 

3- Findings 

25 advertising slogans related to car, bank, food product, technology, cosmetics and others have 

been analysed to find out the translation strategies applied and to understand if semantic equivalence 

is possible or not. The table below demonstrates the strategies which applied in the selected advertising 

slogans and whether their original meaning and translated meaning are equal or not. 

Table 1. Translation strategies applied in the selected advertising slogans and semantic 

equivalence 

Category  Original Form 

(English) 

Translated 

Turkish pairs 

Translation 

Strategy 

(based on 

Smith) 

Equivalent, 

or non- 

equivalent 

expression 

 

 

 

 

 

Slogans 

about car 

 1 
(Nissan)  

Innovation For 

All 

Innovation For 

All 

Transference Non- 

equivalent 

 2 
(Audi) 

Keeping ahead 

through 

technology 

Teknoloji ile 

bir adım önde 

SLO Equivalent 

 3 
(Jaguar) 

Don’t dream it, 

drive it 

Hayal etme, sür SLO Equivalent 

 4 
(Ford) 

Feel the 

difference 

Farkı hisset SLO Equivalent 
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Slogans 

about 

bank  

 1 
(Master Card) 

There are some 

things money 

can’t buy. For 

everything else 

there’s 

MasterCard 

Paranın satın 

alamayacağı 

şeyler vardır, 

geri kalan her 

şey için 

MasterCard. 

SLO Equivalent 

 2 
(HSBC) 

The world’s local 

bank 

Dünyanın yerel 

bankası 

SLO Equivalent 

 3 
(American 

Express) 

Don’t leave home 

without it 

Don’t leave 

home without 

it 

Transference Non- 

equivalent 

 4 
(Visa) 

It’s everywhere 

you want to be 

Olmak 

istediğin her 

yerde. 

 

SLO Equivalent 

 

 

 

 

Slogans 

about food 

product 

 1 
(Coca – Cola) 

Open happiness  

Mutluluğa 

kapak aç 

SLO Equivalent 

 2 
(Mc Donald’s) 

I’m loving it 

Mc Donald’s 

gibisi yok. 

TLO Non- 

equivalent 

 3 
(Burger King) 

Have it your way 

Ateş seni 

çağırıyor. 

TLO Non- 

equivalent 

 4 
(Snikers) 

You are not you 

when you are 

hungry. 

Açken  sen sen 

değilsin. 

SLO Equivalent 

 

 

 

 1 
(Nokia) 

Connecting 

people 

Connecting 

people 

Transference Non- 

equivalent 
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Slogans 

about 

technology 

 2 
(Apple) 

Think Different 

Think 

Different 

Transference Non- 

equivalent 

 3 
(LG) 

Life’s good 

Life’s good Transference Non- 

equivalent 

 4 
(Bosch) 

Invented for Life 

Önce güven TLO Non- 

equivalent 

 

 

 

 

 

 

Slogans 

about 

cosmetics 

 1 
(L’Oréal) 

Because you are 

worth it 

Çünkü siz buna 

değersiniz 

SLO Equivalent 

 2 
(Gillette) 

The best a man 

can get 

Erkek için en 

iyisi 

SLO Equivalent 

 3 
(Max Factor) 

The make-up of 

make-up artists 

Makyaj 

uzmanlarının 

tercihi 

 

SLO Equivalent 

 4 (Channel No.5)  

Every woman 

alive loves Chanel 

No. 5 

Yaşayan her 

kadın No 5'i 

sever 

SLO Equivalent 

 

 

 

 

 

 

Other 

Slogans 

 1 
(CNN) 

Be the first to 

know 

İlk bilen siz 

olun 

SLO Equivalent 

 2 
(Bridgestone) 

Your journey, our 

passion 

Sizin 

Yolculuğunuz, 

Bizim 

Tutkumuz 

SLO Equivalent 

 3 (Pharmaton) 

Keep going 

Asla pes etme TLO Non- 

equivalent 

 4 
(Calgon) 

Washing 

machines live 

longer with 

calgon 

Makineniz 

Calgon’la uzun 

yaşar 

SLO Equivalent 
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 5 
(Adidas) 

Impossible is 

nothing 

Impossible is 

nothing 

Transference Non- 

equivalent 

Table 2 demonstrates the frequency and percentage of Translation Strategy applied in the selected 

advertising slogans. 

 

Table 2. The frequency and percentage of Translation Strategy applied in the selected advertising 

slogans 

No Translation 

Strategy 

Frequency Percentage 

(%) 

1 Transference 6 24 % 

2 SLO 15 60 % 

3 TLO 4 16 % 

Total  25 100 % 

 

Table 3. The Frequencies of Degree of semantic equivalence 

No Degree of Semantic 

Equivalence 

Frequency Percentage 

(%) 

1 Equivalent 15 60 % 

2 Non – Equivalent 10 40 % 

Total  25 100 % 

The findings from the tables shows that generally, the most preferred strategy is SLO with the 

percentage of 60 % which means that semantic equivalence is possible (60 %). The second and the 

last preferred strategies are Transference (24 %) and TLO (4 %), respectively.  

When the table is examined in a more detailed way, it can be understood that in the slogans related 

to cars and banks, SLO has been preferred except only one slogan. In cosmetics slogans, the preferred 

strategy is SLO for all slogans. In slogans related to food product, SLO and TLO have been used 
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equally with the percentage of 50 %. Unlike the slogans mentioned, in technology slogans, the strategy 

of Transference has been preferred except only one slogan so semantic equivalence in them cannot 

be mentioned. For the other slogans, 3 SLO, 1 Transference and 1 TLO have been used. Except the 

slogans related to technology, for all kinds of slogans, it can be said that there is “semantic 

equivalence”.  

4- Conclusion and Suggestions 

The slogan is a very important part of advertising as it provides customer to buy the product. So, 

this study has focused on two aspects related to advertising slogans. The first aspect of the study is 

which translation strategy is preferred during the translation process of slogans.  The other one is to 

what extend semantic equivalence is possible.  

At this point, the following results can be concluded about the translation of slogans into Turkish; 

It can be concluded from results that in the translation of advertising slogans, translators mostly 

prefer the strategy of SLO which means that the same original message in the slogans is wanted to be 

kept in the target slogan and semantic equivalence is possible during the process of the translation of 

slogans as they are simple, short and clear statements. Generally, the translators of the slogans have 

tried to use semantic translation to convey the exact meaning. There is no need to change the slogans 

meaning if the source and target audiences’ features are the same. 

Everything can be translated, if wanted. The aim of the translation of slogans is creating a target 

slogan that imitates the significant features of the original slogans in a form that is acceptable and 

available in the target slogans. Moreover, it can be said that as food product is local, they should be 

translated. Target society’s needs and interest are more important. Also, the strategy of transference 

is used technological slogans since technology is sourced from abroad and technologic words are 

preferred to use as their original forms in every country. Lastly, it can be concluded that SLO is 

preferred while translating the slogans if target society, from all ages and from all economic groups, is 

important.  

Briefly, if companies want slogans to be successful, slogan translators, who are experienced not 

only in source languages and cultures but also in target languages and cultures, had better be chosen 

and they should be free to pick out the suitable translation strategy for the translation of advertising 

slogans, appropriate for target market. 

Similar studies can be carried out on different kinds of slogans such as toys, clothes brands, etc. 

or with increasing the number of slogans the study can be reanalysed so as to enrich this type of 

translation. Furthermore, different scholars’ translation strategies or techniques can be used while 

analysing the slogans. Moreover, by adding a new language, which means that the pairs of these slogans 

in another language, can be studied. Also, the slogans translated from Turkish into other languages 

such as the slogan of THY; Globally Yours, are also worth investigating. Finally, an interview with the 
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translators of slogans can be added into the study and what is important and what they take into 

account during the translation process can be sought.  

On the other hand, in this study, only semantic equivalence has been investigated. However, there 

will be other studies related to looking for not only semantic equivalence but also style equivalence 

such as Bell’s equivalence theory (1991). Also, what kind of losses & gains occurs in these slogans can 

be sought. 
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Bir Şiddet ve Sapma Örneği Olarak Futbolda Fanatizm ve Holiganizm 

Fanaticism And Hooliganism In Football As An Example Of Violence And Deviation  

 

Gizem TAN EREN1 

Meyrem TUNA UYSAL2 
 

 

Abstract  

Football, which is a very common sport today, 

has a globally integrative and fusing effect on 

different cultures. In addition to these positive 

effects of football, football's relationship with 

violence is discussed with the emergence of 

fanaticism and hooliganism. Indeed, while the 

transformation of the phenomenon of fandom 

in football as fanaticism is expressed as 

fanaticism, the transformation of fanaticism into 

extremism points to hooliganism. This 

transformation involves more passion, hardness 

and violent behavior.    Therefore, violent 

behavior is made in the context of blind 

attachment to a team, doing everything for the 

sake of the team, without any reason, harming 

the environment, the players of the other team, 

its fans or even society.These behaviors can be 

defined as "deviation", "slingshot behaviors" 

socially, and informal and formal social control 

mechanisms are developed to prevent such 

behaviors. Based on all this, working aims to 

Özet 

Günümüzde oldukça yaygın bir spor dalı olan 

futbolun küresel anlamda farklı kültürleri 

bütünleştirici ve kaynaştırıcı etkisi 

bulunmaktadır. Futbolun bu olumlu etkilerinin 

yanı sıra, fanatizm ve holiganizm olgularının ön 

plana çıkmasıyla birlikte futbolun şiddet ile 

ilişkisi tartışılmaktadır. Nitekim futbolda 

taraftarlık olgusunun bağlılığa dönüşmesi 

fanatiklik olarak ifade edilirken, fanatikliğin 

aşırılığa dönüşmesi holiganlığa işaret etmektedir. 

Bu dönüşüm daha fazla tutku, sertlik ve şiddet 

davranışlarını içermektedir.  Dolayısıyla bir 

takıma körü körüne bağlanma, takım uğruna her 

şeyi yapma, herhangi bir nedeni olmaksızın 

çevreye, diğer takımın oyuncularına, 

taraftarlarına hatta topluma zarar verilmesi 

bağlamında şiddet içerikli davranışlarda 

bulunulmaktadır. Bu davranışlar da toplumsal 

açıdan “sapma”, “sapan davranışlar” olarak 

tanımlanabilmekte ve böyle davranışların 

önlenebilmesi için informal ve formal sosyal 
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address the relationship between fanaticism and 

hooliganism in football with violence. 

Accordingly, when the relationship between 

football and violence was taken into 

consideration, fanaticism and hooliganism were 

seen to be important in football, and the violent 

behavior there was considered "deviation". In 

addition, it has been observed that informal and 

formal social control mechanisms have been 

developed for socially deviating behaviors and 

that violence is tried to prevent these social 

control mechanisms. 

Keywords: Football, Fanaticism, Hooliganism, 

Violence, Deviation, Social Control. 

 

kontrol mekanizmaları geliştirilmektedir. Tüm 

bunlardan hareketle çalışma, futbolda fanatizm 

ve holiganizmin şiddet ile ilişkisini ele almayı 

amaçlamaktadır. Buna göre futbol ve şiddet 

ilişkisi ele alındığında futbolda fanatizm ve 

holiganizmin önemli olduğu görülmüş ve 

buradaki şiddet davranışları “sapma” olarak 

değerlendirilmiştir.  Ayrıca toplumsal açıdan 

sapma gösteren davranışlara yönelik olarak 

informal ve formal sosyal kontrol 

mekanizmalarının geliştirildiği belirtilerek bu 

sosyal kontrol mekanizmaları ile şiddetin 

önlenmeye çalışıldığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Fanatizm, 

Holiganizm, Şiddet, Sapma, Sosyal Kontrol. 

  

 

Giriş 

 Futbol, yüzyılın en popüler spor dalıdır. Basittir, galibiyet önceden kestirilemez, iddia, rekabet, 

sevinç, heyecan, gerilim, hüzün gibi unsurlar ön plandadır. Her yaş grubundan insanların oynaması, 

izlemesi ve bundan zevk alması ile futbol popülerliğini sağlamlaştırmaktadır. Popüler kültürün bir 

ürünü olarak kitleleri peşinden sürüklemekte ve değer görmektedir. Bazı kesimlerin futbolu ekonomik 

ve politik konulardan daha önemli olarak algılaması, futbolu basit bir oyun olmaktan çıkararak 

endüstriyel hale getirmektedir. Yüksek teknolojik donanımlı stadyumlar, her alanda olan reklamlar, 

kupa, tişört, forma gibi kültür ürünlerinin rantlaştığı mağazalar, yüksek transfer ücretli futbolcular, 

teknik direktörler ve çalışanları futbolun endüstriyelliğini gösterir nitelikte olmaktadır. Bu durumun 

destekleyicileri ise taraftarlardır. Taraftarlık, aynı takıma gönül veren insanların katılımıyla 

gerçekleştirilen kent ritüeli olurken kişiye aidiyet duygusu ve sosyal statü kazandırmaktadır (Koçer, 

2012, s.112). 

Taraftarlık olgusunun bağlılığa dönüşmesi fanatiklik olurken, fanatikliğin de aşırılığa 

dönüşmesi holiganlığa işaret etmektedir. Bu dönüşüm daha fazla tutku, sertlik, şiddet içermektedir. 

Burada şiddetin nedenleri arasında hakemler, medya, aile, referans grupları, futbolcular, cinsiyet, yaş, 

güvenlik, aidiyet duygusu vb. etkenler sayılabilmektedir. Şiddet can kayıplarına, yaralanmalara, maddi 

hasarlara yol açmaktadır. Dolayısıyla fanatizm ve holiganizm olgularının toplumun düzenini bozucu 

ve normlarını zedeleyici olması bu kavramların sapma olarak nitelenmesine sebebiyet vermektedir. 
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Diğer taraftan toplumda düzenin ve huzurun sağlanması, güvenliğin olması bakımından formal ve 

informal sosyal kontrol mekanizmaları geliştirilmektedir. Bu mekanizmalar her alanda olduğu gibi 

futbol alanında da söz konusu olmaktadır. Tüm bunlardan hareketle, bu çalışmada futbolun tarihsel 

dönüşümünün getirdiği şiddet olgusu; birer sapma davranışı olarak niteleyebileceğimiz fanatizm ve 

holiganizm dahilinde ele alınarak bunlara karşı günümüzde geliştirilen formal ve informal sosyal 

kontrol mekanizmalarına yer verilmektedir. 

1)Futbol ve Şiddet 

Futbol, ilk zamanlarda kuralsız, kaba ve çok kişiyle oynanan bir oyunken kapitalist sistemle 

gelişim ve dönüşüm geçirerek endüstrileşmiş, her alanda oynanan bir oyun olma özelliğini yitirerek 

özel mülkiyet alanına dahil olmuş ve sıkı kurallara bağlı takım oyunu haline gelmiştir. Bu süreçte 

futbolcuların sponsorlukları, maçların pahalı biletleri, reklamlar, yıldız oyuncuların artışı futbolun 

profesyonelleşme ve yatırım alanı haline gelmesiyle oyunun gösterileşmesi, kitlelerin artık sahada değil, 

saha kenarında varlığını gösteren seyirciler haline gelmesine ve ticarileşen futbolun zaman zaman 

futbolcu ile seyirci kitlesi arasında çatışmalarına yol açmaktadır. Bu durum kulüplerin para merkezciliği 

ve seyircilerle özel bağlarının kurulamamasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle taraftarlar arasında da 

ayrıştırma yapılarak futbol sadece para verenlerin izleyebileceği bir gösteri haline dönüşmektedir. 

Futbol kitleselleştikçe, kulüplerinin de yapısı değişerek profesyonelleşmekte ve futbol oyuncularının 

da yaşam tarzları değişmektedir. Ayrıca, medya da futbolu dönüştürücü etkiye sahip olmaktadır. 

“Marxist bir bakış açısından Taylor, futbol holiganizminin doğuşunda sporun değişen doğasının, özellikle de işçi 

sınıfının dayanışma kurumu olarak yerel kulüplerin değişen rolünün etkili olduğunu belirtir.” (Aydın, Hatipoğlu ve 

Ceyhan, 2008, s.293-300). Diğer yandan futbolun, farklı kültürleri bir araya getirmesi anlamında 

küreselleştirici etkisi bulunmaktadır. Farklı kültürler, ortak dili “futbol” olan aynı takım içinde 

bütünleşebilmekte ya da dünya kupası gibi organizasyonlarla bir araya gelerek kaynaşabilmektedirler 

(Giulianotti ve Robertson, 2007, s.166-167). Tomlinson (1994) ise ulus kimliğinin ifade edilmesinde 

böyle sporların önemli olduğunu belirtmektedir.  

Şiddet konusuna gelindiğinde ise genel anlamıyla şiddet, aşırı duygu halini, bir olgunun 

yoğunluğu ile sertliği, kaba, sert davranışı ve eylemleri ifade etmektedir. Özel anlamıyla ise saldırgan 

davranışları, kaba kuvveti, beden gücünün kötüye kullanılmasını ve taşlı, sopalı, silahlı saldırılar, yakıp 

yıkarak birey ve topluma gösterilen zarar eylemlerini belirtmektedir (Yetim, 2000, s.187). Sporun 

özünde bulunan şiddet ve sertlik, ortamda saldırgan davranışların taklit edilmesine neden olmaktadır. 

Futbol bu şekilde bir boşalım aracına dönüşmektedir. Bunun bir sebebi de futbol sahalarının kitlelerin 

yaşadıkları rahatsızlıklara yanıt verici hale gelmesidir. Ekonomik eşitsizlikler, sosyal problemler, 

küreselleşmenin arttırdığı milliyetçi, etnik kökene dayanan kavgalar ve taraftarların bu kimlikler 

üzerinden savaşmaları futbolda fazlasıyla görülmektedir. Bu durumda futbol, futbol olmaktan; seyirci 

de seyirci olmaktan çıkmaktadır. Örgütlü fanatik grupları, seyircinin niteliğini değiştiren en önemli 

unsurdur. Böylelikle rakip bir düşman, maç ise ölüm kalım savaşı haline gelmektedir. Taraftarlardan 

değil, fanatik ve holiganlardan söz edilmesiyle futbolun sahip olduğu spor kimliği baskılanmakta ve 

fanatizm, holiganizm sorunlarının artmasıyla futbol, şiddet ve saldırgan davranışlarla anılmaktadır. 
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Böylece şiddet, sporun bir parçası olmaktadır. Bunlar birer toplumsal sorun olarak 

nitelendirilebilmektedir. Dolayısıyla hem tribün içinde hem de tribün dışında çeşitli şiddet olaylarına 

neden olarak toplumsal düzeni bozucu etkide bulunmaktadırlar. Yaralanma, ölüm olayları ve maddi 

zararların olması da toplumsal huzursuzluk oluşturmaktadır (Talimciler, 2013, s.81). 

“…Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2008-2010 yılları arasında spor sahalarında yaşanan şiddet 

olaylarının % 96’sı futbol, % 3’ü basketbol, % 1’i voleybol branşlarında yaşanmıştır (TBMM Raporu, 

2011). Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptırdığı Futbol Kamuoyu Araştırması’na göre (2005) Türkiye’de 

spor deyince insanların % 52,7’sinin aklına futbol gelmekte, “Türkiye’de futbol” ifadesi ise % 38,5 oranında 

“şiddet, kavga, şike ve küfür” kavramlarını çağrıştırmaktadır.” (Özsoy, 2013, s.108). 

Şiddetin nedenleri şu şekilde açıklanabilmektedir: 

• Yazılı ve görsel medya: 1950’li yıllarda televizyonda konu edilmeye başlanan futbol 

başlangıçta bilgilendirmek ve haber vermek için mikro düzeyde kullanılırken televizyonla eşzamanlı 

olarak yaygınlaşması ve kitleselleşmesiyle birlikte aralarında çıkara dayalı işbirliği oluşmuştur. Özellikle 

futbol programlarıyla sistem ekonomik, sosyal ve siyasi yönden geliştirirken kitleleri 

apolitikleştirmektedir (Şeker ve Gölcü, 2008, s.120-127). “Portekizli diktatör Salazar’ın ‘ülkeyi fado-fiesta-

futbol (3F) ile yönettim’ veya İspanyol diktatör Franco’nun bir futbol stadı için ‘bana 100bin kişilik uyku tulumu 

yapın’ demesi buna güzel örneklerdir.” (Akkaya, 2008, s.2). Diğer yandan medya, spor ve sporcuların 

gelirlerini, özel hayatlarını, transfer ücretlerini ve skandallarını ortaya çıkarırken profesyonel 

kariyerlerindeki yaralanma risklerini, uzun süren hazırlıklarını, özel yaşamlarının olmamasını göz ardı 

etmektedir. Medyanın vurguları şiddeti beslemektedir. Maçların heyecanla izlenmesi için spikerin ve 

futbol yorumcularının oyun kurallarının dışında sahadaki saldırgan tavırları vurgulamaları izleyicilerin 

şiddeti algılamasını kolaylaştırmakta ve bu yorumlar tekrarlandıkça taraftarlarda düşmanlık hisleri 

artarak, şiddet olayları kontrolsüzleşmektedir. Günümüzde sporcuların saldırgan tavırlarının artması, 

müsabakaların zevkle izlenme oranlarını arttırmaktadır. Hakemin kararlarının yanlı veya yanlış olarak 

nitelendirilmesi de izleyicileri saldırgan tutumlara sürükleyebilmektedir (Ziyagil vd., 2012, s.3). Aslında 

tüm bunlarda medyanın kullandığı sözcüklerin ve mecaz anlatımın etkisi vardır. Çünkü anlatımı 

canlandırmak için kullanılan militarist sözler ve savaş metaforları şiddetin zihinsel alt yapısını 

oluşturmaktadır (Özsoy, 2013, s.112-113). Gazetelerdeki “Anneler gününde anneme küfretti”, “Sabri 

maniküre gitsin” gibi manşetler cinsiyetçi bir bakışla erkekler üzerinden saldırganlığı tetiklemektedir 

(Ulus, 2013, s.203). Sosyo-kültürel olarak düşük insanlara hitap eden spor gazeteleri de fanatizmi teşvik 

etmektedir. İçeriklerinin okuyucuyu mutlu etmeye yönelik olması ve bahis tahminlerine de yer 

verilmesi taraftarların rekabet duygusunu arttırmaktadır (Özsoy, 2013, s.112). 

• Stat büyüklüğü: Stat ne kadar büyük olursa bireylerin kimliklerinin tespiti o kadar zor 

olmakta, sözel ve fiziksel taciz, saldırganlık gibi durumlarda karşılık ve ceza görme olasılığı en az 

düzeyde olacağından kalabalık ortamlarda toplum ve yasanın onaylamadığı davranışların yapılması 

kolaylaşmaktadır (Hovardaoğlu, 1999). 
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• Ötekileştirme, ortak kimlik ve aidiyet duygusu: Sportif karşılaşmalarda şiddet rakip takıma 

karşı olmaktadır Bu bağlamda biz ve öteki bulunmaktadır. Öteki üzerinden işleyen bir rekabet ortamı 

şiddeti doğurmaktadır. Takım halindeki karşılaşmalarda sporcuların fiziksel temaslarının fazlalığı 

taraftarlarda saldırganlığı beslemektedir (Hovardaoğlu, 1999). Diğer yandan, kişinin kitleyle 

bütünleşmesi, tek başınayken yapamadıklarını yapmasına ve frenlediği içgüdülerine söz geçiremeyip 

duygularından uzaklaşmasına neden olmakta böylelikle de eylemleri, düşüncelerinin önüne 

geçmektedir (Le Bon, 1997, s.27). 

• İş durumu/Gelir düzeyi: İşsizler için futbol bir deşarjdır, yaşama tutunmalarını 

sağlamaktadır. İşsizler kadar üst sınıftan insanlar da futbol fanatizmi içerisinde yer almaktadırlar 

(Coakley, 2001). 

• Sosyolojik faktörler: Aile, eğitim, birincil gruplar, referans grupları, sosyal tabakalar, kültür de 

futbolda şiddet davranışlarına neden olmaktadır (Çağlayan ve Fişekçioğlu, 2004, s.131-134).   

• Diğer nedenler: Oynanan oyunun özelliği, sporcular, hakemler, spor yöneticileri, antrenörler, 

amigolar, taraftar dernekleri, rakip seyirci, sorumsuz seyirciler, kamu görevlileri ve siyasiler, güvenlik 

güçleri (Özsoy, 2013, s.110), takımlar ve seyirciler arasındaki mücadelenin tarihçesi, seyircilerdeki alkol 

kullanım oranı/miktarı, maçın yeri (deplasman veya kendi sahası), maçı izlemeye gelen seyircilerin 

motivasyonu (Coakley, 2001) da futbolda şiddetin nedenleri olarak gösterilebilmektedir. 

Belirtilen nedenlere paralel olarak bir çalışmada, tarafların yaşlarının azalmasıyla olaylara 

katılmalarının arttığı ve eğitim seviyesinin azalmasıyla küfrün arttığı görülmektedir (Çağlayan ve 

Fişekçioğlu, 2004, s.140).   Zani ve Kirchler (1991, s.21), şiddet eylemlerinde bulunan fanatiklerin 

genellikle genç, işsiz ve eğitimleri düşük kişiler olduklarını; Roversi (1991, s.330) holiganizmin 

şehirleşme ve endüstrileşme açısından gelişmiş yerlerde daha fazla olduğunu ve şiddet eylemlerine 

katılan kişilerin %64,7’sinin 21 yaşından küçük olduğunu; Pilz (1996) ise holiganların işlerinde başarılı 

olmayan ve orta-sınıftan kişiler olduklarını belirtmektedir. 

2)Futbolda Fanatizm  

Fanatizm, sporda her şeye rağmen kazanma isteği ve bu isteğin öç alma duygusu ile birleştirilip 

taraftar kimliği kazanması ile ortaya çıkmaktadır. Fanatik; kendini tek doğru olarak görmekte, başka 

fikirlere karşı çıkmaktadır. Fanatizm, bağımlılığa dayanmaktadır. Eylemleri yok etmeye ya da kendisini, 

başkalarını feda etmeye yönelik olmaktadır. Kendi takımını iyi görürken diğer takımları kötü 

görmektedir. Korktukça korkutmakta ve şiddete yönelmektedir. Elindeki her şeyi aşırılığa 

sürüklemektedir. Böylelikle takım taraftarlığı holiganizme dönüşmektedir (Demirci, 2003).  

Futbol fanatizmi bir saha işgali olarak düşünülebilmektedir. Şiddet içermekle birlikte maçı 

durdurmak için tasarlanabilmekte, genellikle tahribata yol açan kavgalara dönüşmektedir (Hünerli, 

2011, s.104). Fanatikler, her zaman kavgaya hazır olmakta; yanlarında taş, sopa ve kesici aletler 

taşımaktadırlar. Kazanmak için her yolu meşru görmeleri, kulübün renkleri ve ismi için kalplerinin 
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çarpması, oyunun sonucuna odaklanmaları, takımlarının gol atmasıyla aşırı derecede bağırmaları buna 

karşılık karşı takımın gol atmasıyla sinirlenip etrafa sataşmaları, agresif hareketlerde bulunmaları genel 

davranışları olarak belirtilebilmektedir (Gültekin, 2008, s.21).  

  Fanatikler için futbol ve futbolla ilgili bir kavga ortamı, paylaşılan ve toplumsal olarak yerleşmiş 

bir arayışı ifade etmektedir. Şiddet içeren davranışlar futbolun her evresinde bulunmaktadır. Bu 

davranışlar kişinin demografik özellikleriyle birlikte sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik duruma göre 

değişiklik göstermektedir. Şiddet, hayattaki her alana yansımakta özellikle büyük bir kalabalığın 

bulunduğu futbol statlarında büyük olayların meydana gelmesine kadar uzayabilmektedir (Hünerli, 

2011, s.104-105).  

3)Futbolda Holiganizm 

Holiganizm; hiçbir mantıklı sebep olmaksızın küçük grupların kişilere, mülkiyete zarar 

vermeleridir. Özgüven eksikliği, eğitimsizlik, diğer insanlara karşı saygının olmaması, şiddet eğilimi gibi 

psikolojik nedenlere dayanmaktadır (Özmen, 2000). Holigan; taraftarlığı şiddet boyutuna taşıyan, 

saldırgan davranışlarda bulunan ve çevresine zarar veren kişidir (Şahin, 2003, s.53). Onlar için 

takımlarının başarısı değil, olay çıkarmak önemlidir (Kerr ve Kock, 2002, s.28). Şiddet eğilimleri, her 

şeyi tahrip edebilmeleri, anti sosyal kişilik özelliklerine sahip olmaları, çevreye uyum sağlayamamaları, 

hareketlerinin sonuçlarından pişmanlık duymamaları, başkalarını düşünmemeleri, sorumsuz olmaları, 

rahatlıkla yalan söyleyebilmeleri, hırsızlık yapabilmeleri, kural tanımaz olmaları, kolayca kavga 

çıkarabilmeleri ve aşırı alkol kullanmaları genel özellikleridir (Gültekin, 2008, s.21). Ayrıca yangın 

çıkararak kişilerin mülkiyetleri ile kamu mallarına da zarar verebilmektedirler (Duyar, 2011, s.24).  

Fanatizmle kıyaslandığında ise  “…Asıl tehlikeli olan holiganizm. Ama bizde öyle bir kavram kargaşası 

yaratıldı ki, taraftar, fanatik, holigan… hepsi birbirine karıştı. Sabahın beşinde maça gidip, yağmurda sırılsıklam 

olanlar taraftar ya da fanatik. Koltukları kırıp sahaya atanlar ise holigan.” (Uluğ, 2003, s.149-150) olarak 

belirtilebilmektedir. Fanatikler, psikopat veya sosyopat olarak görülmektedirler (Hünerli, 2011, s.104).  

Galeano (2006, s. 23), fanatiklerin “tımarhanelik hasta”lar olduklarını belirtirken Uluğ (2003- 149-150) 

ise fanatizmin değil, holiganizmin şiddet açısından tehlikeli boyutlarda olduğunu düşünmektedir. 

Fanatizm ve holiganizmin nefret gibi sevgide de ölçüsüz olması “severken öldürmek” ifadesini 

karşılamaktadır (Demirci, 2003). Günümüzde bunlara seyirci şiddetinin de eklemlenmesi hem oyunun 

geleceğini hem de toplum huzurunu tehdit etmekte (Murphy, Williams, Dunning, 1990) olup dünyada 

ortak bir sorun olarak ifade edilmektedir (Arslan, 2013, s.98). Manchester United oyuncularının 

1908’de Macaristan’daki bir maçta saldırıya uğraması bu konudaki ilk örnektir (Özsoy, 2013, s.106). 

Türkiye futbolunda ise yaşanan ilk önemli şiddet olayı, 1924’te İstanbul Liginde, Galatasaray ve 

Fenerbahçe’nin yarı final karşılaşması (Somalı, 2005) ve sonrasında yaşanan şiddet olaylarıdır. Örneğin; 

17 Eylül 1967’de Kayserispor-Sivasspor maçında 40 kişinin ölmesi, 300 kişinin yaralanması iki şehir 

arasında yıllarca süren düşmanlığa sebep olmuştur (Ayan, 2006, s.203). 

 



Tan Eren, Gizem; Tuna Uysal, Meyrem; Bir Şiddet ve Sapma Örneği Olarak Futbolda Fanatizm ve 

Holiganizm 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 132 

4)Sapma Olarak Fanatizm ve Holiganizm 

Sapma, bireyin, toplumsal normlara uymayan davranışlarda bulunması olarak ifade 

edilmektedir. Toplumsal normlar kültürden kültüre, toplumdan topluma ve gruptan gruba farklılık 

gösterdiği gibi zaman içinde de değişime uğrayabilmektedir. Bu nedenle sapma, bir davranış türünü 

ifade etmekten çok, belirli bir anda belirli bir toplumda kabul görmeyen davranış örüntüleri olarak 

belirtilmektedir. (Çoban, 2013, s.245) 

Sapma davranışı olarak futbolda fanatik ve holiganlık davranışı sergileyen kişiler “sapan kişiler” 

olarak tanımlanabilmektedir. Çünkü onlar için önemli olan takımının kazanması veya kaybetmesi değil, 

şiddet olayları sergilemektir. Bu noktada holiganların ve fanatiklerin maça gidiş amacı farklılaşmaktadır. 

Onlar için maçta kavga çıkarmak, yakıp yıkmak, kişilere ve mallara zarar vermek bir alışkanlık, yaşam 

biçimi haline gelmiştir. Yani maçta bulunmaları normal seyirciler gibi futbol izlemeyi bir zevk olarak 

görmelerinden değil, olay çıkarmayı bir tatmin aracı olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

şekilde davranışlarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleştirmekte, böylelikle davranışları toplumsal 

olarak sapma halini almaktadır. Çünkü bu kişiler davranışlarında normalliğin dışındaki şiddet 

davranışlarına başvurmakta ve çevrelerine zarar vermektedirler. Bu durum toplumsal düzeni 

bozmaktadır. Toplumsal düzenin bozulması da toplumda huzur ve güven ortamını sarsmakta, 

toplumda sağlıklı bir ortamdan bahsetmek zorlaşmaktadır. Ayrıca bu kişilerin toplumun azınlık kesimi 

olarak çoğunluğun eylemlerine aykırı şekilde bu eylemleri gerçekleştiriyor olmaları da bu nitelendirmeyi 

haklılaştırmaktadır. Bu noktada sosyal kontrol mekanizmaları devreye girmektedir. Cohen (1996, s.39-

40)’a göre sosyal kontrol, sapmış davranışları engellemeye yönelik her türlü davranışı içermektedir. 

Buna göre; informal ve formal sosyal kontrol mekanizmalarından bahsedilebilmektedir. “Toplumsal 

normları ihlal eden bireylere hoş karşılamama, yadırgama, ayıplama, dışlama, ilişkide.bulunmama, kınama, 

konuşmama, küsme, yüz çevirme, alay etme v.b. gibi şekillerde tepkiler gösterilebilir…günlük yaşam düzeni içinde 

etkili olan informal sosyal kontrol sosyal ilişkilerin düzenli akışını engelleyici faktörlere karşı koyar. Formal sosyal 

kontrol ise toplumsal düzeni sağlayıcı yönde bir takım davranışları formüle ederek bu standartların dışına çıkan 

bireylere resmi yaptırımlar uygular.” (İçli ve Burcu, 1993, s.43-44) 

İnformal sosyal kontrol mekanizmaları açısından konuya yaklaşıldığında Türkiyede fanatizm 

ve holiganlığa yönelik toplumsal açıdan tepki gösterilmektedir. Bu tepkiler; holigan ve fanatiklerin 

kınanması şeklinde gerçekleşmektedir. Örneğin; 2015 yılında gerçekleşen Kayserispor-Fenerbahçe 

maçında küçük bir çocuk, bir holiganın saldırısına uğramıştır. Bu durum, tepki çekmiş ve holiganın 

maçlardan men edilmesi çağrısında bulunulmasına neden olmuştur (Cumhuriyet, 2015). Yine 2015 

yılında Medicana Sivasspor-Kayserispor karşılaşması için Sivas’a gelen Kayserisporlu bir grubun 

Şehitler Anıtına spreyle yazılar yazması kınanmıştır (Avcı, 2015). 2017 yılında Hırvatistan’da Hajduk 

Split-Rijeka maçında bir holiganın metal bir çubukla sahaya girerek korku yaratması (Milliyet, 2017), 

2019 yılında Medipol Başakşehir ile Roma takımlarının bir maçında sahaya yabancı madde atılması 

sebebiyle bir futbolcunun yaralanması (Zengin, 2019), yine 2019 yılında Hollanda’da Juventus ile Ajax 

maçının ardından, Juventus’lu futbolcuların kaldıkları otelin önünde gece boyu havai fişek patlatılması 

(Milliyet, 2019) gibi pek çok şiddet içerikli örnek verilebilmekte olup futbol fanatizmi ve holiganizmi, 
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toplumsal açıdan tepki almakta, bu durum özellikle takımları etkilemektedir. Takımlar da şiddeti 

önlemek adına önlemler alabilmektedirler. Brezilya’da Sport Club do Recife takımının kimsenin 

annesinin önünde kavga etmek istemeyeceği düşüncesinden hareketle farkındalık oluşturmak adına 

taraftar annelerini eğitip maçlarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirmeleri (Milliyet, 2015) bu 

durumu gösterir nitelikte olmaktadır. Bunun yanı sıra futbol sahaları şiddete karşı çıkış adına mesajlar 

verildiği bir yer de olabilmekte ya da taraftarlarca şiddet karşıtlığı duyurulabilmektedir. Kadınların maç 

öncesi “kadına kalkan eller kırılsın.” pankartıyla sahaya çıkmaları (Anadolu Ajansı, 2019), cinsiyet 

açısından ayrımcılık yaratılması, cinsiyet içeren küfür ve tezahüratlarda bulunulmasına karşı çıkılması 

açısından sosyal farkındalık kampanyasının başlatılması (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2016) buna 

örnek olarak verilebilmektedir. 

Formal kontrol mekizmaları açısından konuya yaklaşıldığında ise Yüksel (2003, s.377)’e göre, 

futbol sahalarındaki şiddet olaylarına Türkiye duyarlı davranmakta, 1950’li yıllardan itibaren Avrupa 

Konseyi’nin komisyonlarından biri olan  “Sporda ve Özellikle Futbol Maçlarında Şiddet ve Seyirci 

Taşkınlıkları Komisyonu”nun kuruluşuna ilk imza veren ülkeler arasında yer almaktadır. Nitekim 

1990’da TBMM’nin çıkardığı 3680 sayılı kanunla da bu komisyonun kararlarına uymayı taahhüt 

etmiştir. Bunun yanı sıra, 1989 yılında “İl Spor Güvenlik Kurulu ve Spor Asayiş Komitesi” 

kurulmuştur (Semiz, Belin, Balcı ve Doğan, 2000, s.200). Sportif faaliyetlerde huzur ve güvenliğin 

sağlanması için “Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” (2011) 

çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile futbol müsabakası öncesi, sırası ve sonrasında güvenliği ve huzuru 

sağlayıcı önlemleri almak ve yaptırımları düzenlemek amaçlanmaktadır. Aynı kanunun ikinci bölümü 

olan “Spor Alanlarının Güvenlik ve Düzenine İlişkin Tedbirler” başlıklı düzenlemede ise elektronik 

kart uygulamasından bahsedilerek şiddet olaylarının önüne geçmek istenmektedir.  Kanunun 

6.maddesi saha güvenliği, 7.maddesi ise müsabaka güvenliği ile ilgili yükümlülükler içermekte olup 

güvenliğin sağlanması spor ahlakına uygun davranışların sergilenebilmesi için 8.maddede taraftar 

dernekleri, 9.maddede ise taraftardan sorumlu kulüp temsilcisinin yükümlülükleri bulunmaktadır. 

12.madde 1.fıkrasında spor alanlarına yaralayıcı ya da öldürücü her türlü silah veya kesici alet ve uyarıcı 

ya da uyuşturucu maddelerin sokulmasının yasak olduğu belirtilmektedir. 13.maddede belirlenen yasak 

maddelerle ilgili cezalar belirtilmekle birlikte bu cezalar niteliğe göre para cezası ya da hapis cezası 

olmaktadır. 14.madde hakaret içeren tezahüratlara uygulanacak yaptırımları belirtirken eğer sadece 

hakaretse on beş günden az olmamak kaydıyla adli para cezası; hakaret din, dil, ırk, cinsiyet farkı 

gözeterek yapılıyorsa altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Eğer hakaret yazılı 

bir pankart ise ceza yarı oranında arttırılmaktadır. “Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar 

verilmesi” başlıklı 17.maddede spor alanlarının kamu malı olduğu belirtilerek bunlara zarar verenlerin 

ya da kasten yaralama suçunu işleyenlerin cezalandırılacağı belirtilerek zararların tanzimi konusunda 

kişi ve futbol kulübü sorumlu tutulmaktadır. “Şiddete neden olabilecek açıklamalar” başlıklı 

22.maddede sporda şiddeti teşvik edecek her türlü açıklama ceza kapsamına alınmıştır (6222 Sayılı 

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 2011). 

Futbolda şiddetin önlenmesi için kulüplere de sorumluluklar yüklenmektedir. Türkiye Futbol 

Federasyonunun 2015’te yayınladığı “Futbol Disiplin Talimatı”nın “Sorumluluk” başlığının 6. 
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maddesinde ev sahibi kulübün stadyum ve çevresinde güvenliği sağlamakla yükümlü, maç esnası ve 

sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olduğu belirtilmektedir (TFF, 2014). 

Bunların dışında, 2019 yılında kabul edilen futbolda şiddet yasasıyla futbolda şiddetin önlenmesi 

amaçlanmaktadır. Böylelikle spor müsabakalarında yetkili yerler dışında bilet satışı yapan; delici, kesici, 

patlayıcı vb. şiddet araçlarını futbol sahalarına, takım araçlarına sokan; şiddeti teşvik edici basın ve yayın 

yoluyla açıklamada bulunan kişilere belirli yaptırımlar uygulanmaktadır (Sabah, 2019). 

Sonuç 

Eski zamanlardan beri varlığını sürdüren futbol ilk zamanlardaki niteliğinden sıyrılıp 

endüstriyelleşmekte ve günümüzde de gözde bir spor olarak varlığını devam ettirmektedir. Farklı 

kültürleri birleştirici ve bütünleştirici etkisinin aksine gelinen boyutta futbolda taraftarlarla seyircilerin 

yerini fanatiklerle holiganların alması toplumsal düzeni bozmakta ve çatışmalar yaratmaktadır. Fanatik 

ve holiganlar, taraftar ve seyirciliği aşmakta, şiddet davranışlarında bulunmakta ve davranışlarında 

aşırıya kaçmaktadırlar. Bu durum hem kendilerine hem çevrelerine hem takımlarına hem de topluma 

zarar vermektedir. Dolayısıyla toplumda istenmeyen davranışlar yaratıldığından bu olgular sapma 

olarak tanımlanmakta ve bunlara karşı çeşitli sosyal kontrol mekanizmaları geliştirilmektedir. Bu 

mekanizmalar, informal ve formal sosyal kontrol mekanizmaları olarak belirtilebilmektedir. İnformal 

sosyal kontrol mekanizmaları, kınama gibi toplumsal tepkileri içermektedir. Fanatik ve holiganlar, 

informal açıdan gerek takımları gerek spor camiası gerekse de toplumsal açıdan sergiledikleri şiddet 

davranışlarıyla kınanmakta ve yaptırıma tabi tutulmaları beklenmektedir. Formal sosyal kontrol 

mekanizmaları açısından konuya yaklaşıldığında ise şiddeti önlemeye yönelik her türlü yaptırım bu 

kapsamda değerlendirilebilmektedir. Formal sosyal kontrol mekanizmalarıyla bu konuda önemli 

adımlar atılmakta ve sporcular, seyirciler, kamu malları korunmak istenmektedir. Her ne olursa olsun 

sporda huzurun sağlanması için daha fazla önlemler alınmalı ve insanların güvenle bu müsabakalara 

katılmaları sağlanmaya çalışılmalıdır.  
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Arap Dilinde Söylem 

The Discourse in Arabic Language 

 

Kadriye HÖKELEKLİ1 

 

 

 

Abstract  

 

Arabic, one of the living languages with the most 

speakers in the world and accepted as the sixth 

official language by UNESCO worldwide, is one 

of the elite languages that donated many words 

to Turkish. The learning of Arabic as a foreign 

language is very popular in our country with 

both religious and political motives. Speaking, 

which is one of the main skills in language 

learning, has a many characteristics that differ 

from other languages in Arabic. The target 

language, for recognizing its qualifications, needs 

to be practiced in a direction based on the 

employment of mother tongue owners. For this 

purpose, the nature of the concept of discourse 

in Arabic language, its requirements, variables, 

are the values that must be known for speaking 

Arabic especially by the non native speakers. 

 The discourse which is a social practice, 

is depends on variables such as people, time, 

place etc. even in the same society due to its 

communicative function. The phenomenon of 

Özet 

 

Dünya üzerinde en çok konuşanı bulunan 

yaşayan dillerden olan ve UNESCO tarafından 

dünya çapında altıncı resmi dil olarak kabul 

edilen Arapça, Türkçeye pek çok kelime 

bağışlamış seçkin dillerden biridir. Arapçanın 

yabancı dil olarak öğrenimi gerek dini gerek 

siyasi saiklerle ülkemizde büyük rağbet 

görmektedir. Dil öğreniminde ana becerilerden 

olan konuşma becerisi ise Arapçada diğer 

dillerden ayrılan bir takım özelliklere sahiptir. 

Hedef dilin, niteliklerini tanıyarak ana dil 

sahiplerinin istihdamını baz alan bir doğrultuda 

pratize edilmesi gerekmektedir. Bu amaca 

binaen, Arap dilinde söylem kavramının 

mahiyeti, gereklilikleri, değişkenleri, Arapça 

konuşmak için kesinlikle bilinmesi gereken 

değerlerdir. 

Toplumsal bir pratik olan söylem, 

iletişimsel işlevi itibarıyla aynı toplum içerisinde 

dahi kişilere, zamana, mekana vs. bağlı olarak 

değişiklik arz eder. Dilin dil dışı uygulama 
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discourse, which expresses the language's non-

language application areas, has a structure that 

differs more or less from the book format of the 

language in Arabic. In order to benefit from the 

richness of the Arabic language, which offers 

various styles according to the context, it is 

necessary to get to know it better and pay 

attention to the points where it differs from 

other languages. 

 This article aims to draw attention to the 

importance of discourse based on language's 

specific conceptions to contribute to the correct 

and acceptable activation of speaking skills in the 

learning of the Arabic language. It was written 

using descriptive and inferential methods by 

using of pragmatics and linguo stylistic data. As 

a paradigm of verbal actions, it is hoped to keep 

a mirror the presence of discourse and its 

diversification with styles in the Arabic language, 

thereby raising awareness and improvement in 

Arabic speaking or translation activities. 

 

Keywords: Arabic, Discourse, Language, 

Speech, Skill. 

 

alanlarını ifade eden söylem olgusu, Arapçada 

dilin kitabi formatından az ya da çok ayrılan bir 

yapıdadır. Bağlama göre çeşitli üsluplar sunan 

Arap dilinin zenginliğinden istifade edebilmek 

için onu daha iyi tanımak ve diğer dillerden 

ayrıldığı noktalara dikkat etmek gerekmektedir. 

Bu çalışma; Arap dilinin öğreniminde 

konuşma becerisinin doğru ve makbul düzeyde 

aktive edilmesine katkıda bulunmak için, dilin 

kendine özgü tasavvurlarına dayanarak söylem 

ediminin önemine dikkat çekmeyi 

amaçlamaktadır. Edimbilim ve üslupbilim 

verilerinden yararlanarak, tanımlayıcı ve 

çıkarımsal metotlarla kaleme alınmıştır. Sözlü 

eylemler paradigması olarak söylemin ve 

üsluplarla çeşitlenmesinin Arap dilindeki 

varlığına ayna tutmak, böylece Arapça konuşma 

ya da çeviri faaliyetlerinde bilinçlendirme ve 

iyileştirme umulmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Beceri, Dil, 

Konuşma, Söylem. 

  

Giriş 

 Arapça, Sami dil ailesine mensup, dünya üzerinde yaygın, yaşayan bir dildir. Arap 

toplumlarında ana dil olarak ve Arap olmayan toplumlarda ibadet dili ya da Araplarla iletişim dili olarak 

toplam yaklaşık beş yüz milyon kişi ile en çok konuşanı olan dillerdendir. Afro-Asyatik dillerin, tarihi 

olarak en yenisi olmakla beraber, sadece Hami-Sami dillerinin değil Âri (Hint-İran) dil grubunun da 

orijinidir. İslam medeniyetinin dili olarak saygınlığını korumakta olan Arapça, köklü ve güçlü bir temele 

sahiptir. Arapça; kıyasa dayanan, standartları olan, nizamlı bir dildir. Arapçanın dil düzeni; sabit, 

birbiriyle dayanışma içinde, birbirine bağımlı kurallar üzerine var olur. Bu düzende; kurallarındaki 

istisnalar, ayrık kullanımlar için cevazlar, kolaylık içindir; kuralların ve istisnaların çokluğuna bakılarak 

Arapçanın zorluğuna hükmedilmez.2 

                                                             
2 İbn Faris, Es-Sahibi fi fıkhı’l-luga, 27; Halit Ne‘im eş-Şenavi, Fıkhul’l-lugati’l-urubiyye ve hasaisu’l-arabiyye, 77-79; Subhi 
Salih, Dirasat fi fıkhı’l-luga, 347-356; Ramazan Abduttevvab, Fusul fi Fıkhı’l-luga, 82; Carl Brockelmann, Fıkhı’l-lugati’s-
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Arapça, kontekste ipoteklidir. Sisteminde sabit bir anlam yoktur; söylemin durumlarına bağlı 

birçok anlam vardır. Anlam; sözün, içinde söylendiği bağlama göre değişir ve belirlenir. Dilsel ve dil 

dışı bağlamlar kapsamında belirlenen anlamları, Arapçanın zengin varlığını ve malzemesinin çokluğunu 

ibraz eder. Bu yüzden, bağlamların dilde göz ardı edilemez bir itibarı vardır. Zira Arapça; dışavurum 

kapasitesi, kelime hazinesinin genişliği, anlamlarının çeşitliliği, kaynaklarının bolluğu ile diğer dillerden 

ayrılır. Bu yüzden eş anlamlılık olgusuna geçit vermez; aynı nesneye ya da duruma işaret etseler de eş 

anlamlı gibi görünen kelimeler arasında tam bir tetabuk yoktur, köklerinden gelen nüanslar vardır. 

Anlam birliğine sahip olduğu zannedilen kelimeler, haddizatında farklıdırlar; biri isim diğeri lakap/sıfat 

olabilir, ya da kelimeler farklı dillere/lehçelere ait olabilir. Çünkü dilde esas olan; bir lafzın bir anlam 

için konmuş olmasıdır. Bu sebeple, eş anlamlı gözükseler de, her kelimenin her bölgede, her dönemde 

kullanılması hoş karşılanmaz; her biri kendi bağlamında manidardır. Bu ayrımların farkına varmak, 

söylem ediminin düzeyine uygun aktivasyonunda büyük önem arz eder.3  

Söylem Dili Nedir 

“Söylem” olarak Türkçeye çevrilen “hitap خطاب” kelimesi, h-t-b kökünden, sözlükte; 

“konuşmanın gözden geçirilmesi”, “hitap etti” ise, “güzel bir konuşma yaptı” demek olup, “konuşarak 

yüzleşme” anlamına gelmektedir.4 Hitap aslen, konuşmacı ile dinleyici arasında bir sözdür; sözün, 

ifham kastıyla, başkasına yöneltilmesidir. Terim olarak ise; dinleyiciyi faydasına olacak işe rağbet 

ettirmek amacıyla, genelgeçer sunuşlardan oluşan bir örneksemedir. Hitap kelimesinin karşıt anlamı 

“cevap” olup, hitap ile, söyleşmenin amacı dışavurulur. Sözlük anlamı, bu kelimenin, salt şifahi 

olduğunu göstermektedir. Arap lügatine hitap sözcüğü ilk olarak Kur’an’dan girmiştir; bu sözcüğün 

geçtiği en eski belge Kur’an-ı Kerim (Sad Suresi 38/20,23; Nebe Suresi 78/37.)’dir. Kur’an’da asıl 

dilsel-anlamsal çerçevesinde kullanılmış olup, sonradan usul alimleri tarafından, geniş bir kavramsal 

düzeni kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.5 Böylece; şiir olsun nesir olsun dini-siyasi-edebi vs. birçok 

alanı şamil, efradını cami ağyarını mani bir kavram haline gelmiştir. Sözün hitap olarak adlandırılması, 

üç ana unsurun varlığını gerektirir: İlki; konuşmanın, içinde gerçekleştiği ortam, ikincisi; sözü yönelten, 

mesajı ileten mütekellim, üçüncüsü; sözün alıcısı muhatap. İlkin sözün söylendiği ortamın önemli 

oluşu, sözün alıcısını ve vericisini yönlendirdiği içindir. Zaten hitabın faydası, “her duruma uygun bir 

söz vardır” mottosundan yola çıkılarak, duruma uygunluğundadır. Bu yüzden sözün mütekellimden 

                                                             
samiye, çev: Ramazan Abduttevvap, 27; el-Urâgi, Lisan’u Hadarati’l-Kur’an, 140; Nayif Mahmut Maruf, Hasaisu’l-arabiyye, 
40-49; Rimon Tahan, el-Uslubiyyeti’l-arabiyye, 145; Muhammet Mişbal, el-Belaga ve’l-usul, 63-113.  
3 Kadriye Hökelekli, İşkaliyye, 10; Ebu Hilal el-Askeri, el-Furûku’l-Lugaviyye, 22-28; Salih, Dirasat, 292-296; Abduttevvab, 
Fusul, 308-316. 
4 İbn Manzur, Lisanu’l-arap, 1194; el-Ferahidi, Kitabu’l-Ayn, 1/419; ez-Zemahşeri, Esasu’l-belaga, 1/255; İsmail b. Abbad, 
el-Muhit fi’l-luga, 4/293; Muhammet Murtaza el-Huseyni ez-Zebidi, Tacu’l-arus min cevahiri’l-kamus, 2/375; Muhammet 
Hüseyin el-Huseyni el-Celali, Telhisu’z-zeheb min lisani’l-arab, 1/539. 
5 Butrus el-Bustani, Muhitu’l-muhit, 240; eş-Şerif el-Curcani, Mucemu’t-tarifat, 87; İbn Masum el-Medeni, et-Tırazu’l-evvel, 
1/447; Muhammet Ali et-Tehanevi, Mevsua keşşafi’l-ıstılahati’l-funun ve’l-ulum, 1/749; Abdurrahman el-Hac, el-Hitabu’s-
siyasi fi’l-Kur’an, 20; el-Ahmet Nekri, Dusturu’l-ulema ev camiu’l-ulum fi ıstılahati’l-funun, 2/61; Halit el-Kusi, es-Sultatu’r-
remziyye, 105. 
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alıcıya yöneltilişi kasıtlı bir yöneltme olup, söylemin ilk özelliği olarak kasıtlı oluşu göze çarpar; kasıtsız 

dile gelen sözcükler söylem kapsamında değerlendirilmez.6 

 

Şüphesiz hitap, asil Arapça bir kavramdır. Arap kültürü, gerek lafız ile mana ilişkisi bakımından, 

gerek insan ilişkilerindeki stratejik misyonu bakımından, bu kavramı elverişli ve yeterli bularak, 

kuramsal olarak ortaya koymuştur. Hitap, klasik ve modern dilbilimsel ve felsefi çalışmalarda önemli 

kavramlardan biridir ve her zamanın getirisine ayak uydurmak için her dönemde kendini 

yenilemektedir. Arapça söylem sistemi, görünüşte mütekellimin söylediği; görünmeyen iç yüzünde ise 

sözün ifadesinin alınma işleminden sonra ne söylediğidir; ki bu işlem her söylem çeşidi için dilsel ve 

dil dışı mekanizmalar aracılığıyla söylemin sessizliğinden çıkartılıp özünün infilak etmesidir. Arap 

kültüründe söylem sistemi, Arapçanın lafızlara gösterdiği önem üzerinden otorite uygulayan bir 

disipline etme işlemidir. Zira Arapça, anlam pahasına lafza öncelik verir; lafız beden, mana ruh 

mesabesindedir; mana eksiksiz, lafız kusurlu olduğunda bu durum Arapçanın edebi mizacı aleyhine bir 

eksiklik, yetersizlik ve kabahattir. Çünkü anlam insanların doğasında mevcuttur, fıtraten nesneleri, 

duyguları bilmede alim ile cahil eşittir, iş lafzın kalitesindedir. “Amaç, aracı haklı kılar” ilkesince, 

söylemin amacı haddizatında bir bilgi içeriği taşımak değildir; taşıdığı bilgi ancak, ideolojik görevini 

yerine getirmek için bir araçtır. Çünkü söylemin ideolojik bir konumu vardır, tarafsız değildir. Araplar 

nazarında lafzın manaya üstünlüğü müsellemdir; bu yüzden sözün dizgisinin güzelliğine, kalıbının 

düzgünlüğüne, bileşimlerinin doğruluğuna özen göstermişlerdir. Ancak lafız ne kadar belig olursa 

olsun, sözün değeri sadece mütekellimin ona yüklediği anlamda değil, alıcının söze verdiği değerdedir, 

çünkü aynı söylemi farklı alıcılar farklı algılayabilir.7 

Söylem; bir teori olarak, postyapısalcılık felsefesinden yola çıkar. Bu teori, söylemin, anlamda 

sosyal bir dünya inşa ettiğini ve anlamın dilde aslolan istikrarsızlığı takip ettiğini, tek bir biçimde sabit 

kalmasının mümkün olmadığını savunur. Zira söylem, içe dönük bir varlık değildir, çeşitleriyle temas 

halinde, sürekli değişim ve dönüşüm durumundadır. Her söylem çeşidi, dildeki anlamları kendi 

lafızlarıyla saptamak ve kendi üslubuyla var olmak adına, bir diğeriyle uyuşmazlık içerisinde olabilir. 

Elbette söylem, tecrit edilmiş bir vakıa olmadığı için, başka söylemlerle olumlu ya da olumsuz 

etkileşime girmesi, çelişme ve muhalefet halinde olması da normaldir.8 

Kendi başına var olan, iletişimsel bir birim ortaya koyan dilsel ifadeler üreten her lafız, söylem 

sayılır. Bu yüzden söylem tam bir metinden ibaret olabilir, ya da bir cümle, hatta bir kelime olabilir. O 

halde; konferans bir söylemdir, tartışma bir söylemdir, diyalog bir söylemdir, birine seslenmek dahi bir 

                                                             
6 Ebu Hilal el-Askeri, es-Sına‘ateyn, 141; İbn Sina, eş-Şifa el-mantık el-hitabe, 55; Abdussettar el-Cami’i, Tahlilu’l-hitabi’l-
edebi, 5; İbrahim Ahmet Şuveyhit, Abdulkadir Mer‘i Halil, Feddu’ş-şeraketi’l-mefahimiyye beyne’n-nass ve’l-hitab, 1804; 
Abdusselam el-Mesdi, el-Uslubiyye ve’l-uslup, 61; Numan Mütevelli, Sünaiyyetu’l-belaga ve’l-uslup; 26; Lehzari Sa‘d, ed-
Dersu’l-belagi el-arabi, 137-199; Basim Hıdır, el-Hıcac ve tevcihu’l-hitap, 57-58; Anne Reboul & Jacques Moeschler, el-
Kamusu’l-mevsui li’t-tedavuliyye, çev: İzzettin el-Mecdub önderliğinde bir grup, 87. 
7 İbn Reşik el-Kayravani, Kitabu’l-‘Umde, 111-113; Muhammet el-Cabiri, Bünyetü’l-akli’l-arabi, 79; Muhtar el-Feccari, 
Hitabu’l-akli ‘inde’l-arap, 56-63; el-Kusi, es-Sultatu’r-remziyye, 105; Diane Macdonell, Mukaddime fi nazariyyati’l-hitap, çev: 
İzzettin İsmail, 124. 
8 Mecelle Fusul, Haklu tahlili’l-hitap, 25/97 (2016), 215; Olivier Reboul, Medhal ile’l-hitabe, çev: Rıdvan el-Asabe, 24-25. 
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söylemdir. Formüle etmek gerekirse; “söylem=lafız+bağlam” dır. Söylem; dilin, kendisini çevreleyen 

koşulların içerisinde konumlandırılmış halidir. Dil ötesi bir ifade biçimi olup, dilin meta modelidir. Dil 

hiyerarşisinde, amaçlanan aşamayı atayan da bu formülasyon ile söylemdir.9 

Söylem; farklı durumların ve aktivitelerin kendini gösterme alanı, çatışma ya da isteklerin gün 

yüzüne çıkma yeri; yayılma ve yinelenme eğilimli bir sözlü eylemler paradigmasıdır. Bu yüzden her 

toplumda söylem üretimi; denetimli, tertipli, seçilmiş ifadelerden ibaret düzenli bir silsiledir. Söylemin 

yorumlanması da birbiriyle dayanışma içindeki bu silsileye dayanır. Bu silsilenin işaretleri olan bazı 

dilsel öğeler: zamirler, sıfatlar, tamlamalar, edatlar vs. vardır ki söylemin mantıksal bağlantısını 

gerçekleştiren göstergeler olarak görev yaparlar. Ayrıca söylemin, direkt ya da dolaylı olarak işaret ettiği 

eylemin uygulanmasını gerektiren, yürütme görevi ve alıcıyla mütekellim arasında kurulan irtibatın 

sonuç vermesini hedefleyen etkileşim görevi vardır.10 

Söylem, çevresel ve temel delillendirmelere dayanan bir bildirişim, söz yönetimi ile ilgili filolojik 

ve sosyolojik bir vakıadır. Etki gücü ve otoritesi olan söylemin amacı her ne kadar türüne göre 

farklılıklar arz etse ve; bir gerçeği ortaya çıkarmak, bilgi almak/vermek, bir kurala/kanuna/adaba 

uyulmasını istilzam etmek gibi gözükse de, asıl ve ortak amacı iknadır. Söylem, kuramsal-uygulamalı 

dilbilimin orijini ve onun eş değer üretim gücü sayılır. Söylem ile dili bir arada tutan amaçlar, söylemsel 

ve dilsel olgular arasındaki bağlantının doğasını açıklar. Söylemin içerdiği zımni anlamlar, söylemin 

muvazaa ile timsal oluşuna dayanır.11 

Şüphesiz ki Arap dili oldukça yaygın bir konsepte sahiptir; dillerin çoğunluğunda olduğu gibi, 

çok sayıda tarz ve üslupları vardır; zaman, mekan, eğitim düzeyi, sosyal statü, durumlar, bağlamlar vs. 

birçok değişkene dayanarak tasnif etmek mümkündür. Her dilsel stilin, bir diğerinden ayrılan, kendine 

göre sözcükleri, sesleri, ifade şekilleri ve kuralları vardır. Arapça, zaman değişkenine göre, Klasik 

Arapça-Modern Arapça olarak ayrılır. Modern Arapça da Standart Arapçadan öte, mekan değişkenine 

göre, kabataslak bir tasnifle, Şam Arapçası, Körfez Arapçası, Mağrip Arapçası olarak ayrılır. Sonra bu 

tasnif edilen diller de kendi içerisinde, eğitim öğretim düzeyi ve toplumsal kategorilere göre ayrılır. Bu 

demektir ki, aydın biri ile eğitimsiz birinin söylemleri bir olmaz. Sokakta konuşulan dil ile şiir meclisinde 

konuşulan, ya da resmi bir kurumda konuşulan dil, bilimsel bir toplantıda konuşulan dil bir olmaz. 

Şarkıda geçen kelimelerle basın bildirisinde kullanılan kelimeler bir olmaz. Hepsi, dilin düzeylerinin 

birbirinden ayırt edilmesini, bu da lisani yetinin keskinleşmesini gerektirir. Tüm bunlar için de söylem 

kavramının mahiyetinin ve keyfiyetinin farkına varmak lazımdır.  

Söylemin mahiyeti ve keyfiyetinin incelenme ve tartışma konusu olması, dildeki değişime ayak 

uydurmakla beraber, dil sosyolojisi, dil psikolojisi gibi alanların da güncel meselelerinden 

olmasındandır. Toplumsal etkileşim şekilleri çerçevesinde, söylemi üretenler ve alıcıları olarak 

                                                             
9 Ahmet el-Mütevekkil, el-Hitap ve hasaisu’l-lugati’l-arabiyye, 24; Mervan el-Alavi, Nahve mukarabe mantıkiyye li’l-hitap, 216; 
Ahmet el-Mütevekkil, Kadaya el-lugati’l-arabiyye, 79-82; Hasan el-Bahi, el-Luga ve’l-mantık, 25. 
10 Basim Hıdır, el-Hıcac ve tevcihu’l-hitap, 153-155; Ahmet Âli Meri‘, Hitabu’l-cunun fi’t-turasi’l-arabi, 29; Michel Foucault, 
Nizamu’l-hitap, çev: Muhammet Sebila, 4; Mecelle Fusul, Et-tedavuliyye tahlili’l-hitap, 25/97 (2016), 229. 
11 İbn Sina, eş-Şifa el-mantık el-hitabe, 26; Muhammet Bazi, el-Buna et-tekabuliyye harait cedide li-tahlili’l-hitap, 35-37; Binisa 
Asu Ezayit, el-Hitabu’l-lisani el-arabi, 16-25; Olivier Reboul, Medhal ile’l-hitabe, çev: Rıdvan el-Asabe, 20.  
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toplumdaki fertlerin söylemi şekillendirmedeki önemine binaen, sosyal ve bireysel faktörler dikkate 

alınarak dilin kullanım mecraları belirlenir. Söylem, kendinden önceki mevcut söylemsel yapılardan 

yararlanarak her dönemde kendi güncel şeklini ortaya koyar.12 

Söylem Dilinin Nitelikleri 

Söylem, belli başlı birtakım sıfatlarla nitelenir: 

 Kasıtlılık: Söylem ile amaçlanan faydaya götürür. 

 Sosyallik: Söylemin bağlamlarını belirler. 

 Öznellik: Mütekellimin ve muhatabın şahsiyetine göre şekillenir. 

 Dinamiklik: Söylemi bağımlı ve bağımsız sıralı cümleler halinde aktive eder. 

 İletişimsellik: Karşılıklı etkileşimi sağlar. 

Bu vasıflarla söylem, metinden ayırt edilir. Konuşma söylemin, yazma ise metnin özelliği olur. 

Metin, söylemin iç düzeniyle sınırlıyken, söylem çok daha kapsamlıdır. Metin, söylemin arka planını ya 

da zeminini temsil eder; söylem metnin edimsel ve sosyal uygulaması olur. Metin, gerçekleştirilen bir 

varlık; söylem onun hareketli yüzü ve etkileşim sahasıdır, dışavurumdur ve yoruma açıktır. Söylem, bu 

özellikleriyle sözden ve metinden daha fazlasıdır. Söylem, hareketlilik vasfı ile düzeyleri arasında geçişe 

izin verir; aynı söylem içinde birden çok söylem tarzı bulunabilir. Söylemin doğası sabit ve tekdüze 

değildir. Söylem, iletişim dili olduğundan dilin pratik gerçekliğini temsil eder. Söz ile işi bir araya 

getirmesi başlıca özelliği olur.13 

Üç ana eksende sözel aktivitenin sürerliğine katkıda bulunması sebebiyle, söylemin kuralları üç 

ana başlıkta özetlenebilir:14 

 Nicelik: Söylemin, türüne göre, kifayet miktarı olmasını ifade eden “bildirme ilkesi” gereğince; 

konuşanın, sözü uzatmadan, söylemi gerçekleştirecek yeterli miktarda bilgi vermesidir. 

 Doğruluk: Söylemin gerçekçiliği için, “dürüstlük ilkesi” gereğince, konuşanın, doğru sözlü ve 

isabetli olması, yalan ve kandırmadan uzak durmasıdır.  

 Bağlantı: Söylemin, “fayda sağlama ilkesi” gereğince, içinde geçtiği ortama yaraşır, muhatap ve 

makam ile alakalı olmasıdır. 

Bu kuralların tümü, genel olarak her söylem türü içindir. Ne var ki her söylem türünde her kural 

aynı oranda kendini göstermeyebilir. Örneğin edebi ya da felsefi söylemde, nicelik itibarıyla sözün 

gereğinden fazla uzun olması söz konusu olabilir. Yine de bu kurallar umumiyetle yürürlüktedir, daha 

doğrusu yürürlükte olması varsayılmaktadır. Çünkü ihlal edilmesi ya da hafife alınması mümkündür; 

her konuşanın bu kurallara riayet etmediği bir realitedir. Kimi, nicelik kuralına ters olarak, söylemin 

                                                             
12 Mecelle Fusul, Haklu tahlili’l-hitap, 25/97 (2016), 215-216. 
13 Şuveyhit, Halil, Feddu’ş-şeraketi’l-mefahimiyye, 1804-1808; Abdulhadi b. Zafir eş-Şehri, İstiraticiyyatu’l-hitap, 34; 
Muhammet eş-Şavuş, Usulü tahlili’l-hitap, 2/928-932; el-Ezher ez-Zinat, Nesicu’n-nas, 15; Muhammet es-Subeyhi, Medhal 
ila ilmi’n-nas, 73; Ahmet el-Mütevekkil, Kadaya el-lugati’l-arabiyye fi’l-lisaniyyati’l-vazifiyye, 20-22; el-Feccari, Hitabu’l-akl, 22. 
14 Patrick Charaudeau & Dominique Maingueneau, Mucem tahlili’l-hitap, çev: Abdulkadir el-Muheyri & Hammadi Sammud, 
346-357; Hamu el-Hac Zehebiyye, Lisaniyyatu’t-telaffuz ve tedavuliyyetu’l-hitap, 190; Halife Bucadi, Fi’l-lisaniyyati’t-
tedavuliyye, 65. 
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gerekli miktarı ile yetinmeyip sözü uzatır; kimi, doğruluk ilkesine ters olarak muhatabını kandırır; kimi, 

bağlantı ilkesine ters olarak, söylemin ortamını ya da muhatapı/hazırunu dikkate almaz ve konuşması 

saçmalamaya varır; yani söylemin kurallarını göz ardı ederek, dilde keyfince tasarruf hakkı varmış gibi 

davranır. Bu yüzden bu kurallar ancak söylemin ideal formunu ifade etmektedir; söylemlere dair 

yozlaşmış gerçekliği takdim etmemektedir. Kaldı ki bu kurallar aynı zamanda adabı muaşereti gözeten 

ahlaki kaideler olduğundan, kültürden kültüre nispeten değişiklik gösterebilmektedir.  

Faydacılık, dillerin ortak özelliği olmakla beraber; söylemin, uğrunda irat edildiği fayda, söylemin 

ilkelerindendir. Hatta söylemin kuralları bu ilke etrafında döner denilebilir. Çünkü söylem, konuşanın 

ya da muhatabın istifade edeceği alanı baz alır. Söylemin, amacını gerçekleştirebilmesi için, tarafların 

birinin ya da hepsinin faydalanacağı sonuçlar doğurması gerekir. Böylece, taraflar arasında, üzerinde 

zımnen uzlaşıya varılmış, beklenen fayda hasıl olur. Tarafların umduğunu elde edemediği bir söylem, 

kurallarından en az birini ihlal etmiş demektir; bu da iletişimin kesintiye uğraması ya da söylemden 

beklenen faydanın sağlanamaması sonucunu doğurur. O halde söylemin faydası, konuşan açısından; 

söylemi dile getirme amacına ermesi, muhatap açısından ise konuşanın alıcıda etki bırakması ve ikna 

edici olmasıdır.15  

Sonuç 

Arap dili; birçok dili geride bırakan engin kelime hazinesi ile duygu, düşünce ve durumları ifade 

etmede çeşitli üsluplar sunar; hayatın her alanında, söylem gerektiren her durum ve konumda, 

konjonktüre uygun dil düzeyi ile onun gerekliliklerini temin eder. Dilin pratik ve pragmatik kullanımını 

esas alan söylem edimi, dilsel ve dil dışı bağlamların paslaşmasıyla kendini gerçekleştirir. Her bağlam 

için ayrı bir dil düzeyi tedarik eden Arapça, hepsinin kurallarını ve unsurlarını tayin eder. Son derece 

düzenli ve kurallı bir dil olan Arapçada, kümülatif bir kavram olan söylem olgusu da kayıtsız ve 

inzibatsız bırakılmamıştır. Dil piramidinde düzeyler halinde ayrıma giden söylem, içinde yer aldığı 

bağlamın esiridir. Dil, söylem ve bağlam üçgeninde açıların değişmesinde, mütekellim ile muhatap; 

söylemin kasıtlılığına, amaçsallığına, faydacılığına ve iletişimselliğine hizmet edecek şekilde ortak rol 

oynarlar. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Bukelha Suriyye, el-Mustalahu’l-i‘lami el-arabi, 213; eş-Şavuş, Usulü tahlili’l-hitap, 2/926; Zehebiyye, Lisaniyyatu’t-telaffuz, 
191. 
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Refik Halit Karay ve Selim İleri’de Yeme-İçme Kültürü Bağlamında Bitmeyen 
Mazi Özlemi 

The Never-Ending Past Longing in Refik Halit Karay and Selim Ileri in the Context of 

Eating and Drinking Culture 

 

 

Salih Koralp Güreşir1 
 

 

 

Abstract  

 

Knowing whether civilizations have a culinary 

culture is an important way of understanding 

them. Eating and drinking, which is a 

physiological need, is also a cultural element 

formed in direct proportion to the level of 

development of societies. Although less 

developed societies have eating and drinking 

traditions, these are things that do not have the 

ability to create a culinary culture. Turks, who 

have been in contact with different cultures in 

their new dormitories throughout their history, 

have established a rich civilization with their 

savings. An important aspect of this great 

achievement is the Turkish cuisine, which is 

recognized worldwide today. Especially the 

contact of Turkish literature with the ancient 

Turkish cuisine after Tanzimat shows that these 

two cultural elements are also an important 

cultural carrier. Ahmet Rasim, Ahmet Midhat 

Özet 

 

Medeniyetlerin bir mutfak kültürüne sahip olup 

olmadıklarının bilinmesi, onları anlamanın 

önemli bir yoludur. Fizyolojik bir ihtiyaç olan 

yeme-içme hadisesi, aynı zamanda toplumların 

gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılı oluşan bir 

kültür ögesidir. Az gelişmiş toplumların yeme-

içme âdetleri olsa da bunlar mutfak kültürü 

oluşturma yeterliliğine sahip olmayan şeylerdir. 

Tarihleri boyunca edindikleri yeni yurtlarında 

farklı kültürlerle temas eden Türkler, bu sayede 

biriktirdikleriyle zengin bir medeniyet 

kurmuşlardır. Bu büyük kazanımın önemli bir 

tarafı, bugün dünya çapında tanınan Türk 

mutfağıdır. Bilhassa Tanzimat sonrası Türk 

edebiyatının kadim Türk mutfağı ile teması, bu 

iki kültür ögesinin aynı zamanda önemli kültür 

taşıyıcıları da olduğunu gösterir niteliktedir. 

Ahmet Rasim, Ahmet Midhat ve Ahmet Haşim, 

yemek-edebiyat bahsi söz konusu olduğunda bir 

                                                             
1 Öğr. Gör. Dr., Trakya Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, salihkoralp@trakya.edu.tr    
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Efendi and Ahmet Haşim are the names that can 

be counted as a snap for food and literature. 

Among these are our writers who continue their 

artistic tastes in the food and beverage event, 

cook their own recipes and express them in their 

works. Refik Halit is perhaps our most advanced 

writer in Turkish literature on this subject. His 

most productive follower in the next generation 

is Selim Ileri, with three food and beverage 

culture books he collected under the name 

Oburcuk Mutfakta. They both strive to keep 

cultural memory private to food, in line with 

their personal interest in the food and beverage 

event. Turkish sensitivities, the pursuit of 

delightful past in the axis of the food and drink 

issue, are the main issues that unite the love of 

food and drink belonging to two different 

generations. 

 

 

Keywords: literature, eating and drinking 

culture, Refik Halit Karay, Selim İleri, past 

longing 

 

 

çırpıda sayılabilecek isimlerdir. Şikemperver 

edebiyatçılar olarak adlandırabileceğimiz bu 

tasnifte, sahibi oldukları bedii zevki yeme-içme 

hadisesinde de devam ettiren, bunu kendilerine 

mahsus reçeteleriyle yemekler yapmaya kadar 

götüren ve tüm bunları eserlerinde dile getiren 

edebiyatçılarımız vardır. Refik Halit, bu konuda 

belki de Türk edebiyatında en ileri giden 

yazarımızdır. Onun bir sonraki nesildeki en velût 

takipçisi, Oburcuk Mutfakta adıyla topladığı üç 

müstakil yeme-içme kültürü kitabıyla Selim 

İleri’dir. Her ikisi de yeme-içme hadisesine olan 

şahsi ilgileri doğrultusunda kültürel hafızayı 

yemek özelinde yaşatma gayretindedirler. Türkçe 

hassasiyetleri, yeme-içme meselesi ekseninde 

giriştikleri mesut mazi arayışı, iki farklı nesle 

mensup yeme-içme sevdalısını birleştiren ana 

hususlardır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: edebiyat, yeme-içme 

kültürü, Refik Halit Karay, Selim İleri, mazi 

özlemi 

 

  

Giriş 

 Toplumları tanımakta önemli ipuçları barındıran yeme-içme kültürü, bir medeniyet oluşturacak 

derecede zengin bir kültüre sahip olan Türk toplumunda esaslı bir yeri teşkil eder. Bir disiplin olarak 

varlığını sürdüren Türk mutfağı, Türk kültür ve medeniyetini anlamanın bir manada en lezzetli yoludur. 

Yahya Kemal’in, eskilerin yaşayışını merak eden Ahmet Hamdi Tanpınar’a verdiği, “Gayet basit. Pilav 

yiyerek ve mesnevi okuyarak.” (Tanpınar, 1995: 26) cevabı bir medeniyetin oluşmasında yeme içme 

âdetlerinin önemini verecek niteliktedir. Diğer taraftan mutfak kültüründe yalnızca yemekler yoktur. 

Yalnızca sofra kültürü dahi –her ne kadar bozulmaya yüz tutsa da- Türk kültürünün nüvesini oluşturan 

bütün bir aile müessesini muhatabına öğretebilir. 

 Bir kültür taşıyıcısı olan edebiyat, ayrıca güzel olana dikkati doğrultusunda yeme-içmeye 

kayıtsız kalmaz. Konumuz itibariyle meseleye Tanzimat sonrası Türk edebiyatı ekseninde bakmak 

durumundayız. Ramazan sofralarını ve işret meclislerini bilhassa Şehir Mektupları’nda edebiyatın 

konusu yapan Ahmet Rasim, Obur adlı bir hikâyesi olan (Ayvazoğlu, 2015: 202) ve Avrupa’da Bir 

Cevelan’da batı sofralarını heyecanla anlatıp Türk yemekleri ile mukayese eden Ahmet Midhat Efendi, 
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iştihası ve eliyle pişirdiği yemekleriyle renkli kişiliğine yeni başlıklar açan Ahmet Haşim, titizliği ile 

meşhur Abdülhak Şinasi Hisar gibi isimler, Tanzimat sonrasında yeme-içme meselesine dikkat eden 

edebiyatçılarımız arasında sayılabilir. Roman türünde, yeme-içme anlarının fiktif bir işlev de 

üstlendiğini söyleyelim. Örneğin Tanpınar Huzur’da, kurduğu sofraları eser boyunca parça parça 

verdiği meseleleri bir araya getirdiği anlar olarak kullanır. Şahıslarını sofralarda toplar. Ayrıca 

romanlarında şikemperver tipler vardır ve onları birçok kere sözcüsü olarak kullandığı olur.  

 Yeme-içmeye karşı hususi merakı, yemek yapma yeteneği ve meseleyi bir kültür unsuru olarak 

ele alması dolayısıyla Refik Halit Karay, şikemperver edebiyatçılarımız arasında ayrı bir yer edinir. Her 

sanatkârda bulunan şaheser oluşturma ideali onda yemek kitabı ile karşılık bulmuştur: “Benimkisi de –

söylemesi belki ayıp- bir yemek kitabıdır. Bir yemek kitabı ki asırlarca sofralarımızda saltanat sürmüş ve bizi hayatın 

dört tadından en mühimine kandırmış olan haşmetli yemeklerimizin bir ‘Şehname’sini teşkil etsin.” (Karay, 2014: 

199) 3312 mevcutlu kaşık koleksiyonu, onun hem yeme-içme meselesine olan şahsi ilgisini hem de 

bunu bir kültür ögesi olarak görmesini örnekler niteliktedir. Sanatkâr mizaçların çoğunun yemek 

yemeyi sevdiğini söyleyen Refik Halit’e göre mizahî bir tarafları olan insanların çoğu aynı zamanda 

yeme-içme meraklılarıdır: “Dikkat etmişimdir. Mizah ve nükte yapmakla tatlı fıkra söylemekle hazırcevaplıkla 

tanınmış insanların hemen hepsi iyi yemeğe, zengin sofraya bayılırlar.” (Karay, 2014: 33). 

 Günümüz Türk edebiyatında yeme-içme meselesine olan esaslı dikkati ile Selim İleri, bu 

bakımdan Refik Halit’i bir nesil sonra takip eder. Yeme-içme merkezli hatıralarından oluşan Oburcuk 

Mutfakta kitabı, yazarın mazi hasreti ile yemek merakı arasındaki ilgiyi çok iyi izah eden “tarih soslu geçmiş 

zaman salatası” ibaresiyle başlar. Kitabında birçok yemeğin tarifini de veren Selim İleri, bu yemekler 

vasıtasıyla çok sevdiği annesinin mutfakta olduğu çocukluk dönemini ve 50’li yılların İstanbul’unu 

özler. Her ikisinin de geri gelmeyecek olması, bilindik hüznünü bu kez yemek ekseninde ortaya çıkarır.  

 Her iki yazar da fiktif, deneme ve hatıra türündeki eserlerinde yeme-içme kültürüne temas 

etmişlerdir. Bir tebliğ metninin sınırları içerisinde bu eserlerin tamamını incelemek elbette mümkün 

değildir. Bu doğrultuda iki yazarın da yeme-içme dikkatini doğrudan veren şu eserleri söz konusu 

edilmiştir: Refik Halit’in, Tuncay Birkan tarafından Mutfak Zevkinin Son Günleri2 adıyla toplanan gazete 

yazıları ve Üç Nesil Üç Hayat3 adlı kroniği; Selim İleri’nin Oburcuk Mutfakta4 adlı yeme-içme merkezli 

hatıratı.  

 

Mutfakta Bir “Kirpi”: Refik Halit Karay 

 19. asırdan günümüze ulaşan süreçte, Osmanlı-Türkiye coğrafyasında yaşanan büyük kültürel 

değişimler, genel manada üç tarihî hadise neticesinde gerçekleşir: Tanzimat Fermanı, cumhuriyetin 

ilanı ve Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 seçimleri. 1888 yılında İstanbul’da doğan Refik Halit 

(Okay, 2001: 480), yaşamının 35 yaşına kadarki kısmını bir Osmanlı vatandaşı olarak geçirir. Orta 

yaşından 1965 yılındaki vefatına kadar ise Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşır. Diğer bir deyişle 

Osmanlı yıllarında çocuk ve genç, cumhuriyette olgun bir bireydir. Yeme-içme mevzuunu taşıyan 

yazılarına bakıldığında, onun en ziyade çocukluk ve ilk gençlik yıllarının mutfak ve sofra anılarını 

                                                             
2 Karay, R. H. (2014). Mutfak Zevkinin Son Günleri. (Hzl. Tuncay Birkan). İstanbul: İnkılâp Kitabevi.  
3 Karay, R. H. (2009). Üç Nesil Üç Hayat. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.  
4 İleri, S. (2010). Oburcuk Mutfakta. İstanbul: Everest Yayınları.  
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özlediği görülür. Bu doğrultuda ondaki mesut mazi ideali Osmanlı yıllarına aittir. İttihat ve Terakki’ye 

muhalefeti nedeniyle İstanbul’dan uzaklaştırılan Refik Halit, 1916-1918 arasında Anadolu’nun çeşitli 

şehirlerinde ikamete mecbur edilir. Millî Mücadele aleyhindeki yazıları nedeniyle 150’lilikler listesine 

alınması, onun 1922’den 1938 yılına kadar sürecek olan asıl sürgünlük sürecini başlatan hadisedir. 

Suriye’de Beyrut yakınlarındaki Cünye kasabasında 16 yıl boyunca İstanbul’dan uzak kalan yazarın 

(Okay, 2001: 480),  mutfak kültürümüze büyük bir tutkuyla bağlanması bu döneme rastlar. Zira onun 

için gurbet, bir ölçüde alıştığı tatlardan da mahrum kalmak demektir. Diğer bir deyişle memleket 

hasretinin bir tarafını, İstanbul yemeklerine duyduğu hasret oluşturur. Bilhassa İstanbul simidine olan 

hasreti, bir gıda maddesine duyulan özlemden çok farklı bir duyguyu ifade etmektedir: “Kaç kere 

getirtmiştim ve kokusunda İstanbul’u bulmuş, gömleği taşıyan kervan da yolda iken ‘Yusuf geliyor!’ diye çırpınan 

Yakup gibi paket açılmadan ‘İstanbul’u duyuyorum!’ demekten kendimi alamamışımdır.” (Karay, 2014: 181). 

Ortadoğu mutfağı ile arasının hoş olmadığı anlaşılan yazar, alışkını olduğu lezzetlere kavuşmak uğrunda 

mutfağa da girer: “Alıştığım yemeklerin hasreti gurbetlerde beni evimin mutfağına da soktu.” (Karay, 2014: 28). 

 Değişen zamanlarda, Türk mutfak kültüründeki değerlerin korunmasında; istikrarlı bir siyasi 

idareyi, müreffeh bir üst sınıfın varlığını, “mübarek merak” dediği yeme-içmeye olan ilgiyi ve sağlam 

bir ekonomiyi şart koşan Refik Halit, bu doğrultuda bozulmanın II. Abdülhamit devri sonrasında 

başladığı görüşündedir. Bir çeşit üst memur sınıfının oluştuğu II. Abdülhamit’li yıllar, ayrıca uzun süren 

sulh senelerini de ihtiva eder. Meşrutiyet yıllarındaki siyasi karmaşa ortamı ve uzun süren harplerin 

varlığı mutfak kültüründeki bozulmanın başlamasına neden olur: “Yeni rejimin başına geçen ricalde yemek 

zevki yoktu; ev kurmak, konak ve sofra açmak keyfini de tabiatıyla duymadılar… Biçareler keşmekeşten baş 

alamadılar, bir tarafa demir atamadılar ki.” (Karay, 2014: 43). Cumhuriyet ise devamlı bir idare 

oluşturmasına rağmen, ricalinin mutfak merakından mahrum olması nedeniyle yeme-içme 

kültürümüzü esaslı katkılar yapamaz. Yazara göre bunda, modern tıbbın yeme-içmeye getirdiği 

kısıtlamalar da etkili olmuştur: “Fikrimce tıp âlemi de yemek ve mutfak zevkinin körlenmesine azami derecede 

yardım etmiştir. Ortaya bir karaciğer ve tansiyon korkusu salmak suretiyle!” (Karay, 2014: 43). Cumhuriyet 

dönemi mutfak kültürüne vurulan son darbe ise 1940’lı yıllardaki hayat pahalılığıdır: “Eskilerin 

şikemperver dedikleri boğazına düşkün, ağzının tadını bilir, güzel yemek düşkünü, yemek titizi adamlar azalmıştır. 

Neden? Parasızlıktan ve hayat pahalılığından.” (Karay, 2014: 41). 

 Yeme-içme faaliyetinin alelade bir iş olarak görülmesinin aleyhinde olan Refik Halit, bu yönüyle 

eski devrin zevk sahibi, kalender-meşrep tipini örnekler. Yeme-içme, onun için fizyolojik bir ihtiyaçtan 

ziyade usulü ve kuralları olan bir disiplindir. Bu doğrultuda, “özene bezene, mükemmel surette yapılmış bir 

yemeği, nefasetinin farkına varmadan ya da kıymetini takdir etmeden hapur hupur yutup susan ya da sohbete dalan 

insan”dan nefret eder (Karay, 2014: 37). 

 Yemeği alelacele yiyenlere kızan Refik Halit, bu doğrultuda yeni devrin getirdiği ayaküstü 

atıştırmaları da yeme-içmeden saymaz. “Angarya ve yasak savar gibi yemek yenilen bir dünya”da yaşamaktan” 

rahatsız olur (Karay, 2014: 42). Bu türlü beslenenler, nazarında aç kalmışlardan farksızdır: “Akşamları, 

eve dönerken mezeci dükkânlarında, ayakta durup bir kadeh bira ile sosis yuvarlayanlara ve muhallebici iskemlesine 

ilişip tavuk suyuna pilav yutanlara, hemen hemen aç kalmışlara karşı duyduğum merhametle bakar ve acırım.” 

(Karay, 2014: 36). Hazır konserve türü gıdalara da lezzetsiz oldukları ve emek sarf edilmeden sofraya 

konuldukları için itiraz eder. Bu bakımdan konserveyle geç tanışan neslini talihli sayıp yeni nesle üzülür: 

Biz yemek yiyen bir nesildeniz. Yarınkiler yiyen değil, gıda alan bir nesilden olacaklar.” (Karay, 2014: 36). 
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Ayaküstü yenilen yiyeceklerden en ziyade, cumhuriyet sonrası Türkiye’sinde hemen her köşe başında 

bulunabilecek derecede popüler olan “sandviç”e öfkelenir. Evlerde de rağbet görmeye başlayan 

sandviçi mutfağın esaslı bir düşmanı olarak ilan eder: “O fikirdeyim ki sandviç yüzünden İstanbul’da mutfak 

bacası yarı yarıya tütmez oldu; halk hoş, çeşnili, ince marifetli yemeklerden mahrum kaldı; âdeta ağzımızın tadı kaçtı.” 

(Karay, 2014: 438).  

 Ayaküstü atıştırmalıklardan sayılmasa da Refik Halit’in, yeme-içme bahsinde muhalifi olduğu 

bir diğer yiyecek “pasta”dır. Âdeta iflah olmaz bir pasta düşmanı olan yazar, cumhuriyet sonrasının 

modalarından biri olan pastanın, ülkede Galatasaray Liseliler -kendisi de Galatasaraylıdır- tarafından 

meşhur edildiğini söyler (Karay, 2014: 444). Evvela pastayı bir yiyecek maddesi olarak gereğinden fazla 

“süslü” bulur. Kendisi gibi isimleri de süslü, “yabancı, çetin, sevimsiz”dir: “Ya isimleri; ‘sup’ler, 

‘monblan’lar, ‘piramitler’, ‘şu âlâkremler’, ‘ekler’ neler de neler, maydanozlu köfteler (keşke bu olsa).” (Karay, 2014: 

448). Ayrıca pastanın artık ya da bozuk malzemelerle yapıldığını iddia eder. Pasta tanımları; siyasi 

mevzuların muhalif mizahçısı Refik Halit’i çarpıcı biçimde veren satırları ihtiva etmektedir. “bozuk 

yumurtaların ekşi kremalar tortusu”, “artıklar bulamacı”, “makyaj mancası”, “mahut gıdalar kokotu” (Karay, 

2014: 179). Tüm bunlar doğrultusunda, katıldığı çay davetlerinde pastanın yerine “kehribar teni ve üstünde 

duru beyaz kaymağı ile” (Karay, 2014: 361) ekmek kadayıfının veya revaninin ikram edilmesini teklif eder.  

 Refik Halit’e göre yemeklerini ayaküstü ve dışarıda yiyenler, sağlıklı gıdanın yanında aile 

saadetinden de mahrumdurlar. Zira aile müessesesinin devamı sağlayan başlıca amil, evin içindeki 

birlikteliğin resmi olan sofradır. Cumhuriyet yıllarında kadının iş hayatında yer almasını bu yüzden 

olumsuz bulur:  

 

    “Kadınlı erkekli iş ve memuriyete sarılma, ayrıca hem bunlara hem de sinema saatlerine yetişmek kaygısı 

 yüzünden halk gıdasını sokakta hemen hemen angarya savar gibi alelacele almaktadır. Sıhhat ve iktisadi 

 bakımdan çok zararlı olan bu durumun, aile terbiyesi üzerinde de tesiri fenadır. Sofra başı, aile fertlerini 

 birbirine ilmikler; sıcak aş dumanı, aradaki sevgi ve bağlılığı tazeleyen tılsımlı bir tütsüdür. Aile terbiyesinin 

 içyüzü yemek masasının etrafında mahiyetini gösterir. Geçimsiz karı kocayı yemekte daha iyi anlarsınız; 

 sevişmeyen fertleri de yine orada. En güzel, ılık, gıpta edici ve saadet zevkine doyurucu tablo, sofra başında 

 toplanmış neşeli ve iştahlı bir aile manzarasıdır… Ev, yatak demektir; sofra da aile.” (Karay, 2009: 81). 

  

 Yazara göre kadının çalışma hayatına atılmasının bir olumsuz neticesi de geleneksel ev 

lezzetlerimizin unutulmaya yüz tutmasıdır. Tarhana, mantı, tatar böreği, piruhi, keşkek, yiyeni “kor 

parçaları yutan bir hokkabaza, bir sihirbaza, bir Rufai dervişine” (Karay, 2014: 193) çeviren balkabağı tatlısı, 

bumbar, erişte, şirden, içeceklerden; boza, pekmez, salep, hardaliye gibi lezzetler, ya unutulmuş ya da 

evdeki üretimleri yok denecek kadar azalmıştır. Söz konusu tatları canlı tutan az sayıdaki ev hanımını 

takdir eden yazar, onların eşlerini de şanslı sayar: “Gato değil, krem ranverse değil, özenti bez çiçek değil tarhana, 

mantı, erişte yapan övünsün! Bunları yapabilenin kocası övünsün! Yiyebilenler övünsün!” (Karay, 2014: 195). 

 Tam manasıyla bir şikemperver olan Refik Halit, evde kurulan sofralarının tutkunu olmakla 

birlikte, sevdiği yiyecekleri dışarıda da arayıp bulan bir lezzet avcısını andırır. Devam ettiği lokantaları, 

fırınları, usta ellerin işlettiği salaş yeme-içme mekânları vardır. Severek yiyip içtiği bu mekânları, “bir 

şehrin hususiyetini, güzel ve iyi, nefis ve sıhhi olan birer gıdasını” (Karay, 2014: 178) muhafaza ettikleri için 

takdir eder.  
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 “İstanbul çocuğu için ekmeğin ikincisi” (Karay, 2014: 179) olarak tanımladığı simidi aldığı Hasanpaşa 

Fırını ile Unkapanı Fırını, av etlerini mevsiminde bulunduran Galata’daki salaş lokanta, yemeklerinden 

tatmamış olanı bahtsız saydığı Pandeli, adıyla semtine gastronomik bir şöhret katan Karaköy 

Poğaçacısı, yine Karaköy’deki barakasında tatlıcılık yapan “dondurmacıların piri” Hacı Recep,  Yani 

Lokantası, Hacı Bekir Şekercisi, Vefa Bozacısı, Pandeli Lokantası, Refik Halit’in çok sevdiği yeme-

içme mekânlarıdır.  

 Bu müesseselerden geçmişte kalanları hasret yâd eden, varlığını 1950’li yıllarda devam 

ettirenlere gıpta ile bakan Refik Halit, yeni devrin yeme-içme mekânlarından ise rahatsızdır. Artan 

nüfus, para ihtirası, Batı’dan giren moda yemekler gibi etkenlerle değişen mekânlar, önceki devirden 

aldıkları yiyecekleri yalnızca menülerinde barındıran fakat zevk sahibi bir insanda iz bırakamayan 

alelade yerlerdir. Çok sevdiği muhallebicilerin artık yarı lokanta, yarı muhallebici olarak hizmet vermesi, 

yazara göre büyük bir yanlış, hatta İstanbul kültürüne ihanettir: “Ne kuş ne devedir; benliğini, ananesini, 

zarifliğini, hususiyetini, bütün meziyet ve memleketçiliğini kaybetmiş bir yiyim yeri galatıdır.” (Karay, 2014: 127). 

Yazarın özlediği bir diğer lezzet layıkıyla yapılmış pilavdır. “İstanbul çocuğunun kolayca ayrılığına 

katlanamayacağı en sevgili, lezzetli gıdası” (Karay, 2014: 259) olarak tanımladığı pilavın, “zibidi pantolonlu ve 

ak takkeli, lostromo yanaşmaları” (Karay, 2014: 268) aşçıların elinde heba edilmesine üzülür. Kalitesiz 

malzeme ile yapılan pilavın yeni tarzdaki sunumunu da beğenmeyip böyle bir uygulamayı yeme-içme 

kültürüne hakaret sayar: “Lokantalar yoğurt çanağına doldurulup tabağa ters boşaltılarak masamıza konan o 

taneleri ayrılmamış, şişmeye imkân bulamamış, artık yağ kokulu beş dirhemlik veya beş kaşıklık tıkız pilav yok mu? 

Bunu dedelerimizin önüne getirselerdi öfkeden kan başlarına sıçrar ve tabak garsonun kafasına fır lardı.” (Karay, 

2014: 266). 

 Refik Halit’in, yeni usul yeme-içme mekânlarında gördüğü bir diğer olumsuzluk, eski devre 

nazaran küçülen porsiyonlardır. Aşçının “Bereketi içinde!” (Karay, 2014: 111) diyerek doymayana bir 

kepçe daha yemek verdiği zamanları özleyen yazar, porsiyon usulü çıktığından beri lokantalardan aç 

kalkıldığından şikâyet eder. Yakınlarda, ekmek kadayıfı yemek üzere gittiği muhallebicide önüne konan 

tabak karşısında düştüğü hayreti, kendine mahsus mizahi üslûbunu veren şu satırlarda dile getirmiştir: 

“Önüme koydukları parça, bir kadayıf tekerleğinin acaba kaçta biri idi? Tabağın içinde söğüt dalından kopup düşmüş 

bir gazel yaprağı kadar çelimsiz, ince, hafif, üflesen uçacak gibi duruyordu. Nefesimi tuttum. Kaymak ise bir dirhem 

fazlası insanı öldüren zehirlerdendi, sanki eczacı terazisinde tartılmıştı.” (Karay, 2014: 321).  

 

İstanbul Âşığı Bir Oburcuk: Selim İleri  

 Son dönem Türk edebiyatında, geniş kültür birikiminin yansıdığı hikâye, roman, deneme ve 

inceleme türündeki çalışmalarıyla önemli bir yeri teşkil eden Selim İleri, 1949 yılında daima tutkuyla 

bağlı kalacağı İstanbul’da doğar (İleri, 2007: 15). Deneme ve anıları başta olmak üzere, fiktif eserlerinde 

de İstanbul’un bilhassa doğumundan 1970’li yıllara kadar uzanan dönemini hasretle yâd ettiği görülür: 

“1950 sonralarının hayal gibi İstanbul’u.” (İleri, 2010: 15). Çoğu zaman idealize ettiği eski zaman İstanbul’u, 

söz konusu eserlerinde bir karakter kadar mühim yer tutar ve onun işlevini görür.  Abdullah Uçman’a 

göre yazarın eski İstanbul sevgisini teşkil eden unsurlar bir masal dünyasından farksızdır: “Selim İleri’nin 

hikâye ve romanlarında eski İstanbul semtleri, konaklar, evler, buralarda yaşayan insanlar, yazarın çocukluk 
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izlenimleri sanki birbirine geçmiş bir masal gibidir ve biz bu masaldan bir türlü uyanmak istemeyiz.” (Uçman, 2007: 

30).  

 Bu masalsı ve ütopik denilebilecek İstanbul’da merhametli, cömert, kadirşinas, nahif insanlar 

yaşar. Oburcuk Mutfakta’da denilebilir ki olumsuz ve kötü hiç kimse yoktur. Kendisi de anıları söz 

konusu olduğunda hayali bir dünya yarattığının farkındadır: “Daha birkaç gün önce: Anılara geri dönülemez! 

Anılar uydurduklarımızdır. Kesinkes inanıyordum: Anılar bir uçtan bir uca yalanlarımız!” (İleri, 2019: 90). Bu 

zamanların geri gelmeyecek olması, hatta yazara göre bir yalandan farksızlığı sanatının temel duygusu 

olan hüznü gün yüzüne çıkarır. İnceleme türündeki eserlerinde dahi karşımıza çıkacak bu duygu 

durumunun, bilhassa anılarında yazara karamsarlık hatta acı verici bir hâl aldığı da olur. Bunda, yazarın 

sahibi olduğu nahif mizacın etkisi şüphesizdir. Hazırlayıp sunduğu ya da misafir olarak katıldığı kültür-

sanat programlarındaki tavrı, eseriyle muhatap olamayan bir seyirciye dahi mizacının bu yönünü açıkça 

gösterebilir.  

 Bir hatıralar koleksiyoncusu gibi iş gören Selim İleri’nin dikkati, yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

İstanbul’a yöneliktir. Geçmiş zaman İstanbul’unu âdeta her yönüyle özleyen yazar, bu hasretini 

edebiyat yoluyla dillendirmek suretiyle kültürümüzün devamı yolunda bir çaba gösterir. Yeme-içme 

kültürüne dikkati de -şikemperverliğini unutmamak kaydıyla- büyük ölçüde bu doğrultuda oluşur. 

Yeme-içme yazılarına titiz bir romancının ayrıntı dikkatinin yansıması, okura âdeta 50’li-60’lı yılların 

İstanbul’unda, şahıs kadrosu yemeklerden müteşekkil bir romanı okuduğu izlenimi verir. 

İncelemelerinde Türk edebiyatının, sinemasının, resminin, tek kelimeyle sanatının unutulmaya yüz 

tutmuş eser ve isimlerin peşine düşen yazar, bu kitabında ona çocukluğunun İstanbul’unu veren 

unutulmuş mutfak kültürünün peşine düşer. Fakat bunu muhalif mizaçlı, mizahi üslûp sahibi gazeteci 

Refik Halit’ten çok farklı olarak yapar.  

 Refik Halit’te gördüğümüz, yeni devrin mutfağı ile uzlaşma, eskiyi yeni değerlerle sentezleme 

çabası onda yoktur. Seli İleri yalnızca mazinin mutfak kültürünü ve ailesini özler. Çoğu kez de bundan 

acı duyar.  Uzun süre bakıma muhtaç bir şekilde yaşayan annesi ve birlikte mutfağa girdikleri “reçeller, 

mezeler, yemekler meleği” (İleri, 2010: 352) anneannesi mutfak hatıralarında önemli yer tutarlar. Denilebilir 

ki mutfak onun için ailesi, çocukluğunun yakın çevresini teşkil eden akrabaları, arkadaşları ve 

komşularıdır. Diğer bir deyişle mutfak mazide kalmış çocukluğudur. 

 Ailenin sofradaki birlikteliğini Refik Halit gibi o da önemser. Dışarıda yemenin henüz nadiren 

gerçekleştiği yıllarda sofra, ailenin severek bir araya geldiği buluşma anlarıdır. Bu ideal ortamı 

betimleyen Selim İleri, aynı zamanda aile ortamında yetişmenin bireye katacağı meziyetlere de değinir:  

 

      “Bugün hissediyorum ki andığım yemek kitabı, bir aile ortamına sesleniyordu: Babanın akşam eve geldiği, 

 annenin ev işiyle akşama kadar yorgun düştüğü, çocuklarla birlikte bütün ailenin sofrada buluştuğu bir 

 ortam… Çizmeye çalıştığım aile ortamı şimdi herkese biraz eskimiş, köhnemiş, biraz moda dışı, biraz 

 özgürlük kısıtlayıcı geliyor. O sofralarda yemek yemiş olan bizler, bugünün düzeninde artık hiçbir yöne yol 

 alamıyorsak, vicdanımız bizi her adımda tetikte tutuyorsa büyük olasılıkla aile ortamından arta kaldığımız 

 içindir.” (İleri, 2010: 15). 

  

 Aile sofralarında özlediği yemeklerden önemli bir kısmı bayram günleri yenilenlerdir. 

Annesinin bu güne özel hazırladığı etliler, zeytinyağlılar ve tatlıları hasretle anar. Bu doğrultuda,  “Oldum 
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olası hoşlanmadım özel günlerden: doğum günleri, yılbaşılar, yıldönümleri, hatta bayramlar. Ürktüm.” (İleri, 2010: 

635) diyen Selim İleri’nin çocukluğunun bayramlarını sevdiği anlaşılıyor. Bayram günleri ikramlarından 

çikolata, likör ve kestane şekerini özleyen yazar, bunlar vesilesiyle 1950’li yılların İstanbul’unu ve 

çocukluğunu özler. 

  Çocukluğunda, yiyeceklerin mevsimleri haber verici bir etkisi olmasını da hasretle yâd eder. 

Hemen her şeyin az çok her mevsim bulunmasının, taze sebze ve meyveleri beklemenin heyecanını 

yitirdiği görüşündedir. Annesinin aldığı bozaların günümüzde eski tadından mahrum olduğunu 

söylerken, geçmiş günlerin geri gelemeyecek oluşunun hüznüne bürünüp şunları söyler:  

      

    “Kültürümüzün tarihsel bir süreklilik olarak alımlanmasına, günün modalarına yenik düşerek ihtiyaç 

 duymadığımız için, bazı başka özgülükler gibi boza da bizden ayrılıp gitti, hem de çoktan ayrılıp gitti. Daha 

 otuzlarda sona ermiş bozayı belki de boş yere yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün hangimiz, Boza çıkmış, artık kış 

 geliyor diyoruz. Desek bile bu deyişimiz anneminki kadar içten olup gönle işleyecek mi?” (İleri, 2010: 53). 

  

 Refik Halit gibi yemeğin ayaküstü geçiştirilmesinden ve tıbbın yeme-içmeye müdahalesinden 

o da rahatsızdır. 2000’li yıllar ona göre “ayaküstü atıştırma çağı” dır (İleri, 2010: 18). Bu, geleneksel yeme-

içme alışkanlıklarımızı değiştirdiği gibi damak zevkimizde de büyük bir bozulma yaratmıştır. Yazar,  

“kibrit kutusu” ölçekli diyet listelerinin revaçta olmasından yola çıkarak bu olumsuzluğun 

düzeltilebileceğinden de umutsuzdur. Verdiği birkaç örnek diyet listesinin ardından okurlarına şöyle 

şikâyet eder: “Evet ama sevgili okurlarım, bunların bir anısı olabilir mi, hiç bunların bir kitabı yazılabilir mi?” 

(İleri, 2010: 192). Refik Halit’in aksine 1950’li yıllarda batılılaşmanın bir göstergesi olan “pasta”yı çok 

seven Selim İleri; Tilla, Baylan, İnci, Divan ve Markiz pastanelerini favori pastaneleri olarak sayar ve 

şu soruyu sorar: “O zamanlar İstanbul bir pastane ülkesi miydi?” (İleri, 2010: 127). Bu pastanelerin dışında 

Hacıbekir Şekerlemecisi’ni anan yazar için burada üretilen rengârenk akide şekerleri, artık geri 

gelmeyecek olan çocukluğu temsil eder: Akide şekerine vedası, sanatındaki temel duygu olan hüznü 

çok iyi veren ifadeleri barındırmaktadır: “Hoşça kal akide şekeri. Şimdi sen iki damla gözyaşısın… Hoşça kal 

çocukluk arkadaşım!” (İleri, 2010: 46) 

 

 Sonuç 

 Birbirini yarım asrı aşan bir zaman farkıyla takip eden Refik Halit Karay ile Selim İleri, yeme-

içme kültürü ekseninde geliştirdikleri mazi özleminde birleşirler. Bir nesil sonra gelenin, öncekinin 

beğenmeyip şikâyet ettiği zamanı idealleştirmesi şeklinde gerçekleşen bu benzerlik, özlenenin aslında 

geri gelmeyecek olan çocukluk ve gençlik yılları olduğunu gösterir niteliktedir. Her iki yazarın, 

büyüklerinden dinledikleri ya da okudukları ölçüsünde kendilerinden önceki zamanları da 

idealleştirdikleri görülür. Fakat bu oldukça sınırlıdır. Zira bireyin hayatında evvela bizzat tecrübe edilen 

geçmiş -kötü hatıralar barındırırsa da- ilk sıradadır. Çocukluk yılları ise bireyin yaşam serüveninde belki 

de en çok hatırlanıp idealize edilen zaman dilimidir. Tüm bunlar, değişen nesillerin büyük ölçüde mazi 

özlemi paydasında birleştiklerini göstermektedir. Usta işi Türkçeleri ile okurlarını âdeta menülerinde 

edebiyat bulunan sofralarda dolaştıran iki yazar da çok hızlı değişen dünyamızda unutulup giden 

değerlerimizi muhataplarına aktarmak gibi önemli bir işlevi yerine getirirler. Bunu yeme-içme 
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kültürümüz vasıtasıyla yapmaları ise ikisinin de kalemleri kadar midelerine de düşkün olduğunu 

gösteriyor.  
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Kamu Görevlilerine İlişkin Disiplin Soruşturmalarında Silahların Eşitliği ve 
Çelişme İlkesi 

Equality and Conflict of Arms Principle in Disciplinary Proceeding Concerning the Public 
Officials  

 
  

Ceren Er1 
 

 

Abstract  

 

One of the most common requirements of the 

State of Law is that the processes of an 

administration are subject to judicial review, and 

that the judicial review is fair. A fair trial requires 

that the process of judgment comprises some 

rights and assurances for the parties. Equality of 

arms and conflicting trial principles, which are 

among the factors of the equitable trial principle, 

are also among these rights and assurances and 

defines the equality of the parties of the trial with 

respect to the procedural processes, notification 

of such parties concerning the evidences, 

information and opinions presented during the 

trial process and ability of them to make 

comments with respect to such issues. On the 

other hand, the administration, which is required 

to render the public service, is performs 

unilateral procedures with executive nature 

thanks to its superior and privileged authorities. 

Since the administrative procedures shall be 

Özet 

 

Hukuk Devleti ilkesinin en temel icaplarından 

biri idarenin işlemlerinin yargısal denetime tabi 

olması, yargısal denetimin de adil olmasıdır. Adil 

bir yargılama ise muhakeme sürecinin taraflara 

yönelik bir takım hak ve güvenceler içermesini 

gerektirmektedir. Hakkaniyete uygun yargılanma 

ilkesinin unsurlarından olan silahların eşitliği ve 

çelişmeli yargılanma ilkeleri de bu hak ve 

güvencelerdendir ve yargılamanın taraflarının 

usuli işlemler bakımından eşit olmalarını, 

yargılanma sürecinde ortaya konulan delil, bilgi 

ve görüşlerden haberdar edilmelerini ve bunlar 

hakkında yorum yapabilmelerine imkân 

tanınmasını ifade etmektedir. Öte yandan kamu 

hizmetini gerçekleştirmekle yükümlü olan idare, 

donatıldığı üstün ve ayrıcalıklı yetkiler ile tek 

yanlı ve icrai nitelikte işlemler yapmaktadır. 

Hukuka uygunluk karinesi uyarınca hukuka 

aykırı dahi olsa idari işlemlerin yargısal denetim 

sonucu yürütmeleri durdurulmadığı yahut 
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continued to be applied according to the 

presumption of compliance with laws, even if 

such administrative procedures are illegal, as 

long as these are not stopped or decided to be 

cancelled as a result of judicial review, these may 

lead to negative results concerning the rights and 

interests of the individuals. When compared to 

the other procedures of the administration, the 

quality of the procedures concerning the non-

judicial punishments, which give rise to effective 

results with respect to the professional lives of 

the public officials as of the moment they are 

applied causes the occurrence of the mentioned 

negative results more intensely. Due to this 

reason, the equality and conflict of arms 

principles are required to be applicable at the 

stage of disciplinary proceeding, which must be 

carried out prior to infliction of such non-

judicial punishment, enable the administration to 

be notified about the claims, evidences and 

information about the parties of the proceeding, 

make comments concerning these issues and 

defend themselves. 

 

Keywords: Non-judicial Punishment, 

Disciplinary Proceeding, Equitable Trial 

Principle, Equality of Arms Principle, Principle 

of Conflict. 

 

iptallerine hükmedilmediği sürece 

uygulanmalarına devam edileceğinden, kişi hak 

ve menfaatleri açısında olumsuz sonuçları 

doğabilmektedir. İdarenin diğer işlemlerine 

nazaran disiplin cezalarına ilişkin işlemlerinin, 

uygulandığı andan itibaren kamu görevlilerinin 

meslek hayatlarına yönelik etkili sonuçlar 

doğuracak nitelikte olmaları, belirtilen olumsuz 

sonuçların daha yoğun şekilde görülmesine 

sebep olmaktadır. Bu nedenle de silahların 

eşitliği ve çelişme ilkelerinin disiplin cezalarının 

verilmesinden önce yapılması zaruri olan disiplin 

soruşturması aşamasında geçerli olması, idarenin 

soruşturmanın taraflarının haklarındaki iddia, 

delil ve bilgilerden haberdar olmalarına, bunlara 

yönelik yorum yapabilmelerine ve kendilerini 

savunabilmelerine imkân tanıması 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Disiplin Cezası, Disiplin 

Soruşturması, Hakkaniyete Uygun Yargılanma 

İlkesi, Silahların Eşitliği İlkesi, Çelişme İlkesi. 

 

Giriş 

 Hukuk devleti, işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki 

güvenlik sağlayan ve hukuka aykırılıkların yargısal denetimine imkân sağlayan devlettir. Hukuka 

bağlılığın varlığını zaruri kıldığı yargısal denetimin tam manasıyla işlevini yerine getirmesi ise 

aykırılıkların tespiti ve giderilmesine yönelik verilen hukuka uygun kararlardan öte yargılama sürecinin 

hukuka uygun ve adil bir şekilde yürütülmesi ile sağlanmaktadır. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde karşılık bulan adil yargılanma hakkı da 

yargılama sürecine yönelik usul ilkelerini belirleyerek, yargılama sonucu verilecek kararlardan öte 

yargılama sürecinin öznellikten uzak hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesini güvence altına 
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almaktadır (İnceoğlu, 2013a). Ancak, adil yargılanma hakkı kapsamında yer alan savunma hakkı, 

silahların eşitliği ilkesi, çelişmeli yargılama ilkesi gibi bazı usul ilkelerinin korumayı amaçladıkları hak 

ve özgürlükler ile yarattıkları etkiler, bu ilkelerin yargılama faaliyetini aşan boyutta uygulanmasına 

sebebiyet vermektedir. 

 Nitekim adil bir yargılanmanın unsurları olan bu ilkeler, bir yargılama faaliyeti olmamakla 

birlikte kullanılan usul ya da hâkim olan prensipler uyarınca yargısal faaliyete benzer nitelikte ancak 

idari bir faaliyet olan disiplin cezalarının verilmesine ilişkin sürece de uygulanmaktadır. 

 Bu çalışma, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin adil yargılanma hakkı ve disiplin 

soruşturmaları kapsamında anlamı ve konumunu açıklamaya yönelik iki bölümden oluşmaktadır. 

Disiplin soruşturmalarına yönelik açıklamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu esas alınmakla 

birlikte diğer mevzuatların konuyla ilgili hükümlerine örnek mukabilinden yer verilmiştir. 

 

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi 

 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinin 1. 

fıkrasında yer alan, “Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada 

kendine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan, kanuni, müstakil ve tarafsız bir 

mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini 

istemek hakkına haizdir.” hükmü, adil bir yargılanmadan söz edebilmek için yargılamanın  hakkaniyete 

uygun yürütülmesini zorunlu kılınmaktadır (İnceoğlu, 2013b). Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı 

Sözleşme ile muhafaza altına alınan diğer hakların korunması açısından “olmazsa olmaz” temel bir ilke 

(Altıparmak, 1998:2) olması nedeniyle amacına uygun şekilde geniş yorumlanması gerekmektedir 

(Doğru ve Nalbant, 2012). Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de hakkaniyete uygun 

yargılama kavramına yönelik soyut ve objektif bir tanım yapmak suretiyle kavramı belli sınırlara 

hapsetmek yerine kavramın dinamik yapısını koruyarak önüne gelen her başvuruda, bir bütün olarak 

ele aldığı yargılama sürecini davanın özel şartları çerçevesinde inceleyerek yargılamanın hakkaniyete 

uygun yapılıp yapılmadığı konusunda bir karar verme yolunu seçmektedir (Gölcüklü, 1994a). AİHM 

tarafından izlenen bu yol ile adil yargılanmanın zımni gerekleri olarak adlandırılan (Gözübüyük ve 

Gölcüklü, 2013) ve Sözleşmenin 6. maddesinde açıkça yer verilmemiş olmakla birlikte hakkaniyete 

uygun yargılanma hakkından sınırlı sayıda olmayan bir dizi ilke türetilmiştir. Silahların eşitliği ve 

çelişmeli yargılama ilkeleri de bu ilkeler arasında yer almaktadır. 

Anayasa’nın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Herkes, 

meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 

ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmü uyarınca Sözleşme kapsamında düzenlenen 

adil yargılanma hakkının anayasal bir düzlemde koruma altına alındığı görülmektedir. Her ne kadar söz 

konusu maddede adil yargılanma hakkının unsurları niteliğinde olan diğer hak ve ilkelere yer 

verilmemiş olsa da Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarda Sözleşmenin 6. maddesi içeriğinde açıkça 

yer alan hak ve ilkeler ile silahların eşitliği ilkesi gibi AİHM içtihatlarıyla türetilen hak ve ilkelerinde 

Anayasanın 36. maddesi kapsamına dahil olduğu kabul edilmektedir (Aktaran: Cenan, 2019; Anayasa 

Mahkemesi B.N: 2012/13, T: 02/07/2013; B.N:2013/6428, T:26/06/2014). 
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Silahların eşitliği ilkesi, mahkeme önünde tarafların sahip oldukları hak ve güvenceler ile 

yükümlülükler, iddia ve savunmalar ile delillerin sunulması bakımından eşit olmalarını, aralarında 

hakkaniyete uygun bir denge kurulmasını ve bu dengenin yargılamanın her aşamasında korunmasını 

ifade etmektedir. (Gölcüklü, 1994a; İnceoğlu, 2018) AİHM tarafından silahların eşitliği ilkesi “(…) 

Davanın bir tarafını, diğer taraf karşısında belirli bir dezavantaj içine sokmayacak şartlar altında, her 

bir tarafın deliller de dahil olmak üzere, davasını ortaya koymak için makul ve kabul edilebilir olanaklara 

sahip olması zorunluluğu (…)” olarak tanımlamaktadır (Aktaran: İnceoğlu, 2018; Dombo Beherr B.V. 

Netherlands, s.33) Benzer bir tanım da Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmakta ve “(…) Adil 

yargılanma hakkının ulusal üstü düzeyde genel kabul görmüş ölçütleri arasında önemli bir yer tutan 

silahların eşitliği ilkesi, davanın tarafları arasında yargılama sırasında usul hükümleri yönünden eşit 

konumda bulunma, taraflardan birine dezavantaj diğerine avantaj sağlayacak kurallara yer vermeme 

esasını içermekte, diğer bir deyişle davanın tarafları arasında hakkaniyete uygun bir dengenin varlığını 

gerekli kılmaktadır. (…)” denilmektedir (Aktaran: Cenan, 2019, s.90; Anayasa Mahkemesi E:2006/98, 

K:2006/75, T:29/06/2006). 

Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili davalarda olduğu gibi ceza ve idari davalarda da 

uygulanması gerekli olan silahların eşitliği ilkesi ile, yargılama boyunca tarafların usulü haklar 

bakımından eşit olmaları, birinin diğerine göre daha zayıf bir konuma düşürülmeden aynı koşullara tabi 

olarak iddia ve savunmalarda bulunabilmeleri, delil, bilgi ve belge sunabilmeleri sağlanmaktadır ki bu 

durumda tarafların kendilerini ifade edebilme imkanı bulmaları ve eşit konumlarda olduklarını bilmeleri 

hem hukuki güveni artırmakta hem de maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkmasını kolaylaştıracağı 

için gerçekle örtüşen kararların verilmesini sağlamaktadır. Nitekim “yalnızca bir tarafın dinlenmesi 

aslında kimsenin dinlenmemesidir” (Yeşilova, 2009) şeklindeki anlatımdan da anlaşılacağı üzere 

hakkaniyete uygun bir yargılamanın varlığı için taraflara tanınması zaruri olan usulü eşitlik prensibi bir 

bakıma davanın çözümlenmesi için de zaruri niteliktedir. 

Öte yandan, AİHM tarafından adil yargılanma hakkı kapsamında yapılan denetimlerde eski 

tarihli kararlarında, başvuruya konu yargılama sürecinde tespit edilen usuli eşitsizliğin yargılamayı 

gerçekten adaletsiz kılacak nitelikte olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmakta iken daha yeni 

tarihli kararlarında taraflardan birine tanınan avantajın ya da diğerine tanınan dezavantajlı durumun 

fiilen bir mağduriyet doğurup doğurmadı irdelenmeksizin ihlale hükmedildiği görülmektedir (İnceoğlu, 

2018; Zagorodnikoz/Rusya, B.N:66941/01, T:07/07/2007). Bununla birlikte AİHM tarafından 

başvuruya konu yargılamanın herhangi bir aşamasında tespit edilen hakkaniyete ilişkin eksikliğin 

yargılamanın ilerleyen aşamalarında ister aynı sevide ister daha üst seviyede bir mahkeme tarafından 

giderilmesi durumunda hakkın ihlalinden söz edilmemektedir (Helle/Finlandiya, B.N:20772/92, 

T:19/12/1997). 

Silahların eşitliği ilkesini tamamlar nitelikte olan ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkından 

türeyen bir diğer ilke ise yine medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili davalarda olduğu gibi ceza ve idari 

davalarda da uygulanması gerekli olan çelişmeli yargılanma ilkesidir (Gölcüklü, 1994b). Bu ilke, davanın 

taraflarına yargılanma sürecinde sunulmuş olan delil, bilgi ve görüşlerden haberdar olma ve bunlar 

hakkında yorum yapabilme imkânı tanınması, tarafların yargılamanın bütününe aktif olarak 

katılmasının sağlanması olarak ifade edilebilmektedir (İnceoğlu, 2013b). AİHM tarafından çelişmeli 

yargılanma ilkesi “(…) dava sırasında mahkemenin kararını etkilemek amacıyla sunulan delil, mütelaa 
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ve görüşlerin tamamı hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma olanağının taraflara 

tanınması (…)” olarak tanımlanmaktadır (Aktaran: İnceoğlu, 2018, Ruiz-Mateos/Spain, s.63). Anayasa 

Mahkemesi tarafında ise “Çelişmeli yargılama ilkesi ise taraflara dava malzemesi hakkında bilgi sahibi 

olma ve yorum yapma hakkının tanınmasını ve bu nedenle tarafların yargılamanın bütününe aktif 

olarak katılmasını gerektirmektedir. Bu anlamda mahkemece tarafların dinlenilmemesi, delillere karşı 

çıkma imkânı verilmemesi, yargılama faaliyetinin hakkaniyete aykırı hale gelmesine neden 

olabilecektir.” şeklinde ifade edilmektedir (Aktaran: Cenan, Anayasa Mahkemesi B.N:2013/3197, 

T:17/02/2016). 

Silahların eşitliği ilkesinde olduğu gibi çelişmeli yargılanma ilkesi de tarafların dava kapsamında 

sunulmuş tüm delil, bilgi ve görüşlerden haberdar olması ve bunlar hakkında yorum yapmasına imkân 

tanıyarak yargılanma sürecine aktif katılımlarını sağlamakta ve bu şekilde hukuki güveni muhafaza 

etmekte, bir yandan da etkili bir tartışma ortamının oluşması ile yargılama sonucu verilecek kararın 

maddi gerçekle örtüşmesine hizmet etmektedir. 

AİHM tarafından verilen, başvuruya konu yargılama sürecinde ileri sürülen görüşlerin, dava 

için önemli olup olmadığı yönünde bir incelemeye gerek olmaksızın davanın taraflarına bildirilmesi ve 

taraflara yorum yapma imkanı tanınması gerektiği ileri sürülen kararlar olduğu gibi Sözleşmenin 35/3b. 

maddesi esas alınarak tarafların çelişmeli yargılanma haklarının ihlal edildiği iddiasının ciddiyeti ve 

ihlalin başvurucu üzerindeki etkileri ve önemli bir zarara maruz kalıp kalmadığı değerlendirilerek 

verilen kararlarda bulunmaktadır (İnceoğlu, 2018; Aysel Kılıç ve diğerleri/Türkiye B.N:33162/10, 

T:03/12/2013, s.21-23). 

 

Disiplin Soruşturmaları Kapsamında Silahların Eşitliği ve Çelişme İlkesi 

 Kamu hizmetinin aksamadan yürütülmesinin sağlanması ve kurum içerisindeki düzenin 

korunması için kanun, kararname ya da yönetmeliklerle emredilen ödevleri yerine getirmeyen, uyulması 

zorunlu hususlara uymayan ve yapılması yasak olan işlemleri yapanlara disiplin yaptırımları 

uygulanmaktadır (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 124/2. maddesi). Uygulanan bu disiplin 

yaptırımlarının hukuki niteliği açısından; yargı kararı, yargı benzeri işlem, idari işlem olmak üzere üç 

farklı görüş bulunmaktadır (Sancakdar vd., 2019). Yargı kararı görüşü, disiplin yaptırımına karar veren 

kurulların organik anlamda olmasa da fonksiyonel anlamda yargı yetkisine sahip olduklarını (Onar, 

1966), yargı benzeri işlem görüşü, disiplin yaptırımlarının tesis edildiği organ ile tesis usulünü dikkate 

alarak idari bir işlem niteliğine haiz olduğu ancak ceza hukukunda geçerli olan bazı prensiplerin 

uygulanma imkanı bulmasının söz konusu idari işlemi yargı kararına yaklaştırdığını, idari işlem görüşü 

ise, disiplin yaptırımlarının tesisinde yargı benzeri bir usul kullanılıyor olsa dahi yargı yetkisinin 

kaynağını anayasadan almadığı sürece hiçbir idari merci tarafından kullanılamayacağını kabul 

etmektedir (Sancaktar vd., 2019). Disiplin yaptırımlarının hukuki niteliğine yönelik ileri sürülen 

görüşlerde ortak olan, disiplin cezalarına ilişkin işlemin tesisinde diğer idari işlemlerden farklı 

prensiplerin uygulanıyor olması ve işlemi yargısal karara yaklaştıran bir usulün kullanılıyor olmasıdır. 

Bu usullerin en önemlisi, ceza yargılamasında yer alan iddia, savunma ve kararı veren yargı makamına 

benzer şekilde tarafsız bir soruşturmacının disipline konu olaya ilişkin tüm araştırmaları yapıp delilleri 

toplayıp hazırladığı soruşturma raporuyla bir iddiada bulunması, disipline konu olayın muhatabı olan 

kamu görevlisinin hakkındaki iddiaya yönelik savunmasının alınması ve disiplin cezası vermeye yetkili  
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amir ya da kurul tarafından iddia ve savunma değerlendirilerek disiplin cezasına ilişkin işlemin tesis 

edilmesidir. 

 Disiplin cezalarının, kamu görevlilerinin özlük hakları üzerindeki doğrudan ve etkili sonuçları 

bu cezaları sübjektif ve bireysel anlamda; kamu hizmetinin aksamasını önleyerek kamu düzeninin 

korunmasını amaçlamaları ise bu cezaları objektif ve kamusal anlamda önemli kılmaktadır. Önemine 

binaen de disiplin cezası verilmesine yönelik sürecin belli usul ve ilkelere riayet edilerek sürdürülmesi 

gerekir ki bu sürecin ilk ve en önemli adımı, doğrudan disiplin cezası verme yasağı olarak da 

adlandırılan, işlem tesis edilmeden önce disiplin soruşturması yapılması gerekliliğidir. (Kaya, 2005). 

Doğrudan disiplin cezası verme yasağının varlığına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte 

Devlet Memurları Kanunu’nun 128. maddesinde yer alan karar verme sürelerinin, disiplin 

soruşturmasına göre başlıyor olması yasağın dayanağı olarak kabul edilmektedir.  

Disiplin cezalarına ilişkin işlem tesis edilmeden önce yapılması zorunlu olan disiplin 

soruşturmalarının temel amacı disipline konu eylemin delilleriyle birlikte ortaya çıkarılması, eylemin 

failinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi ve idari ve hukuki sorumluluklarının 

belirlenmesidir (Atay, 2016). İkincil nitelikteki amacı, disipline konu olay hakkında bilgi edinme, 

delillere ulaşma noktasında hakkında soruşturma yapılan kamu görevlisine göre daha donanımlı 

konumda olan idare ile birey arasındaki dengenin sağlanması, kamu görevlisinin ya da olayın şartlarına 

göre idarenin dezavantajlı duruma düşmesinin önüne geçilmesi, disiplin cezasına ilişkin kararın, 

soruşturma sürecinin tek bir makama bağlı olarak yürütülmesinin önüne geçilerek kolektif nitelikte 

olmasının sağlanmasıdır (Gökpınar, 2011). Üçüncül nitelikteki diğer amacı ise disiplin cezalarının 

denetiminin kolaylaşmasıdır. Disiplin soruşturmalarının söz konusu ikincil nitelikte amacı dahi, adil 

yargılanma hakkı ve onun bir unsuru olan savunma hakkı kapsamında yer alan silahların eşitliği ve 

çelişme (çelişmeli yargılama ilkesinin uygulanacağı alanın doğrudan bir yargılanma faaliyeti olmadığı 

zamanki karşılığı) ilkelerinin disiplin soruşturmalarına hâkim olması gereken ilkeler olduklarını ortaya 

koymaktadır. 

Kanun ve yönetmeliklerde, disiplin suç ve cezalarının neler olduğu, disiplin cezasını vermeye 

yetkili olanlar ve disiplin cezasına karar verme süreleri ile zamanaşımı süreleri düzenlenmekte ise de 

disiplin soruşturmalarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmediği görülmektedir (Pınar, 1997). 

Ancak yargı içtihatları doğrultusunda, doğrudan disiplin cezası verme yasağının sadece disiplin 

soruşturmasına başlanılması anlamına gelmediği, disiplin soruşturmasının gerektiği gibi yapılabilmesi 

için belli usullere uyulmasının zaruri olduğu kabul edilmektedir. Danıştay kararlarında açıkça yer aldığı 

üzere, disiplin cezasına konu bir eylemin yetkili mercilerce öğrenilmesi üzerine soruşturma emri ile 

tarafsız ve hakkında soruşturma başlatılan kamu görevlisine denk bir soruşturmacı görevlendirilerek 

soruşturmaya başlanması, gerekli araştırma ve inceleme yapılarak bir rapor hazırlanması, raporda 

somut delilleriyle birlikte disipline konu olayın aydınlatılması ve kamu görevlisi hakkında istenilen 

cezanın belirtilmesi, yine hakkında soruşturma yürütülen kamu görevlisine isnat edilen tüm iddialar 

bildirilmek suretiyle savunmasının alınması ve ancak ondan sonra yetkili disiplin amiri veya kurulu 

tarafından disiplin cezasına ilişkin işlemin tesis edilmesi gerekmektedir (Danıştay 12. Dairesi, 

E:2015/5174, K:2016/743, T:30.03.2016). 

 Disiplin soruşturmalarının nasıl olması gerektiğine yönelik ayrıntılı açıklamalar ancak yargı 

içtihatlarında yer alıyor olmakla birlikte soruşturmanın en önemli safhası olan tüm iddialar karşısında 
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ilgili kamu görevlisinin kendisini ifade edebilmesine imkan sağlayan savunma alınması safhası diğer bir 

ifade ile savunma alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği ilkesi Anayasa’nın 129. maddesinin 2. 

fıkrasında yer alan “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası 

verilemez.” hükmü ile düzenlenmektedir. Aynı yöndeki düzenlemelere Devlet Memurları Kanunun 

130. maddesi başta olmak üzere disiplin suç ve cezalarını düzenleyen diğer kanunlarda da 

rastlanmaktadır (örnek olarak; Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 71. maddesi, Yükseköğretim 

Kanunu’nun 53/A. maddesi, Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 31. maddesi). 

 Disiplin soruşturmalarına hâkim olan hiçbir usul ya da ilke Anayasal bir korumaya sahip 

değilken savunma hakkı, hukukun genel prensipleri arasında yer alan hakkaniyet ilkesinden 

kaynaklanması ve kişilerin dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hakları arasında bulunması 

nedeniyle hem ulusal ve uluslararası hukuk sistemlerinde temel insan hakkı olarak yer almakta hem de 

disiplin işleminin tesisi aşamasında zorunlu bir usul olarak Anayasal korumaya sahip olmaktadır (Şanlı, 

1995). Anayasa Mahkemesi savunma hakkını, “Anayasa’nın Kişinin Hakları ve Ödevlerini belirleyen 

ikinci bölümünde yer alan temel haklardandır. Hukuk öğretisinde olduğu kadar uygulamada da, önemi 

ve erdemi tartışılmaz yüceliktedir. Evrensel konumu nedeniyle, insanlığın ortak değerlerinden 

sayılmaktadır.” şeklinde ifade etmektedir (Aktaran: Sağlam, 2003, Anayasa Mahkemesi E:97/41, 

K:98/47, T:14/07/1998). Bu nedenle, Anayasa’nın hem hak arama hürriyetini düzenleyen 36. 

maddesinde hem de disiplin kovuşturmalarında güvenceyi düzenleyen 129. maddesinde savunma 

hakkının düzenlendiği görülmektedir (Kaya, 2005). Her ne kadar disiplin yaptırımlarının idari bir işlem 

olduğu, disiplin cezası verilmesinde yetkili olan amir veya kurulların yargısal erki kullanmadığı 

gerekçesiyle disiplin cezasına ilişkin işlem tesis edilmeden önce alınması zorunlu olan savunmanın 

teknik anlamda savunma hakkı kapsamında olmayıp, sadece ilgili kamu görevlisinin hakkındaki 

iddialara ilişkin açıklaması niteliğinde olduğuna ilişkin görüşler (Hafızoğulları, 1994) olsa da pozitif 

hukukumuzla bağdaşmayan bu görüşün aksine bizimde katıldığımız görüş, yargısal olsun ya da olmasın 

her türlü işlem karşısında kişinin kendisini savunmasının en temel hakkı olduğu (Göçer, 1998-1999) 

ve disiplin cezaları kapsamında tanınan savunma hakkının içeriği ve niteliğinde farklılaşmaya gidilerek 

yargısal anlamdaki savunma hakkına göre değerinin azaltılmasının doğru olmadığı yönündedir (Sağlam, 

2003).  

Disiplin soruşturmaları kapsamında savunma alınması zorunluluğu ve bu savunmanın yargısal 

anlamdaki savunma hakkından farklı olmaması düşüncesi disiplin soruşturmalarının ikincil nitelikteki 

amacında olduğu gibi, savunma hakkının gerçek amacına ulaşmasına ve hakkaniyetin sağlanmasına 

hizmet eden silahların eşitliği ve çelişme ilkesinin disiplin soruşturmalarında da uygulanmasını 

gerektirmektedir. Öyle ki, Anayasa’nın 129. maddesinde koruma altına alınan, disiplin cezası 

verilmeden önce tanınması gereken savunma hakkı ancak hakkında disiplin soruşturması yürütülen 

kamu görevlisinin kendisine isnat olunan suçun neden ibaret olduğunu bilme hakkı (Atay, 1999:155) 

ile iç içe geçtiği ölçüde asıl gayesine hizmet edebilecektir. Diğer bir ifadeyle savunma hakkının varlık 

gayesini gerçekleştirmesi için silahların eşitliği ve çelişme ilkeleri uyarınca ilgili kamu görevlisinin 

soruşturma kapsamında yer alan iddia, bilgi, belge ve delillerden haberdar olması ve savunması ile 

birlikte bunlar hakkında yorum yapabilme imkanına sahip olması gerekmektedir. Nitekim Danıştay 
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kararlarında, “(…) Görülmeyene, bilinmeyene karşı iddia ve savunmada bulunmanın güçsüzlüğü hatta 

imkansızlığı açıktır. (…) İdarenin işlemini gerekli kılan suçlama konularını önceden açıkça bildirerek 

savunmasını almasının idari işlemlere güveni ve hukuka uygunluk yönünden isabet oranını artıracağı 

kuşkusuzdur. (…)”; (Danıştay 5. Dairesi E:90/4297, K:91/1099, T:06/06/1991); “(…) Savunma 

hakkının kullandırılması amacıyla ilgili hakkındaki iddiaların, bu iddiaların dayandığı delillerin, üzerine 

atılı fiillerin hukuki nitelendirmesinin ve önerilen disiplin cezasının bildirilmesi zorunludur. (…)” (İdari 

Dava Daireleri Kurulu, E: 2007/1846, K: 2011/ 6, T: 17/02/2011); “(…) Davacılar ancak soruşturma 

raporunda yer verilen maddi olayı, tanık ifadelerini, inceleme yapanın görüş ve kanaatini, işlemin 

hukuki dayanağını, soruşturmacının önerilerini açık ve etraflı bir biçimde öğrenme suretiyle adil 

yargılanma hakkını kullanabilecektir. İncelenemeyen bir soruşturma raporuna karşı iddia ve savunmada 

bulunulamaz.” (Danıştay 16. Dairesi, E:2015/10952, K:2015/1795, T:16/04/2015); “(…) Savunma 

hakkının hukuka uygun şekilde kullanılabilmesi için de ilgili kamu görevlisinin hakkındaki iddiaları, bu 

iddiaların dayandığı delilleri, üzerine atılı fiillerin hukuki nitelendirmesini bilmesi gerektiği sonucuna 

varılmakta olup, tüm bu hususlar kendisine bildirilmeyen kişinin kendisini yeterince savunamayacağı  

açıktır. (…)” (Danıştay 8. Dairesi, E: 2016/13179, K: 2018/545, T: 05.02.2018) denilmek suretiyle 

savunma hakkının ancak savunma alınmadan önce ilgili kamu görevlisinin yeterli şekilde 

bilgilendirilmesi halinde gerçek manada kullandırılmış olacağı belirtilmektedir. 

 Kamu görevlisinin savunma yapmadan önce bilgilendirilmesi yönünde Devlet Memurları 

Kanunu’nda doğrudan bir düzenleme olmamakla birlikte daha yeni tarihli olan Yükseköğretim 

Kanunu’nun 53/A maddesinde ya da Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 31. maddesinde savunma istenmeden önce 

soruşturmaya neden olan fiilin bildirilmesi ya da soruşturma evrakının incelenmesi hakkı tanınmasına 

ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Devlet Memurları Kanunu’nda ise yüksek disiplin kurulunun karar 

usulleri ile Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması istenilen kamu görevlisine 

tanınan hakların düzenlendiği 129. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Hakkında memurluktan çıkarma 

cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya 

yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.” hükmü ile ancak belli bir 

ceza ile cezalandırılması istenen kamu görevlisi yönünden sözlü ve yazılı savunma hakkı ile soruşturma 

evraklarını inceleyebilme yetkisi düzenlenmektedir. Yeni tarihli olan kanunlarda yer alan hükümler ile 

belli bir cezaya münhasır olmakla birlikte Devlet Memurları Kanunu’nun 129. maddesinde yer alan 

hükümler silahların eşitliği ve çelişme ilkelerinin disiplin soruşturmalarına hâkim olduğunun göstergesi 

niteliğindedir. Çünkü söz konusu düzenlemeler ve yargı içtihatları uyarınca, kişinin savunması 

alınmadan önce hakkındaki iddialar, bilgi, belge ve delillerden haberdar olmasının sağlanması ve 

savunma yaparak bunlar hakkında yorum yapabilmesine imkân tanınması, ayrıca özellikle Devlet 

Memurları Kanunu 129 maddesinde yer aldığı üzere disiplin cezaları açısından en etkili delil niteliğinde 

olan tanık dinletme yetkisinin idareye tanındığı ölçüde soruşturmanın diğer tarafı olan bireye de 

tanınması silahların eşitliği ve çelişme ilkelerinin gereğidir (Gözler, 2019). Öte yandan, her ne kadar 

Devlet Memurları Kanunu 129. maddesi kapsamında tanınan haklar Devlet memurluğundan çıkarma 

disiplin cezası ile sınırlı olarak düzenlenmekte ise de evrensel bir nitelikte olan disiplin soruşturmaları 

kapsamında da uygulanan silahların eşitliği ve çelişme ilkeleri uyarınca diğer disiplin cezaları açısından 

da söz konusu hakların geçerli olması gerekmektedir (Gözler, 2019; Gökpınar, 2011). Böylece 
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verilmesi istenilen disiplin cezasına göre bir ayrım yapılmaksızın silahların eşitliği ilkesi uyarınca, 

disiplin soruşturmasının tarafları olan idare ve birey arasında usuli eşitlik gerçekleşmesi, olayın çözümü 

için idareye tanınan, her türlü evrakın incelenmesi, tanık dinletilmesi, bilirkişiye ya da keşif yoluna 

başvurulması gibi imkanların ilgili kamu görevlisine de tanınması, hatta idarenin söz konusu bilgi ve 

belgelere ulaşımının bireye nazaran çok daha kolay olacağı göz önünde bulunarak ona göre bir 

dengenin kurulması ve taraflardan birinin diğerine göre daha avantajlı ya da dezavantajlı olmasının 

önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır . Öte yandan çelişme ilkesi uyarınca da disiplin cezasının türü 

önem arz etmeksizin idare ya da ilgili kamu görevlisi tarafından ileri sürülen iddia, bilgi, belge ve 

delillerden diğer tarafın haberdar olmaları ve onlar hakkında yorum yapabilmelerine imkan tanınması 

sağlanmış olacaktır. 

Sonuç 

 Disiplin cezaları, bireylerin çalışma hayatları ve dolayısıyla temel hak ve hürriyetleri üzerinde 

ağır etkileri olan idari işlemlerdir. Öyle ki hukuka aykırı tesis edilen disiplin cezasına ilişkin işlem yargı 

kararı ile yürütmesi durdurulana ya da iptal edilene kadar hukuka uygunluk karinesi uyarınca varlığını 

ve etkilerini devam ettirmektedir. Öte yandan, işlem tesis edildiği anda telafisi güç ya da imkânsız 

zararların doğması yargı kararlarına rağmen bireylerin mağduriyetine neden olabileceği gibi uzun süren 

yargılama süreçleri, yargılama masrafları ya da yargı yoluna başvurulmasından sonra karşılaşılacağı 

düşünülen olumsuz davranışlar, bireylerin yargıya başvurmaktan imtina etmelerine neden olması 

neticesinde yargı yolunun var olması, hukuka aykırı işlemlerin varlıklarını sürdürmelerine engel 

olamamaktadır. Bu nedenle disiplin cezalarına karşı sadece yargısal güvence sağlanması demokratik bir 

hukuk devleti için yeterli değildir (Kutlu, 2016). Disiplin cezasına ilişkin işlem tesis edilmeden önce 

yapılması zorunlu olan disiplin soruşturmaları belli usul ve ilkelere bağlanarak işlemi tesis eden idarenin 

en baştan işlemi hukuka uygun olarak tesis etmeye yönlendirilmesi gerekmektedir. 

 Bu kapsamında, disiplin soruşturmaları sürecinde riayet edilmesi gereken usul ve ilkeler 

anayasa, kanun, diğer düzenlemeler ve yargı içtihatlarınca belirlenmektedir. Söz konusu usul ve 

ilkelerden en temeli ise, anayasal güvenceye de sahip olan hakkında disiplin soruşturması yürütülen 

kamu görevlisine tanınan savunma hakkıdır. Ancak hem disiplin soruşturmalarının varlık amacının 

gerçekleşmesi hem de savunma hakkının ulaşmak istediği gayeye ulaşması için ilgili kamu görevlisine 

sadece içi boş bir savunma hakkı tanınmış olması yeterli değildir. Savunma hakkının usulüne uygun 

kullandırılması için tüm disiplin soruşturması sürecine silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesinin 

hâkim olması, ilgili kamu görevlisinin hakkındaki iddialar, bilgi, belge ve delillerden haberdar olması 

ve savunması vasıtasıyla bunlara yönelik yorum yapabilmesine imkân tanınması gerekmektedir.  

Sonuç olarak, disiplin cezası verilmesine ilişkin süreç idari bir faaliyet olsa dahi, yargısal faaliyet benzeri 

yönleri, bireyler ve devamlılığı zorunlu olan kamu hizmeti dolayısıyla kamu üzerindeki doğrudan ve 

önemli etkileri değerlendirildiğinde, hakkaniyete uygun bir yargılanmadan söz edilebilmesi için 

uygulanması elzem olan silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin, idare ve birey arasında eşit 

ve adil bir denge kurulmuş, hakkaniyete uygun bir disiplin soruşturmasından söz edebilmesi için de 

uygulanması elzemdir. 
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Economic Aspects of Water Treatment  

Su Arıtmanın Ekonomik Yönleri 
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Abstract  

 

Only 2.5% of the world’s water supply is fresh 

where two-third of that freshwater is composed 

of the glaciers and icebergs. The rest of the 

freshwater is available as either surface or 

ground water. As seen from the figures, the 

available freshwater on earth is very limited and 

the degree of this availability has been decreasing 

due to contamination of water resources, 

irresponsible use of water, and extreme weather 

events. Therefore, the necessity of water 

treatment has become of vital importance. One 

of the important Sustainable Development 

Goals (SDGs) set by the UN is SDG 6 whose 

target is to achieve universal and equitable access 

to safe and affordable drinking water for 

everyone by 2030. Available data suggests that 

accomplishing universal access to even basic 

sanitation services by 2030 would require that 

the current annual rate of progress be doubled. 

Özet 

 

Dünyadaki su kaynaklarının sadece %2.5'i tatlı su 

olup, tatlı suların üçte ikisi ise buzullardan ve 

buzdağlarından oluşmaktadır. Tatlı suların geri 

kalanı da yüzey veya yeraltı suyu olarak 

mevcuttur. Rakamlardan görüldüğü üzere, 

dünyadaki mevcut tatlı su çok sınırlıdır ve su 

kaynaklarının kirlenmesi, suyun sorumsuz 

kullanımı ve aşırı hava olayları nedeniyle bu 

kullanılabilirlik derecesi azalmaktadır. Bu 

nedenle, su arıtmanın gerekliliği hayati önem 

taşımaktadır. BM tarafından belirlenen önemli 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından (SKA) 

birisi olan SKA 6, 2030 yılına kadar herkes için 

güvenli ve uygun fiyatlı içme suyuna evrensel ve 

adil erişim elde etmeyi hedeflemektedir. Mevcut 

veriler, 2030 yılına kadar temel sağlık 

hizmetlerine bile evrensel erişimin 

gerçekleştirilmesinin, mevcut yıllık ilerleme 

oranının iki katına çıkarılmasını gerektireceğini 
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Until the latter part of the 20th century, nature 

as a factor of production did not capture enough 

attention of economists. Without adequate 

financing, all the targets and intentions 

expressed in the SDG 6 would remain beyond 

reach. It is forecasted that most countries are 

unlikely to reach full implementation of water 

resources management by 2030. In this work, 

economic aspects of water treatment will be 

examined by stressing the balance between cost 

and benefit.  

Keywords: Water Treatment, Economy, 

Wastewater, Freshwater, Sustainable 

Development Goals (SDGs).  

göstermektedir. 20. yüzyılın ikinci kısmına kadar, 

bir üretim faktörü olarak doğa, ekonomistlerin 

yeterince dikkatini çekmemiştir. Yeterli 

finansman olmadan, SKA 6'da ifade edilen tüm 

hedeflere ve niyetlere ulaşılamayacaktır. Çoğu 

ülkenin 2030 yılına kadar su kaynakları 

yönetiminin tam olarak uygulanmasını 

yapamayacağı tahmin edilmektedir. Bu 

çalışmada, su arıtmanın ekonomik yönleri, 

maliyet ve fayda arasındaki denge vurgulanarak 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Su Arıtma, Ekonomi, 

Atıksu, Tatlı Su, Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları (SKA). 

 

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 
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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 

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. 

 

 



Karaş, Zeynep; Economic Aspects of Water Treatment 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 173 

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 

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).  
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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 

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. 
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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, 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 energy-

rich, 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 

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). 
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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 cost-

effective 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.   

 

 

 



Karaş, Zeynep; Economic Aspects of Water Treatment 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 180 

References 

Boretti, A. & Rosa L. (2019). Reassessing the projections of the world water development report,  
Nature Partner Journals- Clean Water. 

Burek, P. & et al. (2016). Water futures and solution, Fast Track Initiative- Final Report, International 
 Institute for Applied Systems Analysis, May 2016. 

Crellin, C. (2018). Global freshwater availability trends, Strategic Analysis Paper, Future Directions  
 International, July 5, 2018. 

Dearmont, D., McCarl, B.A. & Tolman, D.A. (1998).Costs of water treatment due to diminished  
water quality: A case study in Texas, Water Resources Research, Vol. 34, No. 4, April 1998. 
(pp.849-853). 

Dhote, J., Ingole, S. & Chavhan, A. (2012). Review on waste water treatment technologies,  
International Journal of Engineering Research & Technology, Vol. 1 Issue 5, July 2012. 

Gao, L., Yoshikawa,S., Iseri, Y., Fujimori, S. & Kanae, S. (2017). Economic assessment of the global  
potential for seawater desalination to 2050, Water, 2017, 9, 763. 

Ghaffour, N., Missimer, T.M. & Amy, G.L. (2013).Technical review and evaluation of the  
economics of water desalination: Current and future challenges for better water supply 
sustainability, Desalination 309. Elsevier. (pp.197–207). 

Gleick, P.H. (2003).Water use, Annual Review of Environment and Resources. (pp.275-316). 

Guppy, L. & Anderson K. (2017). Global water crisis: The facts, United Nations University, Institute for  
Water, Environment and Health. 

Harding, R. & et al. (2011). WATCH: Current knowledge of the terrestrial global water cycle, Journal  
of Hydrometeorology, American Meteorological Society, Volume 12, December 2011 (pp.1149-
1156). 

Hernández-Sancho, F., Lamizana-Diallo, B., Mateo-Sagasta, J. & Qadir, M. (2015). Economic  
Valuation of Wastewater - The cost of action and the cost of no action, United Nations 
Environment Programme.  

Hertel, T. & Liu, J. (2016). Implications of water scarcity for economic growth, OECD  
Environment Working Papers, No. 109, OECD Publishing, Paris. 

Hunter, P.R, MacDonald, A.M. & Carter, R.C. (2010). Water supply and health, PLoS Medicine,  
 November 2010, Volume 7, Issue 11. 

Jackson, P.J., Dillon, G.R., Irving, T.E. & Stanfield, G. (2001).Manual on treatment for small water  
supply systems, Buckinghamshire (UK): Final Report to the Department of the Environment, 
Transport and the Regions. 

Kumar, S., Groth, A. & Vlacic, L. (2015). Cost evaluation of water and wastewater treatment plants  
using water price index, Water Resources Management, Springer. 

Levy, B.  Sidel, V. (2011). Water rights and water fights: Resolving conflicts before they boil over – 
 An overview, American Journal of Public Health, May 2011, Vol 101, No. 5. (pp.778-780). 

Mallik, A. & Arefin, A. (2018).Clean Water: Design of an efficient and feasible water treatment plant  



Karaş, Zeynep; Economic Aspects of Water Treatment 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 181 

for rural South-Bengal, Journal of Mechanical Engineering Research and Developments,Vol. 41, No. 1, 
2018. (pp. 156-167). 

Molinos-Senante, M., Hernández-Sancho F. & Sala-Garrido, R. (2010). Economic feasibility study 
for wastewater treatment: A cost–benefit analysis, Science of the Total Environment 408. (pp.4396–
4402).  

Oki, T. & Kanae, S. (2006). Global hydrological cycles and world water resources, FreshWater 
 Resources, Review, SCIENCE, Vol 313, August 25, 2006. (pp.1068-1072). 

Peterson, S. & Klepper, G. (2007): Potential impacts of water scarcity on the world economy. In:  
Lozán, J. L., Grassl, H., Hupfer, P., Menzel, L. &  Schönwiese, C. Global Change: Enough 
water for all? Wissenschaftliche Auswertungen, Hamburg.(pp.263-267). 

Plappally, A.K. & Leinhard V, J.H. (2012).Costs for water supply, treatment, end-use and 
 reclamation, Desalination and Water Treatment. 

PUREH2O (2020). Estimation cost of water for drinking water treatment plant, PURE-H2O,  
https://pure-h2o-learning.eu/units-of-leatning-outcomes/ulo5/363-chapter-12-economics-
of-drinking-water?showall=&start=5, Access Date: May 06, 2020. 

Popovic, T., Kraslawski, A. & Avramenko, Y. (2013). Applicability of sustainability indicators to  
wastewater treatment processes, Proceedings of the 23rd European Symposium on Computer Aided 
Process Engineering – ESCAPE 23, June 9-12, 2013, Lappeenranta, Finland. (pp.931-936). 

Richey, A. S. & et al. (2015). Quantifying renewable groundwater stress with GRACE, Water 
 Resources Research, July 14,2015. (pp.5217–5238). 

Safonyk, A., Martynov, S. & Kynytskyi, S. (2019). Modeling the contact removal of iron from 
groundwater, International Journal of Applied Mathematics,Volume 32, No.1, 2019. (pp.71-82). 

SDGa (2020). Sustainable development goal 6, United Nations Department of Economic and Social Affairs,  
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6, Access Date: May 06, 2020. 

SDGb (2020). Sustainable development goals, United Nations Department of Economic and Social Affairs,  
 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300, Access Date: May 06, 2020. 

Uitto, J. (2001). Global freshwater resources, Societies and Environments. (pp.65-76). 

UNEP (2020).  UN environment's freshwater strategy 2017-2021, United Nations Environment 
Programme, http://www.unep.org/resources/publication/un-environments-freshwater-
strategy-2017-2021, Access Date: May 1, 2020. 

UNESCO (2015). Water for a sustainable world, Executive Summary, The United Nations World  
Water Development Report 2015,United Nations World Water Assessment Programme, 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Ex
ecutiveSummary_ENG_web.pdf, Access Date: May 06, 2020.  

UNWATER (2020). Water scarcity, United Nations Water, https://www.unwater.org/water-
 facts/scarcity/ Access Date: April 30, 2020. 

Wrona, F.J. & Reist, J.D. (2013). Freshwater ecosystems, Arctic Biodiversity Assessment: Status and trends  
 in Arctic biodiversity, Vol 2013. (pp.443-485). 

Zhou, Y. & Tol, R.S.J. (2005). Evaluating the costs of desalination and water transport, Water  
Resources Research, Vol. 41.



 

2
nd
International 

Congress on Multidisciplinary Social Sciences 

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi    ISBN:NNNN-NNNN 

 

 

 

Afazili ve Afazili Olmayan Bireylerin Spontan Konuşma Verilerinin 
Değerlendirilmesi 

Evaluation of the Spontaneous Speech Data Elicited from the Individuals with and without 
Aphasia 

 

 

Fatma Işılay Başaran1 
 

 

Abstract  

 

Aphasia is a multimodal acquired language 

disorder which is caused by focal brain lesion 

and affects more than one component of the 

language production.  

Standardized tests could be used to assess the 

person with aphasia. Spontaneous speech 

analysis is also an important part of the 

assessment process as well as standardized tests. 

The reason behind this fact is that different 

levels of language could be analyzed when they 

are in interaction only in spontaneous speech.  

Standardized aphasia assessment tests might not 

be precise enough to monitor grammatical 

problems and processes. Besides, areas such as 

syntax, word recall, and phonology can be 

investigated through spontaneous speech which 

is   important both for clinical and theoretical 

studies. Spontaneous speech samples of people 

with aphasia might give an idea to therapists for 

therapy planning as well. Although speech 

Özet 

 

Afazi dil gelişimi sonrası fokal beyin lezyonunun 

yol açtığı, dilbilgisel birçok bileşeni etkileyebilen 

çok yönlü  ve edinilmiş bir dil bozukluğudur.  

Afazinin değerlendirilmesi için standardize 

testler kullanılabilir. Standardize testlere ek 

olarak spontan konuşma analizleri de 

değerlendirme sürecinin önemli bir kısmını 

oluşturur. Bunun nedeni dilin birçok bileşeninin 

etkileşiminin ancak spontan konuşma içinde 

gözlenebilmesidir.  

Standardize afazi testleri dilbilimsel eksiklikleri 

ve afazili kişilerdeki iyileşmeyi yansıtmak için 

yeterince hassas olmayabilir. Ayrıca sözdizim, 

sözcük geri çağırma ve sesbilgisi gibi farklı 

alanlar ancak spontan konuşma gibi bir durum 

ile birlikte incelenebileceği için  hem klinik hem 

teorik çalışmalar için önemlidir. 

Afazili bireylerin doğal konuşma bağlamı içinde 

alınan spontan konuşma örnekleri terapi 

planlanmasında izlenecek yol için fikir verebilir. 

                                                             
1 Fatma Işılay Başaran, Dil ve Konuşma Terapisti, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, fisilayure@gmail.com    
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samples do not give a score for people with 

aphasia, these samples will be helpful for 

showing their  improvement through therapies. 

In this research, the narration of Accident 

picture, retelling of Little Red Riding Hood and 

Spontaneous Speech in dialogue were analyzed 

and compared between people with aphasia and 

normal speakers. This analysis is used to identify 

the differences between the groups in terms of 

communication units, mean length of utterance, 

grammatical errors and basic and complex 

sentence production. As a result, complex 

sentence use, mean length of utterance, and the 

ratio of number of words, morphemes and 

complex sentence number per every 

communication unit are found to be significantly 

lower in aphasic speakers. 

 

Keywords: Aphasia, spontaneous speech, mean 

length of utterance, communication unit. 

 

Standart testlerde olduğu gibi bir puan vermese 

de konuşma analizleri terapi süresince afazili 

bireyin ne kadar ilerleme kaydettiğini terapistlere 

gösterme açısından faydalı olacağı olacaktır.Bu 

araştırmada da afazili olan ve olmayan bireylerin 

Kaza resmi anlatımları, Kırmızı Başlıklı Kız 

masalı tekrar anlatımları ve ailelerinden, günlük 

hayatlarından bahsettikleri spontan konuşma 

örnekleri alınmış ve analiz edilmiş; iletişim 

birimlerinin, birleşik cümlelerin, basit 

cümlelerin, ortalama sözce uzunluğunun ve 

dilbilgisel hataların afazili olan ve olmayan 

bireylerde ne kadar farklılık gösterdiği konuşma 

analiziyle incelenmiştir.  

Araştırma sonucunda afazili bireylerin birleşik 

cümle kullanımlarının, ortalama sözce 

uzunluklarının ve her iletişim biriminde 

kullandıkları sözcük, biçimbirim ve birleşik 

cümle sayısının istatistiksel olarak farklı bir 

şekilde düşük olduğu gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Afazi, spontan konuşma, 

ortalama sözce uzunluğu, iletişim birimi. 

  

 

Giriş.  

Afazi dil gelişimi sonrası fokal beyin lezyonunun yol açtığı, edinilmiş bir dil bozukluğudur. Bu 

tip dil bozukluğu teriminin kökeni Yunanca ‘aphatos’ yani ‘konuşmanın olmaması’ anlamına gelen 

sözcükten gelmektedir (Bastiaanse, 2011). Goodglass ve Kaplan’a göre afazi, konuşma ve yazılı dille 

ilgili bazı veya bütün becerilerin bu alanlarla ilgili özelleşmiş beynin bölgelerinin hasar görmesi sonucu 

oluşan bozukluğu olarak ifade edilir (akt. McCaffrey,2012). Hem konuşmayı, hem de yazma ve 

okumayı etkileyebilecek multimodal bir bozukluktur. Afazi yaş olarak yetişkinlerde daha çok 

görülmekle beraber, diğer yaş gruplarında da ortaya çıkabilir. Sadece ABD’ de yılda 250 kişiden biri 

afazi olmaktadır (Faber, 2011). Afazinin dil bozukluğu olarak adlandırılması önemlidir çünkü beyin 

hasarı sonrası konuşma sorunları da eşlik edebilmektedir. Afazinin diğer dil bozukluklarından 

ayrılmasının sebebi ise edinilmiş olmasıdır, eğer çocuklarda örneğin; travmatik beyin hasarına bağlı 

olarak dil bozuklukları ortaya çıkarsa buna çocukluk afazisi adı verilebilmektedir. Yani afazi dil 

gelişiminin büyük ölçüde geliştiği ergenlikten sonra edinilmiş bir bozukluk olarak tanımlanabilir 
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(Bastiaanse, 2011). Afazinin bir diğer ayırıcı özelliği ise fokal olmasıdır, yani beyin hasarı fokal olmalı, 

diğer bozukluklardaki gibi difüz (beyinde geniş alana yayılan bir hasar) olmamalıdır. Örneğin, demans 

gibi ilerleyici bozukluklarda da dil sorunları görülmekle beraber lezyon fokal değildir (Bastiaanse, 

2011). 

Afazi sınıflaması genel olarak iki kategori altında yapılabilir. Broca veya tutuk afazi olarak da 

adlandırılabilen Broca afazi tipinde lezyon büyüktür ve sol lateral prerolandik supraslyvian bölgede 

beyaz maddenin derinine kadar uzanır. Hasar MCA’nın superior kısmında meydana gelir ve genelde 

parietal lobu içine alacak şekilde posteriora uzanır (Helm-Estabrooks & Albert, 1991). Tutuk afazili 

bireylerin cümleleri anlam içerikli sözcüklerle (content words) anlayabildikleri ama sözdizimi farklı 

yapıları anlamakta sorun yaşadıkları ileri sürülmektedir. Wernicke afazisi veya akıcı afazi ise superior 

temporal gyrus’un posterior kısmındaki hasar sonucu oluşmaktadır. Hasar MCA’nın inferior kısmında 

gerçekleşir (Helm-Estabrooks & Albert, 1991). Akıcı afazili kişilerin, tutuk afazinin aksine sözdizimsel 

yapıları işlemleyebildikleri; buna rağmen, anlam içerikli sözcükleri anlamada sorun yaşadıkları 

belirtilmektedir. Bundan yola çıkarak araştırmacılar tutuk afazinin ve agramatizimin başlıca sözdizimsel 

bir sorun olduğunu, akıcı afazinin ise nispeten korunmuş sözdizim ile beraber anlambilgisel bir 

bozukluk olduğunu ileri sürmektedirler (Tesak & Code, 2008). Dil için serebral dominansın önemi sol 

hemisferin dilden sorumlu nöral yapıları içermesi, diğer hemisferin ise dile katkısının olmaması ile 

ilgilidir, fakat Estabrooks’un belirttiği gibi bu düşüncenin doğru olduğu söylenemez. Bunun yerine 

dominant hemisfer dil ile bağlantılı daha fazla nöral yapı içermekle beraber, sağ hemisfer de nöral 

yapılar içermektedir. Bu nedenle sol hemisferin hasarı sonucu kişi afazik oluyor ise bu yarımkürenin 

dile dominant olduğu söylenebilir (Helm-Estabrooks & Albert, 1991). Bu nedenle kişinin afazili olup 

olmadığı belirlenirken hangi hemisferin hasarlandığı da önemlidir. Agramatizm beynin sol yarı 

küresinde oluşan bir hasar sonucunda ifade edici dilin yüksek oranda hasarlandığı semptom olarak 

tanımlanabilir. Ancak bu hasarın yalnızca dil çıktısında değil, aynı zamanda dili anlamada da etkili 

olduğu söylenmektedir (Baum, 1986). 

Afazinin en karmaşık özelliklerinden biri olan agramatizm ilk olarak 19. ve 20. yüzyıllarda 

tartışılmaya başlanmıştır (Kussmaul, 1879). Agramatizmin tüm boyutları eşit oranda çalışılmamış, 

çalışmalarda hastaların genel cümle yapılarına ve cümlenin farklı kısımları arasındaki ilişkiye ağırlık 

verilmiştir; yani, öncelik daha evrensel olan gramatik yapıların çalışılması olmuştur  (akt. Beyn ve ark, 

1979).  

Cümlenin en önemli yapı taşlarından biri olan sözcük kombinasyonlarında problem yaşanması 

afazide en sık rastlanan agramatizmin belirtilerinden biridir. Cümle üretimi ile ilgilenen araştırmacılar 

son zamanlarda iki bileşene odaklanmışlardır: cümle dizilimi ve anlambilim. Bu iki kavram birbiriyle 

ilişkili olduğu kadar belli boyutlarda ayrılır (akt. Beyn ve ark, 1979). 

Afazili bireyler eylem üretme ve anlama becerilerinde de sorun yaşarlar (Jonkers & Bastiaanse, 2006).  

Eylemler cümle üretme ve anlamada önemli bir role sahip oldukları için eylemsiz bir cümle dilbilgisel 

değildir denilebilir. Bu noktada afazili bireylerin cümle hatalarını anlamada eylem üretimi ve anlamanın 

araştırılması önem kazanmaktadır (Berndt ve ark, 1997). 

Yapılan çalışmalarda afazili bireylerin her eylemde eşit oranda zorlanmadıkları bulunmuştur. 

Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda anomik ve agramatik afazili bireylerin geçişli eylem üretiminde 
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geçişli olmayan eylemlere kıyasla daha büyük oranla sıkıntı yaşadıkları saptanmıştır (Thompson ve ark, 

2012). 

Afazili bireylerin konuşmalarında argüman sayısı ya da özne rolü sayısı fazla olanların daha az 

olanlara oranla üretiminin zorlaştığı bulunmuştur (DeBleser & Kauschke,2003; Dragory & Bastiaanse, 

2010). Klinik olarak, agramatik afazili bireylerin konuşmalarında dilin sözcük dizimi bileşenindeki 

basitlik dikkat çekmektedir. Buna ek olarak sıklıkla ses düşürme ve edat gibi gramatik yapıların yanlış 

kullanımı görülmektedir. Ayrıca bu vakalarda sesletim hataları da sıklıkla gözlenmektedir (Baum, 1986).  

Özetle şiddetli agramatizm belirtileri şu şekilde sıralanmıştır (Caplan, 1987; Kerschensteiner, 1978  akt. 

Springer ve ark.): 

1. Dilin alt bileşenlerinden olan prozodi ya da morfoloji yerine anlambilim açısından lineer olarak 

gruplanmış bireysel anlam içerikli sözcükleri içeren tamamlanmamış cümle yapıları. 

2.Sözcüksel çeşitliliğinin azalmasına neden olan anlam içerikli sözcüklerin kullanımında düşüş. 

3. Dilin söz dizim bileşeniyle uyumlu olan ek kullanımının eksikliği (örn, eylem sonlarına gelen ekler). 

 

Afaziyi Değerlendirme 

Afazili kişilerin ilerlemelerini takip etmek için yapılacak olan çeşitli değerlendirme testleri 

vardır. Değerlendirme testlerinden farklı olarak karşılıklı konuşma, resim betimleme ve soru cevap 

yöntemleri yoluyla da dil verileri değerlendirilebilir (Shewan, 1988 akt. Tunçer, 2005).  Bu şekilde 

yapılacak olan spontan konuşma analizleri afazili bireylerin en çok sorun yaşadıkları sosyal ortamlarda 

kendilerini ifade etme ile bağlantılı olduğu için önemlidir. Yanısıra afazinin sınıflandırılması için de 

önem taşır (Goodglass & Kaplan, 1983 akt. Prins & Bastiaanse, 2004). Spontan konuşma 

değerlendirme ve terapideki ilerlemeler hakkında fikir vermek dışında, farklı dilbilimsel öğeler hakkında 

da bize görüş sağlar, çünkü bu öğeler ancak bağlam içerisinde tam olarak görülebilir (Prins & 

Bastiaanse, 2004). 

Afazi konuşma analizleri genel olarak işlevsel ve yapısalcı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan 

işlevsel olanı kullanımbilimsel bakış açısıdır, bu bakış açısının temelinde afazili bireylerin günlük 

hayatlarındaki iletişim zorlukları bulunmaktadır (Prins & Bastiaanse, 2004). Bu yaklaşımda odak 

noktası ne düzeyde bilginin aktarıldığıdır, buna makroyapı düzeyinde incelenerek ulaşılır (Marini ve 

ark., 2011). Makro dilbilgisel  açıdan bakıldığında sözcüklerin veya cümlelerin bağlamsal olarak 

uygunluğu önem kazanır, buna göre  dilbilgisel ve bağlamsal özelliklerin entegre olmuş bir şekilde 

kullanılması önemlidir (Marini ve ark., 2011) yani bu yaklaşım bilginin aktarılmasındaki genel başarıyı 

konuşmanın bazı öğelerinin iletişim için ne kadar uygun olup olmadığını, konuşma başlığını 

sürdürebilmeyi, sıra almayı ve sosyal ortama ne kadar uygun olup olmadığı ile ilgili analizleri içerir 

(Armstrong, 2000). Yaklaşımlardan diğeri ise yapılsalcı yaklaşımdır, bu yaklaşımı savunanlara göre 

konuşmanın içeriği cümleye indirgenmemelidir, yani cümlenin de üstündedir, bu yüzden öbekler ve 

sözcüklerle birlikte karakterize olduğu iddia edilmektedir. Yapısalcı araştırmalara bakıldığında 

araştırmacıların mikro yapıya odaklandıkları görülmektedir. Mikro dilbilgisel olarak dil seviyesini ele 

aldığımızda ise sesbilgisi ve grafemlerin sözdizimi ile sıralanması ve sözcükleri oluşturması söz konusu 

olmakta böylece düzgün bir şekilde oluşturulmuş cümle için gerekli olan sözdizimsel yapı 

belirlenmektedir (Marini ve ark., 2011). Bu çalışmalarda resim anlatımları, önceden anlatılan hikayeleri 
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tekrar anlatma, aileyi, kişinin geçirdiği hastalıkları anlatması şeklinde spontan konuşmalar elde edilir 

(Armstrong, 2000). Yapısalcı araştırmalarda hem sözcük çağırma güçlükleri, kullanılan sözcük sınıfları, 

hem de sözdizim ile ilgili analizler yapılabilir. Bu gibi dilbilimsel analizler sayesinde fonoloji, sentaks 

veya semantik gibi farklı dilbilimsel alanların ne kadar etkilendiği görülebilir (Prins & Bastiaanse, 2004).   

Spontan konuşma analizleriyle yapılan birçok çalışma bulunmaktadır. Rossi ve Bastiaanse’nin (2008) 

çalışmasında yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmış ve ‘Cookie Theft’ resmi ile ‘Kırmızı Başlıklı Kız 

masalı’ anlattırılmıştır. Elde edilen verilerde ise ortalama sözce uzunluğu ve eylem kullanımı 

incelenmiştir. Başka bir çalışmada ise yine konuşma örneği elde etmek için bir fotoğrafı kişilerin 

anlatması istenmiş ve yine ‘Cookie Theft’ resmi kullanılmıştır (Abuom & Bastiaanse, 2012).  

Bu proje çalışmasında da spontan konuşma örneklerindeki basit ve birleşik cümle kullanımı, ortalama 

sözce uzunluğu, iletişim birimleri (C-Unit) ve dilbilgisel hatalar incelenecektir. 

 

Eylemler ve Cümle Yapısı 

Eylemler dilde sadece anlam taşımamakta, aynı zamanda ne tür bir dilbilgisel ortamda 

bulanacaklarını da belirlemektedirler (Bastiaanse ve ark, 2003). İsimlerle karşılaştırıldığında eylemlerle 

ilgili olarak daha az şey bilinmektedir. Bazı araştırmacılara göre özellikle tutuk afazili bireyler adları geri 

çağırmadan daha başarılıyken, akıcı afazililer tam tersi özellikler gösterebilmektedirler (Miceli ve ark., 

1984). 

Eylem isimlendirme günlük konuşmalarda afazili bireyin eylem kullanımından farklıdır. Cümle 

içinde eylemlerin kullanılması günlük hayattaki kullanıma daha yakındır. Bununla birlikte eğer eylem 

cümle içinde kullanılırsa resim isimlendirmekten farklı olarak başka faktörler de işin içine girer. Cümle 

içinde eylem ya çekimli ya da çekimsiz olarak kullanılabilir. Bununla birlikte spontan konuşma 

çalışmalarına göre afazililer eylem kullanımında sorun yaşamakta normal konuşan kişilerden daha az 

eylem kullanmaktadırlar (Bastiaanse ve ark., 2010). Bastiaanse ve Jonkers’a  (1998)  göre  eylem geri 

çağırmanın  isim geri çağırmadan daha zor olmasının olası nedenlerinden biri de isim ve eylem için 

farklı leksikonlar olması ve afazili bireylerin eylem leksikonuna ulaşmalarının daha zor  olmasıdır; veya 

bazı araştırmacılar tarafından eylemlerin daha fazla dilbilgisel bilgi içermesi ve sözdizimsel karmaşıklık 

içermesi olarak da açıklanmaktadırlar (Breedin ve ark., 1998) Thomson ve ark.’na göre cümle içerisinde 

eylemi geri çağırabilme eylemin özne yüklem uyumundan etkilenmektedir (akt. Bastiaanse & Jonkers, 

2007). Bu nedenlerle eylemler cümle oluşturmada ana role sahip oldukları için, isimlerden farklı olarak 

eylem geri çağırma sorunlarında  sorunun kaynağını bulmak daha zor olmaktadır (Bastiaanse ve ark., 

2003).  

Cümleler oluşturulurken yalnız leksikal öğelerin çağrılması değil, aynı zamanda tematik rollerin 

dilbilgisel rollere bağlanması da söz konusudur, yani cümle üretimindeki son aşamalardan bir tanesi de 

sözcükleri doğru sıraya koymak ve dilbilgisel biçimbirimleri yerleştirmektir. Bu gibi düzeylerin herhangi 

biri sırasında bir hata ortaya çıkabilir. Afazili bireylerin daha çok özne-yüklem şeklinde basit cümle 

yapılarını kullandıkları görülmektedir. Çalışmalara göre tutuk afazili bireylerin sıfat yan cümleleri, 

edilgenler ve sorular gibi karmaşık dilbilgisel yapıları kullanmakta zorluk yaşadıkları görülmektedir 

(Links ve ark., 2010).  
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Akıcı afazili bireylerin de cümleleri oluşturmada sorun yaşadıkları belirtilmektedir. Sözcük geri 

çağırmadaki sorunlarının bunun nedeni olabileceği söylenmekle beraber diğer araştırmacılara göre, bu 

tip afazide leksikal sorunlarla bağlantısı olmayan dilbilgisel sorunlar nedeniyle cümle kurmada sorunlar 

yaşanabilmektedir (Edwards, 2002). Yapılan bir çalışmada afazili bireylerin, leksikal erişimde sorun 

yaşadıkları ortaya çıkmış buna karşın klasik görüşlerle uyuşmamakla birlikte yan cümle kullanımı gibi 

bazı dilbilgisel yapıların kullanımında normal konuşan bireylerle karşılaştırıldıklarında azalma 

gözlenmiştir (Edwards, Bastiaanse, Kiss, 1996).  

Hartsuiker ve Kolk da (1998) tutuk afazinin belirgin özelliklerinden birinin sözdizimsel yapının 

karmaşıklığının azalması olarak belirtmişlerdir. Bu durumun nedenini ise araştırmalarında kaynak 

kısıtlılığı (resource limitation) olarak ifade etmişlerdir. Bastiaanse’ye (2011) göre bir eylemin zaman eki 

ve özne-yüklem uygunluğu ile bağlantısını kurmak için ne kadar çok işlem gerekiyorsa eylemi leksikal 

olarak geri çağırmak da o kadar zor olacaktır. 

Sonuç olarak çekimli eylem üretmek için leksikal biçimin, özne yüklem uyumunun ve zaman 

ekinin doğru şekilde kullanılması gerekir ancak bu şekilde daha karmaşık veya birleşik cümleler 

üretileceği için eylemler ve eylemin geri çağırılabilmesi de afazili bireylerin birleşik cümleler kurmasında 

eylemin önemini vurgulamaktadır. 

 

Dilbilgisel Hatalar 

Dilbilgisel hatalar bazı dilbilgisel yapıların yanlış kullanılması veya kullanılmaması anlamına 

gelmektedir. Hem tutuk hem de akıcı afazili bireylerin dilbilgisel hatalar yaptıklarına dair araştırmalar 

bulunmaktadır. Tutuk afazilerde özellikle agramatik konuşmaya sahip olan afazililerde dilbilgisel 

hatalarla karşılaşılmaktadır Tutuk afazideki dilsel hatalar zayıf cümle oluşturma, özellikle eylem 

çekiminde hatalar, tamlayan hataları, soru ve olumsuz ek kullanım hataları şeklinde de belirtilmektedir 

(Edwards, 2002). Buna karşın, akıcı afazili bireylerin daha düzgün oluşturulmuş cümleler kullandıkları, 

ama normal konuşan bireylerden daha az birleşik yapı kullandıkları ve sık sözcük hataları yaptıkları 

bilinmektedir (Edwards, 2002). Dilbilgisel hatalarla ilgili yapılan bir çalışmada ise, 20 agramatik afazili 

birey incelenmiş dilbilgisel morfemlerin yanlış kullanılması veya atılmasının hem farklı morfemlerde 

görülmesi bakımından hem de atılması veya yanlış kullanılması bakımından karşılaştırıldığında vakalar 

arasında yüksek derecede farklılık görüldüğü belirtilmiştir (Miceli ve ark., 1989). 

 

İletişim Birimi (Communication Unit: C-Unit) 

Loban (1976) iletişim birimlerini (C-Unit) iki şekilde tanımlamaktadır. Semantik tanım, C-

Unit’leri ‘esas anlamları bozulacağı için daha fazla ayrıştırılamayacak olan bir grup sözcük’ olarak 

açıklamaktadır. Bu tanımın uygulanması nesnellik bakımından zor olacağı için Loban başka bir tanımla 

C-Unit’i açıklamıştır. Buna göre ‘C-Unit bütün tanımlayıcıları ile birlikte bağımsız bir cümleden 

oluşmaktadır’. Ayrıca bu tür bir tanımlama ‘Minimal Terminable Unit’(T-unit) olarak Hunt (1966) 

tarafından da kullanılmıştır.  

Palmer da (2005) ergenlerin sözdizimsel yapılarını araştırdığı çalışmasında C-Unitleri 

kullanmıştır. Bunu hesaplamak için toplam sözcük sayısını C-Unit sayısına bölmüştür. Bu sayede 

cümlelerin uzunluğunun, karmaşıklığının çocukluktan ergenliğe artış gösterdiği sonucuna varmıştır. 
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Yapılan başka bir çalışmada ise iki dilli çocuklar dil üretimi bakımından karşılaştırılmışlar ve konuşma 

örneğindeki toplam sözcük sayısı ve diğer değişkenlerin yanında toplam C-Unit sayısı ve C-Unit ile 

toplamda kullanılan cümle sayısının oranı ve toplamda kullanılan sözcük elde edilmiştir (Maviş & 

Tunçer, 2012). 

 

Ortalama Sözce Uzunluğu (Mean Lenght of Utterance: MLU) 

Ortalama Sözce Uzunluğu (OSU) hem araştırmalarda hem de klinik uygulamada sıkça 

kullanılan bir ölçme yöntemidir. Hem dil bozukluklarını ölçme hem de ilerlemeyi takip etmek için 

uygun bir yöntem olarak görülmektedir. OSU ilk olarak Brown tarafından ortaya atılmıştır. Brown’un 

üç çocuğun dil gelişimlerini incelediği uzunlamasına çalışmasında çocukların ürettikleri biçimbirimlerin 

sayısına dayalı bir ölçüt geliştirmiştir (Ege, 2007). Brown’a göre OSU seviyesi ile dil gelişim seviyesi 

doğru orantılıdır, yani aynı yaşta olmasa bile aynı OSU seviyesindeki çocuklar benzer dil gelişimine 

sahip olacaklardır. OSU aynı zamanda afazi ile ilgili çalışmalarda da kullanılmaktadır. Rossi & 

Bastiaanse (2008), tutuk afazililerden masal anlatımı ve ‘Cookie Theft’ resmi anlatımı ile elde edilen 

konuşma örneklerinin ortalama sözce uzunluğunu normal konuşan kişilerin ortalama sözce uzunluğu 

ile karşılaştırmışlar ve iki grup arasında OSU değerlerinde önemli derecede farklılık olduğunu 

bulmuşlardır.  

Bastiaanse ve Bol (2001) özgül dil bozukluğu, agramatik afazili kişiler ve normal gelişim 

gösteren çocukları karşılaştırdıkları çalışmalarında grupları OSU bakımından da karşılaştırılmışlar; en 

düşük OSU düzeyinin agramatik afazili kişilerde olduğunu bulmuşlardır. 

 

Gereç ve Yöntem 

Araştırmaya 16 tutuk afazili ve 13 afazili olmayan sağlıklı birey dahil edilmiştir. Veriler Anadolu 

Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans öğrencileri tarafından toplanmıştır. Afazili 

bireylerin yaş ortalaması 63,23, afazili olmayan bireylerin yaş ortalaması ise 43,8’dir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Veriler, Kaza resmi, Kırmızı Başlıklı Kız masalı ve spontan konuşma çıktıları olarak üç farklı 

şekilde elde edilmiştir. ADD testinde bulunan Kaza resmi bireylere gösterilmiş ve anlatmaları 

istenmiştir. Kırmızı Başlıklı Kız masalı ise bireylere önce anlatılmış sonra kendilerinden masalı 

anlatmaları istenmiştir. Spontan konuşma örneği için ise günlük hayatları hakkında sorular sorularak 

çıktı alınmıştır. 

1. Kaza Resmi 

Afazi Dil Değerlendirme Testinde (ADD) bulunan kaza resmi katılımcılara gösterilmiş ve bu 

resmi anlatmaları istenmiştir (Maviş & Toğram, 2009). Gerektiği durumlarda soru sorularak daha çok 

çıktı alınması sağlanmıştır. 

 2. Kırmızı Başlıklı Kız Masalı 
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Bu bölüm için genel olarak Türk halkının aşina olduğunu ve çoğunluğunun bildiği Kırmızı 

Başlıklı Kız masalı seçilmiştir. İlk olarak görüşmeyi yapan kişi masalı anlatmakta, daha sonra 

katılımcıdan masalı anlatması istenmektedir.  

3. Spontan Konuşma 

Spontan konuşmada ise katılımcıların günlük hayatları ile ilgili belirlenen sorular sorulmuştur. 

Sorular gerektiğinde genişletilmiştir. Sorulan soruların bazıları şunlardır;  

 ‘Gün içinde neler yaparsınız, gününüz nasıl geçer?’ 

 ‘Spor yapar mısınız?’ 

Bu sorular sorulmakta, gerektiğinde sorular açılmaktadır. Örneğin, kişi spor yaptığını söylüyorsa ne tür 

sporlar yaptığı, emekli ise emekli olmadan önce nerede çalıştığına ilişkin sorular da sorulmuştur. 

 

Veri Analizi 

Analiz için iletişim birimi, birleşik cümle, basit cümle, dilbilgisel hatalar ve ortalama sözcü 

uzunluğu incelenmiştir. 

 

Bulgular  

Afazili olan ve olmayan bireyler kaza resmi, hikaye anlatımı ve spontan konuşma örneklerinde 

yer alan birleşik cümle kullanımları açısından farklılaşmakta mıdır?  

Afazili bireylerin kullandıkları birleşik cümle sayısı (X= 0.43, SS= 0.81) ve sağlıklı bireylerin 

kullandıkları birleşik cümle sayısı (X=2.15, SS= 2.154) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t(14.786)= -2.71;  p=0.016). Kırmızı başlıklı kız masalı anlatımı ve spontan konuşmada 

afazili bireylerin kullandıkları birleşik cümle sayısı (X= 2.17, SS= 2.12) ile sağlıklı bireylerin 

kullandıkları birleşik cümle sayısı (X=8.42, SS= 4.52), arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t (22) =-4.33;  p=0.000). 

Afazili olan ve olmayan bireyler kaza resmi, hikaye anlatımı ve spontan konuşma örneklerinde 
yer alan basit cümle kullanımları açısından farklılaşmakta mıdır? 

Afazili bireylerin kullandıkları basit cümle sayısı (X= 9.83, SS= 7.28) ve sağlıklı bireylerin 
kullandıkları basit cümle sayısı (X=10, SS= 5.98) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmamıştır (t(22)= -0.061;  p=0.952). Afazili bireylerin kaza resminde kullandıkları basit cümle sayısı 
(X=5.26, SS= 4.52) ve sağlıklı bireylerin kullandıkları basit cümle sayısı (X=7.53, SS= 3.33) arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(26)= -1.491;  p=0.148). Afazili bireylerin spontan 
konuşmada kullandıkları basit cümle sayısı (X=4.50, SS= 2.16) ve sağlıklı bireylerin kullandıkları basit 
cümle sayısı ( X=14.76, SS= 7.25) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(15.681)= -
4.669;  p=0.000).  

Afazili olan ve olmayan bireyler kaza resmi, hikaye anlatımı ve spontan konuşma örneklerinde 
yer alan dilbilgisel hataları açısından farklılaşmakta mıdır? 

Afazili bireylerin kaza resmindeki dilbilgisel hata sayısı (X=0.50, SS= 1.03) ve sağlıklı bireylerin 
dilbilgisel hata sayısı (X=1.46, SS= 1.45) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur(t (27)= -
2.084;  p=0.047). Afazili bireylerin kırmızı başlıklı kız anlatımındaki dilbilgisel hata sayısı (X=1.83, SS= 
2.36) ve sağlıklı bireylerin dilbilgisel hata sayısı (X=3, SS= 4.89) arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (t(22)= -0.743;  p=0.465). Afazili bireylerin spontan konuşmadaki dilbilgisel hata 
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sayısı (X=0.33, SS= 0.51) ve sağlıklı bireylerin dilbilgisel hata sayısı (X=1.61, SS= 2.56) arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(13.939)= -1.727;  p=0.106). 

Afazili olan ve olmayan bireyler kaza resmi, hikaye anlatımı ve spontan konuşma örneklerinde 
yer alan ortalama sözce uzunlukları açısından farklılaşmakta mıdır?  

Afazili bireylerin kaza resmindeki ortalama sözce uzunluğu (X=4.43, SS= 1.98) ve sağlıklı 
bireylerin ortalama sözce uzunluğu (X=9.59, SS= 3.718) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (t(27)= -4.795;  p=0.000). Afazili bireylerin kırmızı başlıklı kız anlatımındaki ortalama 
sözce uzunluğu (X=6.21, SS= 3.07) ve sağlıklı bireylerin ortalama sözce uzunluğu (X=11.54, SS= 5.34) 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(22)= -2.996;  p=0.007). Afazili bireylerin 
spontan konuşmadaki ortalama sözce uzunluğu (X=3.42, SS= 0.942) ve sağlıklı bireylerin ortalama 
sözce uzunluğu (X=7.37, SS= 1.453) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(17)= -
6.050;  p=0.000). 

Afazili olan ve olmayan bireyler kaza resmi, hikaye anlatımı ve spontan konuşma 
örneklerinde yer alan C-Unit kullanımı açısından farklılaşmakta mıdır?  

Afazili bireylerin kaza resmindeki C-Unit sayısı (X=10.812, SS= 5.890) ve sağlıklı bireylerin C-
Unit sayısı (X=11.307, SS= 4.404) arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(27)= 0.251;  
p=0.804). Afazili bireylerin kırmızı başlıklı kız masalı anlatımındaki C-Unit sayısı (X=16,50 SS= 
10.176) ve sağlıklı bireylerin C-Unit sayısı ( X=19.17, SS= 7.638) arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (t(22)= -0.726;  p=0.475). Afazili bireylerin spontan konuşmadaki C-Unit sayısı 
(X=13.666, SS= 4.885) ve sağlıklı bireylerin C-Unit sayısı ( X=27.076, SS= 10.889) arasında istatiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t(17)= -2.853;  p=0.011). 

Afazili olan ve olmayan bireylerin  kaza resmi, hikaye anlatımı ve spontan konuşma 
örneklerinde yer alan biçimbirim sayısının C-Unit sayısına oranı açısından karşılaştırıldığında, C-Unit 
sayısının biçimbirim sayısına oranında üç örnekte de anlamlı derecede fark olduğu her bir C-Unit’de 
afazili bireylerin daha az biçimbirim kullandıkları anlaşılmıştır. Afazili olan ve olmayan bireylerin 
toplam sözcük sayısının C-Unit sayısına oranına bakıldığında yine üç örnekte de anlamlı  fark 
bulunmuştur. 
 
Tartışma ve Sonuç 

Çalışma sonuçlarına bakıldığında birleşik cümle kullanımında afazili ve sağlıklı grup arasında 
anlamlı bir fark görülmektedir. Birleşik cümle kullanımının bir cümle içinde iki yargı gerektirdiği 
düşünüldüğünde, ikinci bir eylem kullanımı gerekeceği için afazili bireylerin sonuçlarının sağlıklı 
bireylerden düşük olması beklenen bir sonuç olmuştur. Hartsuiker ve Kolk’un da (1998) belirttiği gibi 
özellikle agramatik konuşmada sözdizimsel karmaşıklığın azaldığı bilinmektedir. Ayrıca afazili 
bireylerin ilgi cümleciği kullanımının ve yan cümle kullanımının sağlıklı bireylere göre az olduğu 
bilinmektedir (Roo, 2003). Bununla beraber basit cümle kullanımında sonuçların anlamlı çıkmamış 
olması da aynı şekilde şaşırtıcı değildir. Bunun nedeni belirtildiği gibi en az iki yargıdan oluşan birleşik 
cümlelerin kullanımının daha zor bir işlem olmasıdır. Bunun nedeni olarak ayrıca eylem kullanımının 
afazili bireylerde daha sınırlı olması da gösterilebilir. Marshall ve arkadaşlarının (1998) çalışmalarında 
belirttiği gibi afazili bireylerin spontan konuşmada ve resim adlandırmada isim üretimi eylem 
üretiminden daha başarılı bulunmuştur. Bununla bağlantılı olarak tek bir yargının bulunduğu basit 
cümlelerde afazili bireylerle sağlıklı bireylerin arasında anlamlı bir farkın bulunmaması beklenen bir 
sonuç olarak görülebilir. Çalışmadaki C-Unit sayısına bakıldığında iki grup arasında anlamlı bir fark 
görülmemektedir. Loban’ın (1976) belirttiği gibi, C-Unit ‘esas anlamları bozulacağı için daha fazla 
ayrıştırılamayacak olan bir grup sözcük olarak’ açıklanmaktadır. Ayrıca her bir soruya verilen cevaplar 
da; tam bir cümle oluşturmasalar dahi bir C-Unit olarak kabul edilmektedirler. C-Unit sayısında iki 
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grup arasında önemli bir fark görülmemesi bu nedenden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü fazla sayıda C-
Unit kullanılması daha kompleks yapılar kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Buna karşın C-Unit’in 
uzunluğu bu konuda daha yol göstericidir. Çalışma sonuçlarına bakıldığında C-Unit sözcük sayısı ve 
biçimbirim oranının sağlıklı bireyler ve afazili bireyler arasında anlamlı derecede farklı olduğu ortaya 
çıkmaktadır. İki oranda da afazili bireylerin değerleri daha düşük çıkmıştır. Craig ve arkadaşlarının 
(1998) belirttiği gibi C-Unit uzunluğunun artışı sözdiziminin kompleks olması ile doğru orantılıdır; yani 
C-Unit ne kadar uzun ise, cümlelerin kompleks olma ihtimali o kadar yüksek olmaktadır. Bu çalışmada 
da her bir C-Unit’in uzunluğu yani sözcük ve biçimbirim sayısı sağlıklı bireylerde daha yüksektir, aynı 
şekilde sağlıklı bireylerin birleşik cümle kullanımlarının yüksek çıkması da Craig ve arkadaşlarının 
belirtmiş olduğu noktayı desteklemektedir. İki grup OSU değerleri bakımından da karşılaştırılmış ve 
yine sağlıklı grubun değerleri daha yüksek çıkmış arada anlamlı fark bulunmuştur. Afazili grubun OSU 
değerlerinin daha düşük çıkmış olması benzer çalışmalarda da görülmektedir, Rossi ve Bastiaanse 
(2008) yine spontan konuşmayı inceledikleri çalışmalarında sağlıklı bireylerin OSU değerinin afazili 
bireylerden daha yüksek olduğunu, ayrıca afazili bireylerin daha çok çekim hatası yaptıklarını ve 
kullandıkları eylem sayısının isim sayısından daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Afazili bireylerin kaza resmi, kırmızı başlıklı kız masalı anlatımı ve spontan konuşma 
örneklerinin afazili olmayan bireylerin konuşmalarıyla karşılaştırıldığı bu çalışmada afazili olan 
bireylerin C-Unit’in sözcük sayısı oranına, C-Unit’in biçimbirim sayısına oranına ve OSU oranlarına 
bakıldığında afazili olmayan katılımcılardan anlamlı derecede düşük olduğu görülmektedir. Buna göre 
afazili olmayan bireylerin diğer gruba oranla her bir iletişim biriminde daha fazla biçimbirim ve sözcük 
kullandığı görülmektedir. Birleşik cümle kullanımına ve her bir C-unit’de kullanılan birleşik cümle 
sayısına bakıldığında afazili olan bireylerin sonuçlarının afazili olmayan kişilerle karşılaştırıldığında 
anlamlı derecede düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca basit cümlede iki grup arasında önemli bir fark 
olmaması tahmin edilen bir sonuçtur, çünkü yan cümle içermeyen yani dolayısıyla daha az eylem 
kullanılan bu cümlelerin afazili olmayan kişiler ve afazili kişiler tarafından benzer sayılarda 
kullanılmaları normal görünmektedir. Buna göre afazili olan bireylerin iletişim birimlerinde çok daha 
az sözcük ve biçimbirim kullandıkları, bununla birlikte kullandıkları birleşik cümle sayısının düşük 
olduğu söylenebilir. 
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Abstract  

 

Mad Max: Fury Road (2015), starring Tom Hardy 

with Charlize Theron, reverses the image of a 

strong and invincible man in action movies. 

With this feature, it differs from other action 

films in terms of showing that the strong and 

fighting man can also remain fragile and 

vulnerable. Max Rockatansky has changed with 

the society, human and environmental 

conditions mentioned in all the three films he set 

off on the adventure and he became a lone 

renegade man from a man known to everyone. 

Like the Max characters in the first three films of 

the series, Tom Hardy, who gave life to Max in 

the Fury Road movie, is a male hero who fights 

to the end, speaks little and reveals all his 

strength and intelligence in order not to die. 

However, Max in the Fury Road movie embarks 

on another journey; it breaks Max's tough shell 

to allow the audience see the point of empathy 

inherent in the character and to understand that 

this is the place all true strength come from. The 

fact that Max's partnership with the heroine 

Özet 

 

Tom Hardy’nin başrolünü Charlize Theron ile 

paylaştığı Mad Max: Fury Road filmi (2015), 

aksiyon filmlerinde yer alan güçlü ve yenilmez 

erkek imajını tersine çevirmektedir. Bu özelliği 

ile de güçlü ve savaşan erkeğin de kırılgan ve 

savunmasız kalabileceğini göstermesi 

bakımından diğer aksiyon filmlerinden 

ayrılmaktadır. Max Rockatansky karakteri 

maceraya atıldığı üç filmde de bahsi geçen 

toplum, insan ve çevre koşulları ile birlikte 

değişmiş, herkes tarafından tanınan bilinen bir 

adamdan hain, yalnız ve kimseye bağlı olmayan 

bir adama dönüşmüştür. Serinin ilk üç filmindeki 

Max karakterleri gibi Fury Road filmindeki Max’e 

hayat veren Tom Hardy’de sonuna kadar 

savaşan, az konuşan ve ölmemek için tüm 

gücünü ortaya koyan bir erkek kahramandır. 

Ancak, Fury Road filmindeki Max başka bir 

yolculuğa çıkar; seyircinin karakterin içinde yatan 

empati kurulacak noktayı görmesine ve tüm 

gerçek gücün ortaya çıkması gereken yer 

olduğunu anlamasına izin vermek için Max’in 
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Furiosa is due to the desire for respect and 

solidarity for Furiosa rather than romance also 

distinguishes Max from the hero of the other 

three films.  

In this context, the point to be emphasized is to 

use the map that Joseph Campbell made on the 

journey of the hero to show how Max character 

differentiates the strong and invincible male 

structure in action films. 

 

Keywords: Joseph Campbell, Fury Road, Hero, 

The Hero’s Journey, Action Movies 

 

sert kabuğunu kırar. Max karakterinin kadın 

kahraman Furiosa ile ortaklığının romanstan 

ziyade Furiosa’nın verdiği savaş uğruna duyduğu 

saygı ve dayanışma isteğinden kaynaklaması da 

Max’i diğer kahramanlardan ayırmaktadır. Bu 

bağlamda üzerinde durulacak nokta, Joseph 

Campbell’ın kahramanın yolculuğu üzerine 

çıkardığı haritadan faydalanarak Max 

karakterinin aksiyon filmlerindeki güçlü ve 

yenilmez erkek yapısını nasıl farklılaştırdığıdır.  

Anahtar Kelimeler: Joseph Campbell, Fury 

Road, Erkek Kahraman, Kahramanın 

Yolculuğu, Aksiyon Filmleri 

  

 

Giriş 

 Mad Max: Fury Road, Max Rockatansky'nin yolunu bulmaya çalıştığı dördüncü filmdir. Mel 

Gibson ilk kez 1979 yılında Mad Max ile başarılı ve tanınan uluslararası bir yıldız haline gelmiştir. 

Serinin ilk filminde, gerçekleşen çürüme ilk aşamasında olduğu için toplum henüz tanınabilir bir 

haldedir. Eşinin de bu çürümenin içine sürüklendiği bilgisi girişteki anlatıcı tarafından bildirilen Max, 

standart intikam şablonunu sadakatle takip eden bir polistir ve sonuç olarak şehre saldıran haydutları 

avlayarak medeniyeti kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Mad Max 2: The Road Warrior (1981) ve Mad 

Max 3: Beyond Thunderdome (1985) filmleri Max’in savaşı kaybettiğini ancak aynı durumlarla tekrar tekrar 

savaştığını gösterir. Max karakteri 1979’dan 2010’lara doğru yol aldıkça toplum, insan ve çevre koşulları 

ile birlikte değişmiş, herkes tarafından tanınan bilinen bir insandan hain, yalnız ve kimseye bağlı 

olmayan bir insana dönüşmüştür. Uzun bir aradan sonra çekilen serinin son filminde Max karakterini 

canlandıran Tom Hardy’de filmin seyircisini hayal kırıklığına uğratmamak adına sonuna kadar savaşan, 

az konuşan ve ölmemek için tüm gücünü ve zekasını ortaya koyan bir karakter olarak filmde yer 

almıştır. Ancak, Fury Road’un kahramanı diğer üç filmdeki karakterlerden başka bir yolculuğa çıkarır; 

seyircinin karakterin içinde yatan empati kurulacak noktayı görmesine ve tüm gerçek gücün ortaya 

çıkması gereken yer olduğunu anlamasına izin vermek için Max’in sert kabuğunu kırar. Aksiyon 

filmlerinde erkek karakterin yolculuğa çıkması ve sonunda zafer ile bu yolculuğu bitirmesini belirli 

adımlara indirgeyen Joseph Campbell’in Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı eserinde belirtilen kriterlerin 

Fury Road filmindeki Max karakterini yansıtmadığı ve bu filmin erkek kahramanın güvenli sınırlarını 

bulanıklaştırdığı üzerinde durulacaktır.  
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Aksiyon Filmlerinde Erkek Kahraman 

Max Horkheimer ve Theodor Adorno yirminci yüzyılın ortalarında, kitleler arasında paylaşılan 

anlamların oluşturulmasında ve yönetilmesinde o zamanlar oldukça yeni bir araç olduğuna dair 

eleştiriler sunduklarından beri, popüler filmlerin sadece eğlencenin ötesinde retorik bir fonksiyona 

hizmet ettiği anlaşılmıştır. Ancak, Horkheimer ve Adorno'nun eleştirileri oldukça kötümserdir. Bu 

nedenle de filmler kültür endüstrisinin temelini oluşturur, mevcut toplumsal rolleri ve ilişkileri yeniden 

yaratır ve tek bir bilinç yaratmaya çalışan geç kapitalizmin bir parçasıdır. Bir filmin sonu neredeyse her 

zaman başlangıçta tahmin edilebilir (2002: 98-99).  

1980'lerin başından beri popüler sinemanın en baskın türlerinden biri olan aksiyon filmi, erkek 

kahramanı inşa etmek için çok şey yapmıştır. Sylvester Stallone ve Jean-Claude Van Damme gibi 

kahramanlık ikonlarının iyi gösterilen kasları, erkekliği aşırı, neredeyse histerik bir performans olarak 

sunan bir anlatı alanı içinde yer almıştır. Kaslı erkek vücudunun gösterisi, türün merkezi ticari markası 

haline gelmiştir. Erillik ideallerine açıkça vurgu yapan 1980’lerdeki aksiyon filmleri toplumsal cinsiyet 

sınırlarının bulanıklaşmasına neredeyse hiç izin vermez: erkekler aktiftir kadınlar ise sadece kurtarılmak 

için veya kahramanın heteroseksüelliğini doğrulamak için mevcutlardır.  

Yvonne Tasker aksiyon türünü cinsiyet ve cinsel kimlik ile ilgili konuların erkek bedeni 

üzerinde çalışılabilecek neredeyse tamamen erkek bir alan olarak tanımlamıştır (1993: 17). Ancak tür 

1990’larda dönüşürken kadınlar giderek bu geleneksel olarak erkelere özel filmlerin merkezine 

yerleştirilmeye başlanmıştır. Tüm bu filmler kendilerini savunma ve kötü adamları yenme yeteneğinden 

daha fazlasına sahip kadın kahramanların etrafında dönmektedir. Erkekleri yenen, sert erkekler 

karşısında kendileri savunan kadın karakterler, kadınlar için geleneksel olmayan rollerin artan bir 

şekilde kabul edilmeye başladığını ve cinsiyetin keyfi bir durum olduğunu göstermektedir (Brown, 

1996: 52). Hollywood'un bazı önemli aksiyon filmlerine de atfedilen bazı başka özellikler de vardır. 

Erkeklik Schwarzenegger veya Stallone'un ultra fiziğinde abartı bir şekilde ya da Mel Gibson 

karakterinin Lethal Weapon (Ölümcül Silah) filmlerinde tehlikenin hep en ucunda savaştığı hiper-eril 

şekilde görülür (Fuchs, 1993). Aynı şekilde, önceki filmlerden bazı ortak motifler de dönüştürülmeye 

ve değiştirilmeye eğilimlidir. Bunların başında erkek arkadaşlığı ve akran ilişkisi gelmektedir. ‘Buddy’ 

filmleri yeni değildir ancak bazı eleştirmenler filmlerde bu ilişkilerin duygusal ve erotik yükünün 

yoğunlaştığının altını çizmekte ve bunun bir sonucu olarak kadınların bu anlatıların bazılarından 

çıkarıldığını belirtmektedir (Holmlund, 1993).  

Erkekler duygusal davranabilir ancak bu belirli bir çerçevede olmak zorundadır. Ortaya 

koydukları birincil duygular keder (kaybedilen aşk ya da ortaklar için) ve öfkeyi (aynı nedenlerle) içerir. 

Kahramanlar acı çeker ve önemserler; kederlenirler, sevdiklerini kaybederler ve fiziksel acı çekerler. 

Diğer taraftan bazı filmlerde erkek kahramanlar eril erdemlerin farklı boyutlarını somutlaştırabilirler. 

Bazen de erkek gücünün daha sevimli ve daha az şiddet içeren bir imajını sunma girişiminde de 

bulunurlar (Sparks, 1996: 356). 

Bazı durumlarda otorite figürleri belirgin şekilde haindir ya kahramanı kullanmış ya da terk 

etmiştir. Tasker’e göre (1993), Kahraman her durumda tek başına ve yalnızdır; kendi var olan 
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kaynaklarını kullanır. Birkaç durumda bahsi geçen görüntüler ya insanları yok etmeye çalışan 

makinelere karşı mücadeleyi ya da insan/makine ayrımını alt üst ederek makinelerin 

kahramanlaştırıldığı sahneleri içerir. 

Ancak Mad Max: Fury Road filmindeki Max ve Furiosa arasındaki ilişki Max karakterini aksiyon 

filmlerindeki erkek karakterin sahip olduğu kalıp davranışlardan sıyrılmış ve kahramanın yolculuğu 

sırasında karşılaştıkları da yapı sökümüne uğratılmıştır. Bu nedenle Fury Road, önemli ölçüde ideolojik 

parçalanma ve özellikle toplumsal cinsiyet etrafında sosyal ilişkilerin yeniden şekillenmesinde örnek 

oluşturacak filmlerdendir. Film kitleler için yapılan filmlerin çoğunda olduğu gibi erkeklerin ne 

değişimin birinci özneleri ne de özel kahramanlar ya da karar vericileri olmadığı bir dünya yaratır.  

Kahramanın Yolculuğu 

Joseph Campbell, mitolojik evrenini hem bilginlere hem de yaşamlarını aydınlatmak için yollar 

arayan çeşitli insanlara açan geçen yüzyılın en bilinen mitografıdır. Campbell’ın yaşam iksiri insanlara 

“efsaneyi yaşamın yüce macerasının bir yansıması olarak görme ve sonra ona yeni bir soluk verme” 

(Campbell, 20003: xiv) konusunda yardımcı olmaktır. Kahramanın Yolculuğu (2015) neredeyse her 

türlü değişim, dönüşüm ve büyümeden geçen evrensel bir motifi temsil eder. Yolculuğun temel motifi, 

bir koşulu bırakmak ve yola çıkan kahramanın sosyal dünyasını daha zengin bir duruma getirmek için 

yaşam kaynağını bulmaktır.  

Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (2015) kitabında kahramanın macerasından kahramanın 

dönüşümüne kadar değişen ve çeşitlenen bölümler bulunmaktadır. Birçok Hollywood anlatısı 

kahramanın yolcuğu sıralamasına ve burada bahsi geçem mitlere uygun şekilde yaratılmıştır. Yolculuk 

her zaman maceraya çağrı ile başlar. Çağrı hayatı belli bir düzende ilerleyen kahraman tarafından 

reddedilir. Ancak, hiç hesapta olmayan doğa üstü bir yardım ya da mesaj aklı karışan kahramanı çağrı 

konusunda bir daha düşünmeye sevk eder. Kahraman, kaderinin ona rehber ve yardımcı olan 

kişileştirmeleriyle birlikte, aşırı güç bölgesinin girişindeki eşik muhafızına gelinceye dek ilerler 

(Campbell, 2015:76). Zorlu sınavlara adım atan kahraman yol boyunca sürecek bu macerada erginleşir 

ve tanrıça ile karşılaşır. Campbell’a göre genellikle bütün engeller ve devler aşıldığında gelen en son 

macera, başarılı kahraman-ruhun Dünyanın Kraliçe Tanrıçasıyla mistik evliliği olarak sunulmuştur 

çünkü dünyanın kraliçe tanrıçasıyla mistik evlilik, kahramanın yaşam ustalığını temsil eder; kadın 

yaşamdır, kahraman ise onun bileni ve efendisidir (2015:103). Kahramanın karşılaştığı kadın her daim 

baştan çıkarıcıdır. Aksiyon filmlerinde kahramanın karşısına çıkan kadın, erkeğe kendisini daha güçlü 

ve özel hissettirecek, kadını tehlikelerden kurtaran kahraman ise kahramanlığına kahramanlık 

ekleyecektir.  

Kahramanın çıktığı yolculukta izlediği bahsi geçen yollar dışında bu yolda nasıl bir dönüşüme 

uğradığı da önemlidir. Savaşçı, aşık, dünya kurtarıcı olarak karşımıza çıkan kahraman ayrılış ile 

yolculuğunu tamamlar. Kahramanın yolculuğu sıralaması göz önünde bulundurulduğunda Fury Road 

filmindeki Max karakterinin de benzer yollardan geçmesine rağmen aksiyon filmlerindeki erkek 

kahramandan farklılaştığı noktalar olduğu göze çarpmaktadır.  
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Erkek Kahramanın Değişen Yolculuğu 

Mad Max Fury Road aksiyon dolu bir sahne ile başlar. Max, tüm ataerkil yapıyı grotesk bir 

şekilde bir arada toplamış ve bir arabanın sunağında ibadet eden bir halk tarafından kaçırılır. Belki de 

bu mekanik bağlılık nedeni ile vatandaşlar, her insan hayatını parçalara ayrılacak bir yapı olarak görürler. 

Ölümsüz Joe diktatörlüğünde kadınlar çiftçilik yapmaktadır. En değerli kadınlar Ölümsüz Joe için birer 

eş ve aynı zamanda çocuklarını yetiştiren kişiler iken, diğer taraftaki kadınlar sağım makinelerine bağlı 

ve inek olarak hizmet etmekle yükümlü sağım yapan kölelerdir. Max’in bedeni bile onu esir alan 

kişilerce evrensel bir kan donörü olarak değerlendirilebileceği öğrenildiğinde rahatsız edici bir şekilde 

meta haline getirilir.  

Çölde birkaç araç ve Savaş Çocukları olarak yetiştirilen genç erkek ile çıkılan yola Max kan 

torbası olarak götürülür. Kendisini Ölümsüz Joe’ya kanıtlamaya çalışan Nux isimli Savaş Çocuğa 

emanet edilen Max, savaş aracının önüne bağlanmış bir şekilde yolculuk eder. Ancak film Max ile 

birlikte açılmasına ve onun hikâyesi olarak devam edecek gibi görünmesine rağmen, aslında bu 

Ölümsüz Joe’nun eşlerini gizlice şehirden kaçırarak yeşil bölgeye götürmeye çalışan ve hayatını bu 

yolda riske atan Furiosa’nın hikayesidir. Filmin geri kalanı bu yolculuk ve yolculuk sırasında ulaşılması 

hayal edilen diğer kadınlar ile ilgilidir.  

 

  

                                    Görsel 1: Yeşil Bölgenin çöle döndüğünü gören Furiosa 

Perde arkasındaki kadınların filmin şekillenmesindeki etkileri oldukça büyüktür. Hikâyede sadece 

Charlize Theron’un karakteri üzerine değil aynı zamanda senaryodaki cinsel şiddet sahneleri ile nasıl 

başa çıkılacağı konusunda da Vagina Monologları (1996) yazarı Eve Ensler’den yardım alınmıştır. Ayrıca, 

yönetmen George Miller filmin kurgusu sırasında eşi Margaret Sixel’den yardım alarak ‘filmin diğer 

aksiyon filmleri gibi görünmesini istemediğini’ açıkça belirtmiştir. Yalnızca bu yönüyle bile Fury Road, 

ismini bile erkek karakterden alan bir aksiyon filmi olarak diğerlerinden ayrılmaktadır.  

 Aksiyon filmlerinin erkeklere ait bir bölge olarak işaretlenmesi ve öyle kalması gerekliliği erkek 

aktivistlerce dile getirilmiş ve Mad Max: Fury Road filminin feminist propagandaya dönüşerek gereksiz 

romans öğeleri içerdiği belirtilmiştir. Bunun sebeplerinden birisinin aksiyon filmlerinin alışılmış 

kodlarla yazılmış olması ve kahramanın yolculuğunu bu ögelere göre tamamlanmasının beklenmesi 

olma olasılığı oldukça yüksektir. Campbell (2015:194) Savaşçı Olarak Kahraman adlı bölüme,  
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Kahramanın doğum yeri ya da insanlar arasında yetişkinlik edimleri 

gerçekleştirmek üzere geri döndüğü uzak sürgün ülkesi, dünyanın orta yeri ya da 

göbeğidir. Bir sualtı kaynağından kabarcıkların çıkması gibi, evrenin biçimleri bu 

kaynaktan halka halka yayılır diyerek bir giriş yapar. 

 

Ancak filmin kahramanı olarak görülen Max, bu sürgün ülkesine kendi isteği ile gelmez. O, istediği 

yere istediği şekilde gitmeyi tercih ederken, bir insanın kan torbası olarak kullanılabileceği gerçeğini 

öğrenen Savaşın Çocukları tarafından kaçırılarak dünyanın merkezi sayılabilecek bu yere getirilir. 

Dünyanın çölden ibaret olduğu ve suyun insanlara itaat etmeleri amaçlı yalnızca belli zamanlarda 

verildiği bu yer, su kaynağın sahip olduğu için dünyanın merkezi konumundadır. Max, Campbell’ın 

belirttiği gibi dünyanın merkezine gelen ve keşif yapan kişi değildir. Furiosa, özgür kadınların yaşadığını 

bildiği Yeşil bölgeye gitmeyi, orayı dünyanın merkezi olarak seçmeyi dileyen ve etraflı keşifler yapan 

kişidir. Diğer yandan yalnız yolculuk yapan ve vardığı yerde artık tek olmaktan usandığı için yaşam 

ağacına yalvaran bir kahramandan söz edilemez. Campbell’ın bahsettiği kahraman: 

 

Kutsal Yüce Efendi, Ağacımın ve Barınağımın Annesi, yaşayan her şey çiftler 

halinde var oluyor ve ardılları geliyor, ama ben yalnızım. Gezmek ve kendi 

türümden bir eş aramak istiyorum; kendi türüme karşı gücümü sınamak 

istiyorum, insanlarla karşılaşmak, insanların hallerine göre yaşamak istiyorum 

(2015: 295). 

 

diyerek dua eder ve ağacın köklerinden doğan meme uçları çıplak tanrıça kahramanı besleyerek onu 

güçlü kılar. Ancak filmde ne Max ne de Furiosa birbirleri ile romantik bir ilişki içerisine girmezler. 

Max’in de çiftleşmek, insan soyunu devam ettirmek ya da yalnız kalmamak için bir kadına ihtiyaç 

duymak gibi istekleri yoktur. Bu romans eksikliği, Aşık Olarak Kahraman maddesini de elimine eder. 

Aksiyon filmlerinde olması beklenen kurtarılacak kadına âşık olunması ve kadının hayattaki tek gayesi 

kurtarıcısı ile mutlu mesut yaşama hayali bu filmde mevcut değildir. Campbell, Aşık Olarak Kahraman 

bölümüne şöyle başlar (2015: 301):  

 

Düşmandan zorla elde edilen egemenlik, canavarın kötülüğünden kurtularak 

kazanılmış özgürlük, tiranın, Yerinde Duran’ın yarattığı uğraşlardan çıkan yaşam 

enerjisi, bir kadın olarak simgeleştirilmiştir. O, ejderlerin öldürüldüğü sayısız 

öyküdeki geç kız, kıskanç babadan kaçırılmış gelin, melun aşıktan kurtarılan 

bakiredir Bizzat kahramanın ‘diğer yarısıdır’-çünkü ‘her biri ikisidir.  
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Furiosa, Yeşil Bölge’ye ulaşmak ve kadınları Ölümsüz Joe’nun elinden kurtarmak üzere yola tek başına 

çıkar. Yolda gelişen olaylar Max ve daha sonra tarafını diğerlerinden yana kullanmak isteyen Savaşçı 

Çocuk Nux’un kadınlara yardım etmesi ile ilerler. Max, Furiosa’ya herhangi bir çıkar sebebiyle yardım 

etmez. Furiosa’nın da bir erkek kurtarıcıya ya da bir sevgiliye ihtiyacı yoktur. Onun isteği, kadınların 

özgürce yaşaması ve dünya üzerinde yeşil kalan bir bölgede geriye kalan insanların insanca yaşamasıdır. 

Bu nedenle film, sıkıntı içindeki kadınları kurtaran anti kahraman hakkında bir film olmaktan oldukça 

uzaktır.  

 

 
Görsel 2: Max ve Furiosa birlikte hareket etmek üzere anlaşırlar.  

 

 Mad Max: Fury Road birçok insana ulaşabilecek ve izleyicilerin bugüne kadar sahip oldukları 

sabit fikirleri ve düşünme şekillerini değiştirebilecek türden hikâyeye sahip bir filmdir. Aksiyon 

filmlerinin güçlü, yenilmez ve her daim ihtiyaç duyulan erkek kahramanının en sonunda yine dünyaya 

barış getiren ve Campbell’in çözümlediği o yolda ilerleyen bir noktadan, kendi hikayesinin ana 

kahramanı olan bir kadının yalnızca yanında yoluna devam eden bir erkeğe evrilmesi oldukça 

yenilikçidir. Kurtarılmayı bekleyen kadınların olmadığı, erkek karakterin başrolden ziyade rolü 

partneriyle paylaştığı, dünyayı tek başına kurtarmak yerine, kendi dünyasını kurtarmayı çoktan kafaya 

koymuş insanlarla iş birliği yaptığı ve tek başına tüm güçlükleri üstlenerek diğer insanların çaresiz 

hissettirilmediği bir evren yaratan film, bu özellikleri nedeniyle başka bir yöne doğru yolculuğa 

çıkmıştır.  

Sonuç 

 Max Rockatansky'nin yolunu bulmaya çalıştığı dördüncü film olan Mad Max: Fury Road, 

kendinden önceki üç film de dahil olmak üzere birçok aksiyon filminden ayılmaktadır. Güçlü, savaşçı 

ve yenilmez erkek kahramanın etrafında dönen hikayelerde kurtarılmayı bekleyen kadına âşık olan ve 

romansın da dahil edildiği, kadının hikayesinin neredeyse bahsi bile geçmeyen aksiyon filmlerinden 

farklı olarak Fury Road, aslında bir kadın hikayesi anlatmaktır. Furiosa’nın ortak kaderi paylaştığı 

kadınlar ile birlikte yaptıkları kaçma planına dahil olan Max ve kadınlar arasında yaşanması beklenen 

romans yerine saygı ve yardımlaşma çerçevesinde bir ilişki gelişir. Joseph Campbell’in Kahramanın 
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Sonsuz Yolculuğu kitabında belirli başlıklar altında toplandığı kahramanın yolcuğu sırasında yaşadıklarına 

uymayan Max’in yolculuğu, erkek kahramanın yolculuğunun da yeni yönlere doğru evrilebileceğinin 

göstergesi yeni bir örnektir. Aksiyon filmlerinin güçlü, yenilmez ve her daim ihtiyaç duyulan erkek 

kahramanının en sonunda yine dünyaya barış getiren ve Campbell’in çözümlediği o yolda ilerleyen bir 

noktadan, kendi hikayesinin ana kahramanı olan bir kadının yalnızca yanında yoluna devam eden bir 

erkeğe evrilmesi oldukça yenilikçidir. Sonuç olarak, başrollerini gerçek anlamda hikayesi olan bir kadın 

ile paylaşan ve kadının hikayesinde yardımcı rolü üstlenen erkek kahraman neredeyse aksiyon 

filmlerinin değişmez kuralı haline gelmiş, dünyayı tek başına kurtaran ve herkesin kendisinden yardım 

beklediği kişi olmaktan çıkmıştır. Bu yenilikçi yaklaşım, kahramanın güvenli sınırlarını bulanıklaştırarak 

aksiyon filmlerinin yeni bir bakış açısı ile şekillenmesine yardımcı olabilecektir.   
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Varoluşsal Kaçışın Son Durağı: Körlük Filmi Üzerine Bir İnceleme 

The Last Stop of the Existential Escape: An Analysis on Blindness 

 

 

Yavuz Akyıldız1 
 

 

Abstract  

 

The main criticism of existentialist philosophy to 

individuals is that human beings lose themselves 

in materials in order to escape their finite 

existence. The more a person enters the 

commodity world, the more she thinks she can 

escape her own existence. This has become a 

symbol of different ways (shopping addiction, 

drug usage, being workaholic, sex and beauty 

addiction etc.) of people avoiding themselves. 

Heidegger calls this ‘escape’ that people develop 

against themselves. Heidegger entitles Dasein as 

the entity that can ask itself a question and 

defines Dasein as escape. Adapting to the 

routine of everyday life, Dasein continues its 

escape from commodities, other Daseins 

(others) and everything that encompasses 

everyday life. Dasein is thrown into the world in 

complete ignorance and tries to relate to other 

Daseins in the temporary time zone in the world. 

However, everyone is really "nobody", it's just a 

tool that helps people escape from it. This 

Özet 

 

Varoluşçu felsefenin bireylere yaptıg ̆ı temel 

eleştiri, insanın kendi sonlu varlığından 

kaçabilmek için maddi ve gündelik olanın içinde 

kendini kaybetmesidir. İnsan ne o ̈lçüde meta 

dünyasına girerse, o kadar kendi varoluşundan 

kaçabileceğini du ̈s ̧ünmektedir. İnsanların 

kendileriyle karşılaşmaktan kaçınmasının 

birbirinden farklı yöntemlerinin (alış ̧-veriş 

bağımlılığı, madde kullanımı, is ̧koliklik, seks ve 

güzellik bağımlılığı vb.) bir simgesi haline 

gelmiştir. Heidegger insanın kendisine kars ̧ı 

geliştirdig ̆i bu duruma “kac ̧ıs ̧” demektedir. 

Heidegger (2008, s. 42-43, 197-198) kendisine 

soru sorabilen varlığı Dasein (insan varlıg ̆ı) 

olarak adlandırır ve Dasein’i kac ̧ıs ̧ halinde 

tanımlar. Dasein gu ̈ndelik hayatın rutinine uyum 

sag ̆layarak metaların, dig ̆er Daseinlerin 

(o ̈tekilerin) ve gündelik yaşamı kus ̧atan her s ̧eyin 

içinde, kac ̧ışını sürdürmektedir. Dasein tam bir 

bilgisizlik halinde dünyaya fırlatılmıştır ve dünya 

da bulunduğu geçici zaman diliminde diğer 
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situation causes people to feel “uncanny” in 

crowds as a subconscious process. According to 

Heidegger the more people try to cover up this 

uncanny thing, the more they will be followed by 

the uncanny. This uncanny state that is 

constantly trying to be covered up in daily life 

appears in personal and social sudden shocks. 

While events such as losing a relative in the 

personal field reveal intellectual fields on the 

meaning of life, natural or biological disasters 

that suddenly arise in the social sphere make it 

inevitable for Dasien to think about the problem 

of meaning that it is trying to escape. In this 

study, the book of Blindness by Jose Saramago, 

in which an infectious blindness epidemic 

started and the spread to the world from 

unknown city and the film Blindness (Meirelles, 

2008), adapted to the cinema from this book will 

be discussed through existentialist philosophy, 

along with the real events of the Covid-19 

outbreak experienced by mankind in our days 

Keywords: 

Cinema, Existentialism, Blindness, Heidegger 

Daseinlerle ilişki kurmaya çalışır. Fakat herkes, 

gerçekte “hic ̧ kimsedir”, sadece insanın 

kendisinden kaçmasına yardımcı olan bir arac ̧tır. 

İs ̧te bu durum bilinçaltı bir süreç olarak 

insanların kalabalıklar içerisinde kendilerini 

“tekinsiz” hissetmelerine neden olur. 

Heidegger’e göre (2008, s. 199) bu tekinsizlig ̆in 

üzeri ne kadar fazla s ̧eyle örtu ̈lmeye c ̧alışılırsa, 

tekinsizlik de o denli insanın pes ̧ini bırakmaz 

hale gelir. Gündelik hayatta sürekli örtülmeye 

çalışılan bu tekinsizlik haliyse kişisel ve toplumsal 

olarak ani şoklarla gün yüzüne çıkmaktadır. 

Kişisel alanda bir yakınını kaybetme gibi olaylar 

hayatın anlamı üzerine düşünsel alanlar ortaya 

çıkartırken, toplumsal alanda ani olarak ortaya 

çıkan doğal veya biyolojik afetler Dasien’in 

kaçmaya çalıştığı büyük bir anlam sorunu üzerine 

düşünmesini kaçınılmaz hale getirir. Bu 

çalışmada, adı bilinmeyen bir şehirde bulaşıcı bir 

körlük salgının başlaması ve bu salgının bütün 

dünyaya yayılmasının konu edildiği Jose 

Saramago’nun Körlük kitabı ve bu kitaptan 

sinemaya uyarlanan Körlük (Meirelles, 2008) 

filmi, içinde bulunduğumuz günlerde insanlığın 

tecrübe ettiği Covid-19 salgınında yaşanan 

gerçek olaylarla birlikte, varoluşçu felsefe 

üzerinden tartışılacaktır.      

 

Anahtar Kelimeler:  

 Sinema, Varoluşçuluk, Körlük, Heidegger 

 

 

Giriş 

Bu çalışmada, adı bilinmeyen bir şehirde bulaşıcı bir körlük salgının başlaması ve bu salgının 

bütün dünyaya yayılmasının konu edildiği Jose Saramago’nun Körlük kitabı ve bu kitaptan sinemaya 

uyarlanan Körlük (Meirelles, 2008) filmi, içinde bulunduğumuz günlerde insanlığın tecrübe ettiği 

Covid-19 salgınında yaşanan gerçek olaylarla birlikte, varoluşçu felsefe üzerinden tartışılacaktır.  



Akyıldız, Yavuz; Varoluşsal Kaçışın Son Durağı: Körlük Filmi Üzerine Bir İnceleme 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 206 

Filmin Konusu 

Çalışmaya başlarken Körlük (Meirelles, 2008) filmi ile Körlük (Saramago) kitabı arasında sıkı 

bir ilişki olduğu söylenebilir. Film, romana büyük oranda sadık kalmış ve romanda tasvir edilen dünyayı 

sinematografik bir şekilde yansıtmaya çalışmıştır denilebilir. Filmin ve romanın konusu bazı farklılıklar 

olmakla birlikte şu şekildedir: Sıradan bir gün, trafikte arabasının içinde yeşil ışığı bekleyen bir adam 

aniden kör olur, korku içinde kalan adam etraftan yardım ister ve bir hırsız kör olan adamın arabasını 

ve parasını çalmak için ona yardım eder, fakat kısa süre içinde hırsızda kör olur. İlk kör olan adamın 

ve hırsızın doktora gitmesiyle ilk önce doktor daha sonra da yavaş yavaş bütün şehir hatta dünya 

bulaşıcı bir körlük hastalığına kapılmaya başlar. Bir tek kör olmayan kişi ise filmin ve romanın ana 

karakteri olan doktorun eşidir2. Körlük salgının başladığı günü takip eden birkaç günde hükümetler 

olağan üstü hal ilan eder ve kör olanları toplumdan yalıtmak için, körlük pandemisine kapılanları 

hastane görünümlü hapishanelere sokarlar. Fakat zamanla körlük, iktidardakiler dahil herkesi etkisi 

altına alır. Körlük filmi, oluşturulan bu yeni tarz hapishanelerden birine odaklanmaktadır ve bu 

hapishanede yaşanan olaylar aracılığıyla ülkede ve dünyada neler olduğunu anlatmaktadır. Başka bir 

ifadeyle Körlük filmde izleyicilere sunulan anlatı bir makro-kozmosun, mikro-kozmosta kristalleşmiş 

halidir denilebilir. Filminde her geçen gün bireyler kontrolden çıkmaya başlamakta, çeteleşme, şiddet, 

zulüm, sömürü, açlık, ölümler, cinsiyet eşitsizlikleri ve tecavüz hayatın tamamını etkisi altına almaya 

başlamaktadır. Bir tek doktorun eşi kör olmayan kişidir ve onun neredeyse bir peygamber gibi insanlara 

yardım etmeye çalışması bile hiçbir işe yaramamaktadır. Kısa sürede hapishanenin kontrolünü ele 

geçiren bir çete şiddetin dozunu gün geçtikçe artırır ve sonunda film içerisinde kurtarıcı olarak 

metaforlaştırılan doktorun eşi bile çetenin liderini öldürmek zorunda kalır. Bu aşamada film kimsenin 

salt iyi veya kötü olamayacağını, çevresel etmenlerin insanı belirlediğini vurgulamış olur. Filmin son 

bölümünde ise hapishaneden çıkmayı başarabilen doktorun eşi ve onun mahiyetindeki birkaç kişiyle 

birlikte ülkenin hatta dünyanın nasıl bir felaketle karşı karşıya kaldığı görülür. Artık ülkede/ dünyada 

gören kimse kalmamıştır, bütün insanlar vahşice yemek aramaktadır, şehirler işlevini yitirmiş, kültür ve 

medeniyet olarak isimlendirilen bütün yapılar çökmüştür. Filmin son bölümünde ise doktorun eşi ve 

beraberinde kişiler, doktorun eşinin evine gider ve bu noktada bütün insanlar tekrar görmeye başlar 

fakat doktorun eşi yavaş yavaş görme yetisini kaybetmeye başlar.  

Körlük filmi ve kitabı yukarıdaki özetten de anlaşılabileceği gibi, günümüzün en önemli başlığı olan 

Covid-19 salgını gibi bir pandemik salgını ele almaktadır. Bu pandemik salgın insanları öldürmemekte 

fakat insanın kültürünü, medeniyetini, hümanist ve etik değerlerini yok etmektedir. Bu anlamda Körlük 

filmi, Covid-19 salgınında sıkça görülen süpermarket kavgaları, kıtlık korkusu gibi bazı olayları 

neredeyse önceden görmüşçesine tasvir etmektedir. Filmin yaptığı bu salgın tasvirinin, yaşanan Covid-

19 salgınıyla insan davranışları açısından bu denli benzerlik göstermesinin nedeni bir rastlantı değil, 

özellikle varoluşçu felsefenin ele aldığı tartışmaları özümsenmiş olmasıdır. Zira varoluşçu felsefe 

pandemik salgınları insan doğasını anlamada sıklıkla kullanmaktadır hatta Alber Camus’un Veba adlı 

                                                             
2 İlk kör olan adam, doktor, doktorun eşi gibi isimlendirmeler hem filmde hem de romanda bu şekilde kullanıldığı makalede 
de aslına sadık kalınarak aktarılmaktadır.   
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romanı pandemi ve varoluş arasındaki yapının ortaya konulduğu önemli bir felsefi romandır. Bu 

nedenle varoluşçuluk felsefesine kısaca değinmek çalışma açısından faydalı olacaktır.  

Varoluşçuluk 

Foulquie “Gerçekten, ne kadar varoluşçu düşünür varsa, o kadar da varoluşçuluk vardır” der (1974, 

s.45). Bu sözden de anlaşılabileceği gibi varoluşçuluk felsefesi, Stoacılık, Orta çağ felsefesi, Marksizm, 

Deneycilik vb. gibi çok belirgin kavramlar üzerinde anlaşmaya varılmış bir felsefi disiplin değildir. Bu 

nedenle varoluşçuluk felsefi denilince başta özgürlük problemi olmak üzeri, varlık problemi, insanın 

dünyadaki yeri, insanın dünyaya fırlatılmışlığı, yaşamın absürt yapısı (doğası), insanın yaşamı 

anlamlandıramaması veya anlamlandırma çabası, ölüm gibi konular üzerine düşünce üreten felsefi 

yaklaşımlar akla gelmektedir. Varoluşçu olarak isimlendirilen felsefecilerin ilgilendiği konuların 

çeşitliliği ise onları ister istemez tüm felsefe tarihiyle ilişkiye sokmaktadır. Başlıca varoluşçu düşünürler 

çeşitli kaynaklarda farklılık göstermekle birlikte fenomenolojik gelenek içerisinde Husserl ve 

Heidegger, varoluşçu gelenek içerisinde ise Arthur Schopenhauer, Soren Kierkegaard, Friedrich 

Nietzsche, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Albert Camus ve Franz Kafka’dır (Cevizci, 2017, s. 1142). 

Bu çalışmada, çalışmanın sınırlılıkları nedeniyle bu düşünürlerden bazılarının görüşlerine kısaca 

değinilecektir.   

Schopenhauer, bu dünyada insanların kendinden (a priori) bir olgu olarak gördükleri kültür, para, 

dostluk, aile gibi her şeyin insanın bir tasarımı olduğunu belirtir ve insanın mutlak hiçliği karşısında 

bazı tasarımlar oluşturarak kendini avutmaya çalıştığını savunur. Bu anlamda Schopenhauer’ in felsefesi 

oldukça karanlık bir felsefedir, çünkü insanın hiçlik karşısında elinden hiçbir şey gelmediğini bu 

nedenle de hiçbir anlama gelmeyen tasarımlar oluşturarak yaşamını geçirmek zorunda olduğu 

üzerinden felsefesini şekillendirir (Magee, 2007, s. 144). Schopenhauer’a göre tasarım aracılığıyla 

oluşturulan toplumsal yapılar ve toplumsal kimlikler de insanların birbirleri arasındaki güç savaşından 

başka bir şey değildir. Güçlü olan insan güçsüz durumda olan insanı her fırsat bulduğunda 

ezmektedirler (Cevizci, 2017, s. 927). Kierkegaard ise hakikati öznellik kavramı üzerinden tanımlar ve 

insanlar için önceden belirlenmiş hakikatlerin olamayacağını, insanın yaptığı seçimlerle kendi hakikatini 

oluşturduğunu söyler. Bu tanımdan yola çıkarak Kierkegaard, egzistans kavramını ortaya koyar ve 

insanı yaptığı seçimlerle ve aldığı kararlarla kendisi tarafından kendi başına yaratılan bir sentez olarak 

görür. İnsan varoluşu kendisini meydana getiren farklı bileşenlerin bir sentezidir. Onun sözleriyle 

“İnsan sonsuzluk ile sonlunun, geçici ile kalıcının, özgürlük ile zorunluluğun bir sentezidir” (2019, s. 

10). İnsan varoluşunun temelinde yer alan bu çelişkili yapı ise Kierkegaard’a göre insanı kaçınılmaz 

olarak kaygı kavramına götürür. Kaygı egzistansın ayrılmaz bir parçasıdır (2018, s.34-38).  

Varolus ̧cu düs ̧u ̈ncenin önemli filozoflarından Nietzsche insanın varoluşu ile ilgili olarak kısaca şu 

özetlemeyi “Varoluşun hiçbir hedefi veya sonu yoktur. Olayların çoğunda etraflı bir birlik eksiktir: 

Varoluşun karakteri “doğru değildir, yanlıştır. İnsanın kendini gerçek bir dünyanın var oldug ̆una 

inandırması için bir neden yoktur” şeklinde yapar (2010, s. 32).  
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Tıpkı Schopenhauer ve Kierkegaard gibi Nietzsche de dünyadaki yaşamın sadece insanların 

kurgusundan ibaret olduğunu belirtmektedir ve ona göre insan varoluşun çekirdeğinde bulunan hiçlik 

duygusu nedeniyle varoluşun özüne katlanamamaktadır. Heidegger’e göre ise insanların kendi 

varoluşlarına yabancılaşarak ürettikleri yeni gerçeklikler, insanı kendi doğasından daha da 

uzaklaştırmakta ve insanın dünyaya yabacılaşmasına neden olmaktadır. Ona göre, insanlar metalara 

değer vererek, metalar üzerinden bir dünya görüşü oluşturmaktadır fakat bu dünya görüşü insanın 

kendi varlığı üzerine düşünmesine engel olduğu için varoluş üzerindeki boşluğu kapatmak bir yana 

alabildiğine artırmaktadır (Marmysz, 2003, s. 31). Heidegger’e göre insan dışındaki canlılar için 

varoluşsal sorular yoktur bu nedenle de onlar “ne iseler o olmak” durumundadırlar. Ancak insanlar 

ben kimim, niye yaşıyorum amacım ne gibi varoluşsal sorular sorarlar ve bu sorularla kendilerini 

oluşturan temel unsurları belirlemeye çalışırlar (Mulhall, 1998, s. 32). Bu sorular aracılığıyla oluşturulan 

en büyük ortak yapılar ise medeniyet, dil, etik ve kültürdür. İnsanlık oluşturduğu bu medeniyet, dil, 

etik ve kültüre yüklediği anlamlarla varoluşsal sorunların üstesinden gelmeye çalışır. Fakat çalışmanın 

konusu olan Körlük filminde olduğu gibi insanın ortaklaşa geliştirdiği bu yapılar küçük bir virüsle bile 

tamamen ortadan kalkabilir. Hatta insanlık ilkel çağlardan bile daha geride bir anlayışa sürüklenebilir.  

Varoluşçu felsefenin bireylere yaptığı temel eleştiri de insanın kendi sonlu varlığından 

kaçabilmek için maddi ve gündelik olanın içinde kendisini kaybetmesidir. İnsan ne o ̈lçüde meta 

dünyasına girerse, o kadar kendi varoluşundan kaçabileceğini du ̈s ̧u ̈nmektedir. İnsanların kendileriyle 

karşılaşmaktan kaçınmasının alış ̧-veriş bağımlılığı, madde kullanımı, is ̧koliklik, seks, gu ̈zellik bag ̆ımlılığı 

gibi birbirinden farklı yöntemlerinin bulunmaktadır. Heidegger insanın kendisine kars ̧ı geliştirdig ̆i bu 

duruma “kac ̧ıs ̧” demektedir. Heidegger kendisine soru sorabilen varlıg ̆ı Dasein (insan varlıg ̆ı) olarak 

adlandırır ve Dasein’i kac ̧ış halinde tanımlar (2008, s. 42-43, 197-198). Dasein gu ̈ndelik hayatın rutinine 

uyum sag ̆layarak metaların, dig ̆er Daseinlerin (ötekilerin) ve gu ̈ndelik yaşamı kus ̧atan her s ̧eyin içinde, 

kaçıs ̧ını sürdürmektedir. Dasein tam bir bilgisizlik halinde dünyaya fırlatılmıştır ve dünya da bulunduğu 

geçici zaman diliminde diğer Daseinlerle ilişki kurmaya çalışır. Fakat herkes, gerçekte “hic ̧ kimsedir”, 

sadece insanın kendisinden kac ̧masına yardımcı olan bir arac ̧tır. I ̇s ̧te bu durum bilinçaltı bir su ̈reç olarak 

insanların kalabalıklar içerisinde kendilerini “tekinsiz” hissetmelerine neden olur. Heidegger’e go ̈re bu 

tekinsizliğin üzeri ne kadar fazla s ̧eyle örtu ̈lmeye c ̧alıs ̧ılırsa, tekinsizlik de o denli insanın pes ̧ini 

bırakmaz hale gelir (2008, s. 199). Gündelik hayatta sürekli örtülmeye çalışılan bu tekinsizlik haliyse 

kişisel ve toplumsal olarak ani şoklarla gün yüzüne çıkmaktadır. Kişisel alanda bir yakınını kaybetme 

gibi olaylar hayatın anlamı üzerine düşünsel alanlar ortaya çıkartırken, toplumsal alanda ani olarak 

ortaya çıkan doğal veya biyolojik afetler Dasien’in kaçmaya çalıştığı büyük bir anlam sorunu üzerine 

düşünmesini kaçınılmaz hale getirir. Heidegger bu kac ̧ıs ̧ın sebebini “O kadar sonluyuz ki dog ̆rudan 

doğruya kendi karar ve irademizle hic ̧liğin kars ̧ısına, kendimizi oldug ̆u gibi bu ̈tu ̈n c ̧ıplaklığımızla 

koymaya muktedir deg ̆iliz (2008, s. 51)” s ̧eklinde ac ̧ıklamaktadır. 

 Varoluşçu filozofların ortaklaştığı alanlardan bir diğeri de insanların ölüm, hayatın gelip 

geçiciliği gibi duygulardan kaçabilmek için gündelik uğraşlara aşırı önem atfederek ve metalarda anlam 

arayarak sonu gelmeyen bir hiçlik denizinde yüzmeleridir. İnsanlar gündelik işlerle ve meta 
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bombardımanıyla varoluşlarından kaçabileceklerini düşünmektedirler. Fakat bu kaçış yerine hiçlikle 

yüzleşme, insani varlığı kendi doğasına yaklaştırır. İnsanın doğasına bu şekilde yaklaşabilmesi ise ya 

bilinçli ya da pandemik hastalıklar gibi zorunlu bir şekilde meydana gelebilir. Varoluşçu filozoflara göre 

varoluşla bilinçli bir yüzleşme bir seçimle meydana gelir bu seçimde insanın kendine dayatılan yaşamı 

kabul etmemesidir. İnsan ancak kendi seçimiyle gerçekleştirdiği hayatı yaşarsa varoluşuna içkin olur, 

başka bir ifadeyle varoluşçu felsefenin özgürlük sorununa karşı önerisi insanın kendi seçimiyle yaşadığı 

bir hayattı yaşamasıdır. Bu hayatın iyi veya kötü, şöyle ya da böyle olması insanın özgürlüğünü 

engelleyememektedir. Varoluşçu felsefenin önemli filozoflarından J. P. Sartre bu özgürlük durumunu 

şu şekilde ifade etmektedir: 

İnsan evreninin, insani özelliğinin dünyası dışında başka bir evren yoktur. 

İnsan kurucu vasfıyla aşkınlığın öznellikle bu ilişkisine, varoluşçu 

hümanizm diyoruz. Bu hümanizmdir; çünkü biz insana kendisi dışında 

hiçbir yasa koyucunun olmadığını hatırlatıyoruz; bu şekilde terk edilmiş 

olduğundan, kendisini belirlemesi gerekenin yine kendisi olduğunu 

söylüyoruz; ayrıca kendine yüz çevirerek değil, kendi ötesinde, her zaman 

bir özgürleşme ya da belli bir farkındalık amacı arayarak, insanın kendinin 

gerc ̧ekten bir insan olduğunu anlayacag ̆ını gösteriyoruz (1985, s. 98-99).  

İnsanın varoluşuyla yüzleşmesini zorunlu kılan bir diğer durumda kitlesel felaketler veya 

salgınlardır. Camus’un Veba (2019) isimli romanında görüldüğü gibi eğer bütün insanları tehdit eden 

ölümcül pandemik salgınlar sırasında da (Oran şehrini bir mikro kozmos olarak kabul edersek) varoluş 

tersine bir işleyişle ortaya çıkmaktadır. Pandemik salgınlar sırasında gündelik yaşama ve metalara 

gömülmüş insanlar kaçınılmaz bir biçimde bu yapıların ne kadar kurgusal, kırılgan ve geçici olduğuyla 

yüzleşmek durumunda kalırlar. Camus felsefesinde sıklıkla yaşamın erekten ve akıldan yoksun 

olduğunu dile getirir. Ancak insanın yaşamı akılla kavranabilecek bir erekler dizgesi olarak yaşamasının 

onun en büyük trajedisini oluşturduğunun da altını çizer. Yaşamla varoluş arasındaki bu fark ise Camus 

felsefesinde önemli bir yerde duran absürt kavramını yaratmaktadır. Ancak yaşamın bu absürt durumu, 

insanı zorunlu olarak kötümserliğe götürmez, eğer insanlar yaşamdaki absürt yapının farkına varırlarsa, 

yaşamda insanın özgürlüğünü engelleyen bütün durumlara karşı mücadele edebilecek düşünsel boyuta 

ulaşabilirler. Bu nedenle Camus için pandemik bir salgın insanların, yaşamın absürtlüğünü 

kavrayabilmesi açısından onlara bir fırsat sunmaktadır. Zira günümüzde yaşanan Covid-19 salgınından 

itibaren, dünyanın birçok yerinde belirli farkındalıklar yükselmeye başlamıştır denilebilir. Slavoj Zizek3, 

                                                             
3 https://terrabayt.com/manset/zizek-koronavirusu-kapitalizme-kill-bill-vari-bir-darbedir-komunizmin-yeniden-icat-

edilmesine-yol-acabilir/ 

https://terrabayt.com/manset/zizek-koronavirusu-kapitalizme-kill-bill-vari-bir-darbedir-komunizmin-yeniden-icat-edilmesine-yol-acabilir/
https://terrabayt.com/manset/zizek-koronavirusu-kapitalizme-kill-bill-vari-bir-darbedir-komunizmin-yeniden-icat-edilmesine-yol-acabilir/
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Giorgio Agamben4, Judith Butler5, Jean-Luc Nancy6 başta olma üzere çok sayıda düşünür ekonomik, 

siyasi, kültürel ve gündelik yaşamda kaçınılmaz bir biçimde köklü değişiklikler olacağı yönünde farklı 

görüşlerini bildirmişlerdir. Camus’ya göre insanlarda oluşacak bu farkındalık, mücadele gücü oluşturur 

ve insanı varoluşu ve özgürlüğü için harekete geçirebilir (Camus, 2019, s. 31). Babalola’ya göre tıpkı 

Camus gibi Kafka’da varoluşçu bir yazardır ve varoluşçu yazarların genel eksenini şu şekilde 

özetlemektedir:  

Bu yazarlar daha çok kaotik ve akıl dışı bir evrene akılla yaklaşmaya 

çalışan insanın umutsuzluğu üzerine odaklanırlar. Onlara göre insanlar 

kalıplaşmış kurallar yerine kendi değerleri için kendilerine yaslanmalı, 

kesin ve nesnel yönlendiricilerin yokluğunda seçim yapmalıdırlar (2005, 

Aktaran Özkan, 2018, s. 70). 

Görüldüğü gibi pandemi anları varoluşçu felsefenin temel tartışmalarının ortaya çıkarılabilmesi için 

son derece elverişli bir yapı sunmaktadır. Bir sonraki bölümde varoluşçu felsefenin izlerini sürerek 

Körlük filminin analizi yapılacaktır.   

Körlük (2008) Filmi Analizi 

Körlük filminin konusu ve olay akışı çalışma içerisinde kısaca açıklandığı için tekrar olay örgüsüne 

girilmeyecektir. Çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için filmin izlenmesi faydalı olacaktır, fakat gerekli 

görülen noktalarda filminden bazı sahnelerin gösterilmesiyle filmin varoluşçu bir analizi yapılacaktır.  

Körlük filmin giriş sekansları olan körlük pandemesinin yayılmasından sonra, hükümet tarafından 

olağanüstü hâl ilan edilir ve hapishane-hastane karışımı yapılarda körlük pandemisine kapılan insanlar 

karantinaya alınır. Karantinanın ilk günlerinde daha çok yardımlaşma hakimken ilerleyen zamanlarda 

maddi dünyaya dönüş, güçlünün güçsüzü ezmesi, çetelerin kurulması ve eşitsiz mübadeleye dayalı 

ekonominin yeniden kurulduğu bir yapı betimlenir. Filmin birinci saati boyunca, körlük pandemisinin 

yarattığı dayanışma ruhunun nasıl yavaş yavaş maddi ve gündelik çıkarların değer kazandığı bir yapıya 

dönüştüğü mikro-kozmosa olarak tanımlanan hapishane-hastane de görülmektedir. Körlük pandemisi 

başlamadan önce yaşanılan dünyanın bir yenisi salgın tüm şiddetiyle devam ederken dahi kurulmaya 

başlanmıştır. Filmin geçtiği mekân içerisinde para piyasası yeniden kurulur ve günümüz performatif 

insanı yeniden aynı düzeni inşa etmeye başlar Bir kıyamet anında bile meta fetişizmine dayalı kapitalist 

                                                             
4 https://terrabayt.com/dusunce/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-yarattigi-istisna-hali/ 

5 https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits?fbclid=IwAR1BUEUxQIjjnjflHQb7OD-

ErcGQ29v4tWVyYEzK9O5q0kV1Rn2M2VjfJk8 

6 https://terrabayt.com/dusunce/viral-istisna/ 

 

https://terrabayt.com/dusunce/covid-19-gerekcesiz-bir-acil-durumun-yarattigi-istisna-hali/
https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits?fbclid=IwAR1BUEUxQIjjnjflHQb7OD-ErcGQ29v4tWVyYEzK9O5q0kV1Rn2M2VjfJk8
https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits?fbclid=IwAR1BUEUxQIjjnjflHQb7OD-ErcGQ29v4tWVyYEzK9O5q0kV1Rn2M2VjfJk8
https://terrabayt.com/dusunce/viral-istisna/
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ekonomi alternatifsiz olarak düşünülüyor ve oluşturulmaya başlanır. Bir anlamda komün düzeninden, 

eşitsiz değiş-tokuşa dayalı ekonomik modele geçildiği söylenebilir.  

 

    

        Görsel 8. Salgının başında yardımlaşmaya dayalı                                 Görsel 2. Meta bazlı eşitsiz ekonomiye geçiş 

                            komünel yaşamın tasviri. 

Filmin bu noktasında, insanın toplu halde yaşadığı bir kriz sırasında dahi varoluşundan kaçmak için 

meta dünyasına sarılması betimlenmektedir. Zira varoluşçuluk bölümünde başta Heidegger olmak 

üzere sözü edilen bütün varoluşçu felsefecilerin, insanlara yaptığı eleştiri, sinematik bir alanda 

gösterilmiş olur. Çünkü insanlar elmas, gümüş, para gibi, insanların ona biçtiği anlam dışında bir anlam 

ifade etmeyen metalardan vazgeçememektedirler. İnsanlar elde etmek için ömürlerini harcadıkları 

metaların boşa çıktığı bir pandemi halinde bile tekrar metaya dayalı bir düzen oluşturmaya 

çalışmaktadırlar. Bunun nedeni ise varoluşçu düşünürler tarafından dile getirildiği gibi, insanın gerçek 

varoluştan kaçmak istemesidir.  

 Filmde meta fetişizminin ikinci bir boyutu ise kadınlar üzerinden yapılandırılmıştır. Körlük 

filminde başlangıçta barmen (Bartender) olarak gördüğümüz karakter film içerisinde baskı ve şiddet 

kullanarak kapitalist ekonomiyi yeniden oluşturan kişi olarak tasvir edilmiştir. Bu karakter 

destekçileriyle birlikte kapitalist ekonomiyi yeniden oluşturduktan kısa bir süre sonra, parası kalmayan 

diğer koğuşlara, kadınlarını kendi koğuşlarına göndermeleri karşılığında yemek almaya devam 

edebilecekleri şeklinde haber gönderir. Bu durum kadınların mevcut sistemdeki metalaştırılmalarının 

ve bir değiş-tokuş nesnesi olarak görülmelerinin pandemi durumunda da en kısa sürede tekrar tesis 

edilebileceğini göstermektedir. Kadınlara uygulanan cinsel şiddet ve cinayetler sonucunda ise film 

içerisinde bir nevi peygamber olarak metaforlaştırılan ve gözleri gören tek insan olan doktorun eşi 

barmeni öldürerek, Nietzsche’nin felsefesinde sözünü ettiği “güç istenci” durumunu yaşamak zorunda 

kalmıştır. Kötü olan bir dünyada iyi kalınamaması ve kimseyi öldürmek istemeyen bir kadının bile diğer 

insanların iyiliği için cinayet işlemek ve onlara liderlik etmek zorunda kalması, gücü eline almanın 

insanın varoluşundan ayrılamayan bir olgu olduğunu göstermektedir. Doktorun eşinin, barmeni 

öldürdükten hemen sonra “artık kuralları kendisinin koyacağını” söylemesi ise, gücü elde edenin artık 
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geri dönülmez biçimde güç istencini sürdüreceğinin altını çizmektedir. Hastalar arasında “kadının 

ölmesi durumunda savaş çıkacağına dair” söylemler dolaşmaya başlaması da insanların yine varoluşçu 

düşüncede olduğu biçimiyle, yaratılan bir kurtarıcı miti aracılığıyla kendi varoluşlarından kaçışının 

başka bir yönünü göstermektedir. 

 

 

 

  

 Görsel 3. Doktorun eşi mucizevi bir biçimde körlük                         Görsel 4.   Doktorun eşine atfedilen kutsallık  

                  salgınından tek etkilenmeyen kişidir.                              Hristiyanlığa ait dini motiflerle de desteklenmiştir.  

                          

Körlük filminin varoluşçu felsefe ile ilişkisi, filmin son bölümünde daha da belirginleşmektedir. 

Karantinada bulunan insanların dışarı çıkmasıyla birlikte salgının tüm dünyaya yayıldığı ve salgın 

nedeniyle şehirlerin modern çöllere dönüştüğü izleyiciye çeşitli görsellerle betimlenir.    

 

 

 

 

 

  Görsel 5. İşlevini yitirmiş, beton çölüne dönüşen şehir.                            Görsel 6. İşlevini yitirmiş, beton çölüne dönüşen şehir.  

Filmde bütün maddi dünyanın çöküşü, lüks dairelerin, işyerlerinin, otoyolların, pahalı markaların, 

anlamlarını yitirdiği, şehirlerin artık medeniyeti değil cehenemvari bir dünyayı imlediğinin altı defalarca 

çizilmektedir. Bu durum varoluşçu felsefede de sıklıkla değinilen bir konu olan maddi dünyanın 

anlamsızlığını gözler önüne seren düşüncenin sinematik bir sunumu olarak okunabilir. Maddi olan 

şeylerin kendinde (a priori) bir anlamının olmadığı gösterilir ve günümüz dünyası için neredeyse kutsal 

bir değeri olan paranın çöplerde, şehrin yerlerinde, pislik unsuru olan bir çöpten farksız hale geldiği 

imajlarla sunulur.  
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 Çağdaş dünyanın bütün değerlerinin Körlük filminde yok olduğunun gösterildiği son otuz 

dakikalık bölümde hayvanların (köpeklerin) insan leşlerini yediği sahne imgesel anlamda olduğu kadar 

içerik açısından da ilgi çekici bir sahnedir.  

  

 

 

 

                                                              

Görsel 7. Köpeklerin ölmüş insanları yemeleri. 

İnsanlar günümüzde oldukça yoğun bir et tüketimi gerçekleştirmekte ve dolayısıyla hayvanları 

sistematik olarak öldürerek onları yemektedir. Fakat filmde insanların ölmüş hayvanları yediği 

düzenden, hayvanların ölmüş insanları yediği bir düzene geçildiği gösterilmektedir. Artık şehirler 

ormanlara dönüşmüş ve orman kanunları da şehirlere hâkim olmuştur. İnsan ile hayvanlar arasındaki 

ayrımın ortadan kalkması, büyük bir kaos, sürekli hale gelmiş yağmalama hali, şiddetin bir ruh hali 

olarak çölleşmiş şehri kaplaması, bir nevi peygamber olarak nitelenen doktorun eşi karakterinin bile 

insanlara sert davranmasına neden olmuştur. İçinde bulunduğumuz zamanda yaşanan Covid-19 

salgınında da özellikle süpermarketlerde bu tür şiddet olaylarına sıklıkla rastlanmıştır ve birçok ülkede 

kavga görüntüleri tespit edilmiştir.  

 

 

 

 

                                      

Görsel 8. Avusturalya da süpermarkette çıkan bir kavga. 

Filmin son bölümde yine sıklıkla vurgulanan alt metinlerden biri de kapitalist düzen açısından 

önemli olan şirketler, markalar, arabalar, lüks yaşam, moda, güzellik, cinsellik gibi tüketim kültürü 

açısından hayati önemi olan yapıların işlevini tamamen yitirdiğinin gösterilmesidir. Kapitalizmin 

normal işleyişinde insanların yaşamlarını ve karakterlerini biçimlendiren kurgusal yapıların pandemik 
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bir salgın sırasında önemsiz hale geleceğinin altı düzenli olarak tekrar eden imajlarla çizilmektedir. 

İnsanın belirli yapılarla doldurmaya ve kaçmaya çalıştığı varoluşsal öz, pandemik salgınlar sırasında 

insanın yüzleşmesi zorunlu hale gelen bir form almaktadır. Çalışmanın varoluşçuluk bölümünde de 

açıklandığı gibi Körlük filminde tasvir edilen bu yapı özellikle Heidegeer, Camus, Sartre’ın üzerinde 

durduğu önemli bir başlıktır.  

 İnsanın doğadan kopuşu da Körlük filminde imajlar aracılığıyla değinilen önemli konulardan 

bir diğeridir. Yine varoluşçu felsefede sıklıkla kullanılan insanın doğadan kopuşu onu hem kendi 

doğasına hem de tabiata yabancılaştırmaktadır. Filmde özellikle yağmurun yağması ile birlikte gelen 

duyusal ve duygusal imajlar neredeyse bir mesaj olarak kurtuluşun doğayla iç içe olmaktan geçtiğini 

işaret etmektedir. 

 

 

 

 

           

Görsel 9-10. Yağmur aracılığıyla insan-doğa bütünleşmesinin ve doğanın özgürleştirici gücünün betimlenmesi.  

 

Yağmurun yağdığı sahne insanların doğal hayattan koptukça ve şehir yaşamı içerisinde devasa 

kurumlar ve yapılar arasında kaldıkça, doğalarına yabancılaştıklarını ve körleştiklerini simgelemektedir. 

Kurumlar ve şehirler arasında kalan insanın trajedisi varoluşçu bir edebiyatçı olarak görülen Franz 

Kafka’nın Dönüşüm, Dava, Şato, Amerika gibi romanlarında işlenen ana konudur. Körlük filminde de 

gösterilen körlük pandemisi halihazırda içinde yaşadığımız toplumda olan ancak görmek istemediğimiz 

bir olgunun tasviri olarak okunabilir. İnsan, doğayla olan ilişkisini kopardığı oranda körleşmektedir. 

Yağmur sahnesinde insanların yağmuru vücutlarına almaları, dans etmeleri doğayla bütünleşmeyi 

simgelemekte ve diyonizyak bir anın yaşanmasının koşulunun doğadan geçtiğine dair bir mesajı 

içermektedir. Yağmur sayesinde insanlar birbirlerine, kendilerine, vücutlarına sevgi ve şefkatle tekrar 

dokunmaya başlayabilmişlerdir. Bu noktada yağmur sembolü altında doğa birleştirici bir göstergedir. 

Filmin iki yerinde de müzik göstergesiyle sanatın insanlar arasında birleştirici bir gücü olduğu bu 

sahneyle filme yerleştirilmiş olmaktadır. Bu sahneden sonra insanlar tekrar görmeye başlar. Tıpkı filmin 

başında olduğu gibi görmek de bir salgına dönüşür ve herkes yavaş yavaş görmeye başlar. İnsanlar her 

şeylerini kaybettikleri noktadan hemen sonra doğanın sesine kulak verdikleri yerde görmeye 

başlamaktadır ki Camus’un felsefesi açısından da insanın gerçekten görebilmesi için ilk önce mevcut 

yapıların ne kadar absürt olduğunu farkına varması gerekmektedir. Herkes tekrar görmeye başlayacak 

ancak bu görüş artık başka bir görüş olacaktır.                     
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Sonuç  

Varoluşçu düşünürlerin ortak başlıkları olan insanın güçsüzlüğü, şiddet, özgürlük, insanın 

dünyaya fırlatılmışlığı, nesnel bir anlamın olmayışı, doğadan kopuş gibi konular Körlük filminin birçok 

yerinde gösterilen imajlarla sinematik bir tasarım olarak sunulmuştur. Filmde her yer savaş alanına 

dönmüş durumdadır. Medeniyet, kültür ve etik tam anlamıyla işlevini yitirmiştir. Fakat bu durumu 

insanın ilkel yapısına bir dönüş olarak da okumayı güçleştiren göstergesel bir tasarım filmin merkezine 

yerleştirilmiş durumdadır, çünkü pandemi ile ilgili filmlerin en önemli özelliklerinden birisi de bu 

tekno-yoz yapıdır. Zira, ilkel insan bir amaç doğrultusunda yaşamaktadır ve binlerce yıl içerisinde 

medeniyetleri oluşturmuştur. Özellikle on yedinci yüzyıldaki aydınlanma düşüncesinin etkisiyle bilim 

ve teknoloji aracılığıyla insan medeniyetinin en üst mertebeye ulaşacağı bir motto olarak kabul 

edilmiştir denilebilir. Fakat Körlük filminin betimlediği şekliyle, insanların oluşturduğu medeniyet 

büyük bir içe patlama yaşayarak, sahip olduğunu düşündüğü tüm değerlerin aslında büyük bir kurgu 

olduğuyla ilgili gerçeklikle yüz yüze gelmektedir. Bu durumda çalışmanın varoluşçuluk kısmında sözü 

edilen düşünürlerin görüşlerini sinematik anlamda betimlenmesi olarak okunabilir. Filmin son 

bölümündeki yağmur sahnesiyle ise yine varoluşçu felsefenin önemli başlıklarından olan doğadan 

kopuş betimlenerek, kurtuluşun ve özgürlüğün insanın doğayla olan bağının tekrar kurulmasından 

geçtiği vurgulanmaktadır. İnsanların mevcut durumun absürtlüğünün farkına varması için pandemi 

kötümserliği ve iyimserliği bir arada barındıran bir işlev görmektedir. Özellikle Covid-19 pandemisi 

sonrasında yaşanan gelişmelerle Körlük filmi bir arada düşünüldüğünde ortaya çıkan tartışmaların ve 

yaşanan durumların benzerliği şaşırtıcı düzeydedir denilebilir. Bu nedenle Körlük filminin ve içinde 

bulunduğumuz Covid-19 salgınının, insanların kaçmaya çalıştıkları varoluşsal yapıları kaçınılmaz bir 

şekilde gün yüzüne çıkardığı ve tartışmaya açtığı söylenebilir.  
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Need for the “Other” in Samuel Beckett’s Endgame and Orhan Pamuk’s The 
White Castle 

Hayatın Anlamı için Öteki’ne İhtiyaç: Samuel Beckett’in Endgame ve Orhan Pamuk’un 
Beyaz Kale Eserinin Karşılaştırılması 

 

 

Victoria Bilge Yılmaz1 
 

 

Abstract  

 

Samuel Beckett’s Endgame (1957) and Orhan 

Pamuk’s The White Castle (1985) meet on the 

verge of human despondency in the world 

deprived of any meaning or certainty. Both 

works can be analysed in terms of the characters’ 

disability to stand on their own as a separate 

individual. Beckett’s Endgame, an important 

symbol of life’s emptiness and a major 

cornerstone in the discourse of a human being’s 

isolated and forlorn existence in a meaningless 

universe, serves as a theoretical background for 

Pamuk’s The White Castle. Similar to the 

relationship of Hamm and Clov in Beckett’s 

play, the relationship between Hoca and an 

Italian narrator in Pamuk’s novel is based on the 

dependence of one on the other. Despite the 

urge to leave one another, the characters in both 

works remain where they are as they are aware 

of life’s inadequacy to satisfy their needs 

wherever they are. This study compares two 

Özet 

 

Samuel Beckett’in Endgame (1957) ve Orhan 

Pamuk’un Beyaz Kale (1985) adlı eserleri anlamsız 

bir dünyada hayatını sürdürmeye çalışan insanın 

umutsuzluğu üzerine konu edilirken benzerlikler 

sergilemişlerdir. Her iki eser de bir insanın 

bağımsız bir şekilde var oluşunun imkânsız 

olduğu örneklemleri üzerine inşa edilmiştir. Bir 

insanın, anlamsız bir âlemde soyutlanmış bir 

şekilde yaşamasına vurgu yapan ve hayatın 

anlamsızlığını sembolize eden en önemli 

oyunlarından biri olarak sayılan Beckett’in 

Endgame adlı eseri, Pamuk’un Beyaz Kale adlı 

romanı için teorik bir zemin oluşturduğu 

görülüyor. Beckett’in eserinde geçen Hamm ve 

Clov karakterleri arasındaki ilişkiye benzer 

biçimde Pamuk’un romanında da Hoca ve 

İtalyan anlatıcı arasında ilişki vardır. İki eserde de 

adı geçen kahramanlar birbirine bağımlı olarak 

yaşamlarını sürdürmektedir. Her iki eserde de 

kahramanlardan biri her zaman kaçma 
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works in terms of life’s meaninglessness, 

characters’ power struggle between each other, 

and at the same time, their failure to separate 

from each other. The study concludes that the 

need for the other appears in postmodernist 

works as a technique that shows people’s striving 

for unity and meaning in a desolate universe. 

Yet, having postmodernist elements in them, 

Beckett’s play and Pamuk’s novel do not provide 

a stable and coherent setting for their characters. 

 

Keywords: Samuel Beckett, Endgame, Orhan 

Pamuk, The White Castle, postmodernist 

 

eğilimindedir. Bu kahramanların birbirinden 

kaçmayı başaramamasının nedeni ise iki eserde 

de benzer biçimde kurgulanmıştır. Eserlerdeki 

kahramanlar nerede olurlarsa olsunlar, hayatın 

hiçbir şekilde onları tatmin edemeyecek 

olmasının farkındadırlar. Bu çalışma, iki eserdeki 

hayatın anlamsız olduğunu, karakterlerin kendi 

aralarındaki güç savaşlarını ve aynı zamanda, 

birbirinden ayrılamadıklarını karşılaştırmaktadır. 

Bu çalışmada postmodern eserlerde işlenen 

kahramanların öteki’ne ihtiyaç olgusu sebepleri 

üzerinde durulmuştur. Öteki’nin var olmasının 

sebepleri arasında soyutlanmış dünyada 

insanların birlik içerisinde nasıl anlam aradıkları 

vurgulanmaktadır. Fakat postmodern unsurlarını 

taşıyan Beckett’in oyunu ve Pamuk’un romanı, 

kahramanlarına istikrarlı ve ahenkli bir sahne 

sunamamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Samuel Beckett, Endgame, 

Orhan Pamuk, Beyaz Kale, postmodern 

  

Introduction 

 Samuel Beckett (1906-1989) has been accepted as one of the greatest authors of the 20th 

century world literature. His works mainly express the existential issues of human beings, their inability 

to change something in their lives, and their failure to grasp the meaning of their existence. Waiting for 

Godot (1953), Beckett’s worldwide famous play about forlorn human existence, has become a 

cornerstone of modernist and postmodernist literature. Having a profound philosophical hue, 

Beckett’s works have become solid background against which it is possible to analyse the works of 

other authors. Endgame (1957), for example, has been analysed from different perspectives and has 

taken its place as one of the most significant plays in the world drama. It is possible to see similarities 

between Beckett’s Endgame and other authors’ works all around the world. One of these authors is 

Orhan Pamuk (1952), Turkish author, screenwriter, and the winner of 2006 Nobel Prize in Literature. 

Orhan Pamuk has been regarded as one of the greatest Turkish authors who have become well-known 

all over the world. His works mainly express various ideas from various fields such as psychology, 

philosophy, history and several others through postmodernist techniques. In this study, Pamuk’s The 

White Castle (1985) is going to be analysed under the light of the theoretical background provided by 

Beckett’s Endgame. The White Castle was Pamuk’s first novel translated into English and as Yıldız Ecevit 
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(2013) states, Pamuk makes his great international debut with this novel (p. 177). This study analyses 

Orhan Pamuk’s The White Castle against the background of Samuel Beckett’s Endgame in terms of the 

main characters’ need for the “other” in a meaningless universe. 

 

Samuel Beckett’s Endgame    

The first part of this study is going to set the background for an analysis of Pamuk’s novel and 

analyse Beckett’s one act play Endgame in terms of the characters’ failure to leave each other. Endgame 

is a play in one act that takes place in a skull-like room with four characters: Hamm, Clov, Nagg, and 

Nell. Clov is Hamm’s servant-like roommate who can also be Hamm’s adoptive son; and Nagg and 

Nell are Hamm’s parents. The play has almost no action and thus, mainly conveys the meaning of 

meaninglessness of life. While Nagg and Nell seldom appear – as they are closed in bins in the room 

– Hamm and Clov are the main characters on stage. Going through the meaningless existence, Hamm 

and Clov try to find a way to see something meaningful in life by imposing authority over each other. 

Meanwhile, the play discloses the characters’ inability to leave each other. 

The life that the characters in Endgame lead bears no signs of meaning. James Acheson (1993) 

claims that “Beckett is vague both about the setting of Endgame and about the identity and 

relationships of its characters” (p. 11). The play in a way creates a sense of uncertainty and 

meaninglessness. It becomes quite obvious when Hamm asks: “We're not beginning to... to... mean 

something?” (Beckett, 1957/2020) Hamm’s hope for a meaningless life makes him dream about his 

future: “Let's go from here, the two of us! South! You can make a raft and the currents will carry us 

away, far away, to other... mammals!” (Beckett, 1957/2020) Hamm’s wish to escape from his current 

situation with Clov instantly evaporates as he mentally comes back to where he is. Hamm needs 

something to happen so that he can understand that life goes on. In order to believe that life goes on 

and that he can add some meaning and certainty to his existence Clov exclaims: “Finished, it's finished, 

nearly finished, it must be nearly finished” (Beckett, 1957/2020). Although what is finished is not 

known, there is at least a kind of process that has its end. In other words, Clov wants to believe that 

in this life, something begins, develops, and finishes. Hamm’s stories, for example, boost Clov’s feeble 

belief in something that takes its course. That’s why he vehemently asks Hamm to go on with his 

stories: “Keep going, can't you, keep going?” (Beckett, 1957/2020) These stories, in fact, give Clov 

precisely what he wants in life – some kind of belief in something. Both Hamm and Clov are stuck in 

the middle of something and do not know whether life goes on or not. When Clov falls prey to his 

relentless despair, he says: “I can't be punished any more” (Beckett, 1957/2020). Similarly, Hamm 

feels that it is the peak of misery: “Can there be misery--- (he yawns) ---loftier than mine?” (Beckett, 

1957/2020) Because Hamm thinks that he experiences a difficult life and because he feels desperate, 

Hamm thinks of committing a suicide, but even this act is out of his control: “And yet I hesitate, I 

hesitate to... to end” (Beckett, 1957/2020). It is another element that designates the characters’ stuck-

in condition. This condition spreads into their future as well and it is seen when Clov thinks that even 

the plants are dead: “They'll never sprout!” (Beckett, 1957/2020) When they calm down after an attack 

of melancholy and despair, Hamm admits his situation: “It's the end of the day like any other day, isn't 

it, Clov?” (Beckett, 1957/2020)   
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Such a gloomy atmosphere and a failure to accomplish or control something lead Hamm and 

Clov to search for meaning in life in their small setting. To add some meaning into their existence, 

they pretend to be busy doing something very important. For example, when Hamm asks Clov to put 

him to sleep, the latter answers: “I can't be getting you up and putting you to bed every five minutes, 

I have things to do” (Beckett, 1957/2020). Although he normally does not have anything important 

to do, pronouncing such phrases makes him believe that he has the power to accomplish something. 

Moreover, while Clov tries to show that he is busy doing something, he also undermines Hamm. 

Showing that Hamm is not as important to Clov as it should be makes the latter a little bit higher in 

status. It means that Hamm is dependent on Clov. This dependence, in turn, allows Clov ignore 

Hamm’s orders: “Get me ready”, (Clov does not move.) Go and get the sheet. (Clov does not move)” 

(Beckett, 1957/2020). Actually, such kind of a relationship between them helps them have something 

to be dealing with. And this undermining, actually, is another way to add meaning to one’s existence. 

Clov usually undermines Hamm by not providing precise answers to his questions. When Hamm asks 

about the time, Clov does not give a certain answer: “The same as usual” (Beckett, 1957/2020). 

Hamm, surely, does not hesitate to apply the same tactics to seem meaningful in this forlorn life. When 

he cannot get an appropriate answer from Clov, he becomes angry because he cannot help it. So the 

only thing that Hamm can do to show his power over Clov is to order him what to do: “Wait till 

you're spoken to!” (Beckett, 1957/2020) Or, Hamm threatens Clov leave him starving: “I'll give you 

nothing more to eat” (Beckett, 1957/2020).  

Meaningless life and Hamm’s and Clov’s struggle to impose authority over each other in a way 

lead one to understand that the characters display a profound need for the “other” in Beckett’s play. 

The main reason why Hamm and Clov subconsciously lead a power struggle might be seen the fact 

that they want to hide each other’s inevitable dependence on each other. Also, this can be seen from 

the opposite point of view; because they need to lead some kind of a struggle, they need the other 

besides them. No matter what are the reasons behind this struggle between the characters, it is obvious 

that Hamm and Clov complete each other. They complete each other physically. While Hamm is 

paralysed and blind, Clov always walks and he cannot sit down. If taken into consideration separately, 

each character’s physical characteristics do not let him leave a fully competent life. Yet, when they are 

together, they constitute the whole. Hamm and Clov also complete each other mentally. For 

Christopher Fitz-Simon (1983), Beckett’s characters “may be opposite halves of one personality” 

(189). And this idea leads one to see why they cannot leave each other, which is discussed below.  

It is obvious in the play that Clov is dependent on Hamm, but as the play develops, it becomes 

clear that Clov’s inability to leave Hamm lies much deeper than mere materialistic dependence. Surely, 

Clov depends on Hamm materialistically because Hamm gives him some food to survive. Also, Clov 

admits that he has nowhere to go: “There's no one else” (Beckett, 1957/2020). However, there is 

something more that prevents Clov from getting rid of Hamm. Clov sometimes thinks about it: “If I 

could kill him I'd die happy” (Beckett, 1957/2020). Hamm is aware of Clov’s ability to eliminate him  

and when he asks why Clov doesn’t do it, Clov answers: “I don't know the combination of the 

cupboard” (Beckett, 1957/2020). So Clov’s answer shows that his reason to stay with Hamm is food. 

But Clov’s resistance to get rid of Hamm continues even when Hamm says that he is ready to tell him 
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the combination of the cupboard: “I'll tell you the combination of the cupboard if you promise to 

finish me” (Beckett, 1957/2020). Yet, Clov is unable to leave Hamm and Sanford Sternlicht (1998) is 

right when he says that “Endgame is about the never-to-be fulfilled promise of a salvational departure” 

(p. 108). Departure is impossible in this play.   

Unlike Clov, who cannot express the reasons of his inability to separate from Hamm, Hamm 

is more open to the fact that he needs Clov. He makes it clear to Clov that he does not want him to 

leave: “You're leaving me all the same” (Beckett, 1957/2020). Or, he says in a sad tone: “You don't 

love me” (Beckett, 1957/2020). Indeed, Hamm is close to the fundamental truth; he knows why they 

cannot leave each other: “The dialogue” (Beckett, 1957/2020). Hamm believes that even though the 

communication between them is not one of the healthy ones, it keeps them alive. So Hamm tries to 

keep Clov by his side and when it is necessary, he even asks Clov’s forgiveness: “Forgive me” (Beckett, 

1957/2020). Hamm tries to feel Clov’s closeness and asks him for more contact: “Will you not kiss 

me?” or “Give me your hand at least” (Beckett, 1957/2020). When nothing works to get Clov closer 

and to get him express his feelings and ideas, Hamm states the sharp truth: “Gone from me you'd be 

dead”, to which Clov does not hesitate to answer in the same manner: “And vice versa” (Beckett, 

1957/2020). In short, both understand that the “other” is the only way to overcome this meaningless 

existence. Yet, while Hamm easily expresses his ideas about Clov and his wish to feel his closeness, 

Clov is introverted. That is why it is possible to agree with Fitz-Simon’s idea about Hamm’s and Clov’s 

constituting one personality.           

 

Orhan Pamuk’s The White Castle 

Now, it is possible to scrutinise Orhan Pamuk’s The White Castle against the background of 

Samuel Beckett’s Endgame. As it was stated above, Endgame provides a theoretical background in terms 

of the characters’ need for each other. The same need for the other can be observed in Pamuk’s novel. 

The White Castle is about an Italian traveller – the narrator of the novel – who becomes a slave in the 

17th century Ottoman Empire and finds himself in Istanbul. From Paşa’s palace, the narrator is sold 

to a man called Hoca, who dedicates his life to various pseudo-scientific research and the narrator 

becomes his partner in this research, albeit as a slave. Although the narrator has several opportunities 

to escape from his slavery, he decides to remain where he is. 

Similar to Beckett’s play, Pamuk’s novel also shows some symptoms of forlorn life that the 

protagonists have. Indeed, even the title of the novel stands for the unattainable castle that the 

Ottoman Sultan wants to conquer, but fails to accomplish. As Fethi Naci (2017) states, the novel flows 

through the past where boundaries between dream and reality are blurred (p. 615). So, the novel is an 

epitome of uncertainty. The novel starts with a thick fog (Pamuk, 2013, p. 11) that symbolises this 

emptiness and uncertainty. It can also be stated that the narrator’s story is embedded in a thick fog 

and it is difficult to see the boundaries of truth and falsehood. The narrator’s name is not given; he 

talks about his relatives in Venice, but names are not provided. Nobody is mentioned from his family 

who would like to rescue him from slavery (Pamuk, 2013, p. 14). The narrator creates a distance 

between himself when he talks about his life and his past experience and this increases the sense of 

uncertainty and meaninglessness (Pamuk, 2013, p. 12). In this way, it becomes impossible to trace the 
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voice of the narrator; who is expressing the ideas: the slave or the happy citizen of Istanbul. The 

narrator’s educational background is not certain although he behaves as if he is a doctor (Pamuk, 2013, 

p. 12-13). When the ship the narrator was on was captured by the Ottoman sailors and warriors, his 

position was uncertain. He wanted to escape from the Ottoman sailors’ violence; so he pretended to 

be a doctor. But at the same time, he belonged to the European captives on that ship. Neither group 

accepted him as their own member (Pamuk, 2013, p. 13). Similar to the setting in Endgame, the setting 

in Pamuk’s novel is gloomy and suffocating. After the narrator becomes a slave in Paşa’s palace, he 

and the other slaves are taken to work in the city. Yet, they can’t see the city because they are chained 

to each other and are taken from one place to the other (Pamuk, 2013, p. 14). Thus, in a huge city, 

they have very limited range of movement. The house where the narrator lives with Hoca is described 

as a suffocating place (Pamuk, 2013, p. 19).   

When the narrator starts living with Hoca, a power struggle starts to show itself between them. 

The narrator’s main weapon in this struggle is his resemblance to Hoca. Hoca sees the resemblance 

between them as a symbol of equality, so he pretends as if there is not any similarity between them 

(Pamuk, 2013, p. 19). Otherwise, the narrator’s slavery becomes annulled psychologically. Another 

aspect that adds prestige to the narrator is his background. The narrator talks about the education he 

got in Italy and knows that he is the authority in this regard (Pamuk, 2013, p. 20). The narrator’s 

background and his education, which is actually not mentioned in details, let him undermine the books 

Hoca shows to him. This makes Hoca angry, because these books are his treasury (Pamuk, 2013, p. 

20). Moreover, even the Sultan knows that the narrator’s background is better than Hoca’s 

background. When Hoca meets the Sultan and they talk about their research, the Sultan asks: “Has he 

taught these to you?”2 Hoca pretends as if he does not know who the Sultan talks about: “Who?” 

(Pamuk, 2013, p. 29) Hoca later tells the Sultan that although the narrator is an educated man, he is 

stupid; but the narrator happily exclaims: “they talked about me rather than talking about the stars” 

(Pamuk, 2013, p. 29). So Hoca is beaten and defeated by the narrator’s authority in this regard.  

Hoca also tries to impose authority over the narrator. Similar to the relationship between 

Hamm and Clov, there is a hierarchical division between the narrator and the Hoca. Hoca holds the 

power because he is the owner of the slave, the narrator in this sense. This gives Hoca freedom to 

impose his authority over the narrator. Moreover, the narrator feels that Hoca belittles him (Pamuk, 

2013, p. 20) and he cannot do anything about it because he is his slave. Hoca treats the narrator as if 

he is his student, and the latter obeys (Pamuk, 2013, p. 21). Making the narrator obey his orders and 

listen to his rules makes Hoca feel stronger. Like Hamm who threatens Clov with starvation, Hoca 

threatens the narrator by providing him with less food than he needs (Pamuk, 2013, p. 47). He even 

threatens to poison him (Pamuk, 2013, p. 47). Yet, the most important aspect that makes Hoca really 

great in the eyes of the narrator is Hoca’s bravery during the outbreak of plague epidemic. The narrator 

becomes jealous of Hoca’s ability to withstand the fear of disease (Pamuk, 2013, p. 65).            

Yet, despite all this hatred and resentment towards each other, the narrator and Hoca cannot 

separate. In fact, when they are introduced to each other by Paşa, the latter says that they “complete 

                                                             
2 The translation from Turkish into English is done by the author. 



Yılmaz, Victoria Bilge: Need for the “Other” in Samuel Beckett’s Endgame and Orhan Pamuk’s The White 
Castle  
 

 

 
2sdInternationalCongress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020 

Ankara / TURKEY | 223 

each other” (Pamuk, 2013, p. 18). And it is said not only because they look like each other as if they 

are twins (Pamuk, 2013, p. 18). Paşa probably feels the isolation of each from the others and believes 

that they can help each other overcome it. They complete each other in the same way Clov and Hamm 

complete each other in Beckett’s play. Strange but there are tiny scenes in Pamuk’s novel that are 

similar to some elements in Beckett’s play. For instance, similar to Clov, who cannot sit, the narrator 

cannot sit in Hoca’s house when he arrives there for the first time. Surely, the reasons for their inability 

to sit are different. The narrator cannot sit because he is not used to sit on the ground as it was 

common in Ottoman culture (Pamuk, 2013, p. 19). Meanwhile, similar to Hamm, who always sits in 

his chair, Hoca sits and watches the narrator (Pamuk, 2013, p. 19). What should be underlined here is 

the fact that the difference between Clov and Hamm is based on the same idea as the difference 

between the narrator and Hoca.    

The narrator’s reasons for staying with Hoca are sometimes expressed in an obvious way. At 

the beginning of the novel, the narrator is told that if he becomes a Muslim, he will be set free. But 

despite his strong desire to go back to his country, he wants to remain a Christian (Pamuk, 2013, p. 

23). The reason for this is not explained. Yet, once, the narrator admits that he has nowhere to go 

(Pamuk, 2013, p. 61). It might be because he does not want to go or because he thinks his relatives 

are lost for him from now on. The narrator thinks that his mother and fiancée died so he does not 

need to go back to his country (Pamuk, 2013, p. 80). As regards Hoca and the relationship between 

him and the narrator, the narrator says he loves Hoca and all his actions (Pamuk, 2013, p. 81). But he 

says it towards the end of his narration although, probably, he starts feeling it at the beginning. Yet, 

he does not express it at that time. The narrator needs Hoca at the beginning because if they become 

successful in fireworks, he can be set free and go to his country (Pamuk, 2013, p. 21). After a while, 

the narrator starts to feel that he is free and that he can go wherever he wants just like Hoca because 

he and Hoca are the same person (Pamuk, 2013, p. 31). So, psychologically, the narrator does not feel 

as a slave. Also, the narrator’s vanity makes him be close to Hoca as he likes to see that Hoca learns 

everything from him (Pamuk, 2013, p. 37). The narrator knows that Hoca wants to be like him (Pamuk, 

2013, p. 51) and it makes him happy. Although the narrator states that he hates Hoca, he thinks about 

the time spent together when Hoca is absent (Pamuk, 2013, p. 23). So it is difficult for the narrator to 

be remote from Hoca. When the narrator eventually manages to escape, he cannot forget Hoca and 

he knows that it is almost impossible for forget him (Pamuk, 2013, p. 69). The narrator accuses himself 

of leaving Hoca when he is sick; he misses him very much; he thinks he did not look into his face 

properly for a long time (Pamuk, 2013, p. 69). Thus, the narrator’s reasons for remaining with Hoca 

become clearer.   

Hoca’s reasons for keeping the narrator in his house are also clearly stated. At the beginning, 

he needs him in his scientific research. They work on fireworks and gunpowder (Pamuk, 2013, p. 18) 

and Hoca believes the narrator can help him in this. Later on in the novel, Hoca needs the narrator to 

work on serious work such as writing some scientific books (Pamuk, 2013, p. 70). Hoca also expresses 

his hatred of the narrator and the latter feels it. Paşa once tells Hoca to get rid of the narrator: “Get 

rid of him! . . . You can poison him or let him free” (Pamuk, 2013, p. 30). But Hoca does not do it. 

Hoca needs the narrator because he wants to see himself stronger beside him (Pamuk, 2013, p. 20). 
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Moreover, Hoca needs the narrator to feel that he exists. For example, he wants to look in the mirror 

together and he wants to write something together by sitting at one table (Pamuk, 2013, p. 49). After 

the narrator’s escape from Hoca, Hoca finds him. And when the narrator sees Hoca in front of him, 

he feels that Hoca loves him (Pamuk, 2013, p. 69). So the link between them is stronger than 

materialistic or scientific benefits. 

To conclude, Samuel Beckett’s Endgame and Orhan Pamuk’s The White Castle have similarities 

in terms of the need for the “other”. Both works have the ideas related to a human being’s failure to 

withstand life’s despondencies alone. No matter what kind of a partner one has, he or she strives to 

have somebody beside oneself. In fact, what these two works show is the idea that in a world where 

people have lost their competencies to constitute a whole, they try to find somebody to communicate. 

Yet, they cannot overcome the forlorn existence and add meaning to their lives. They just have the 

courage to believe that in this way, they at least have somebody and know that they share the same 

feelings.       

WORKS CITED: 

 

1. Acheson, J. (1993). ‘The Absolute Absence of the Absolute’: the Theory and Practice of Samuel 

Beckett’s Drama. In J. Acheson (Ed.), British and Irish Drama since 1960 (pp. 1-17). St. Martin’s 

Press. 

2. Beckett, S. (2020). Endgame. Originally published 1957. 

http://93.174.95.29/main/73444265F39752A367B87B36F5FF90B7  

3. Ecevit, Y. (2013). Kurmaca Bir Dünyadan. İletişim. 

4. Fitz-Simon, C. (1983). The Irish Theatre. Thames and Hudson. 

5. Naci, F. (2017). Yüz Yılın 100 Türk Romanı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 

6. Pamuk, O. (2013). Beyaz Kale. Yapı Kredi Yayınları. 

7. Sternlicht, S. (1998). A Reader’s Guide to Modern Irish Drama. Syracuse University Press.  

 

http://93.174.95.29/main/73444265F39752A367B87B36F5FF90B7


 

2
nd
International 

Congress on Multidisciplinary Social Sciences 

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler KongresiISBN:NNNN-NNNN 

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde 7226 Sayılı Kanunla Öngörülen Yargı 
Alanında Hak Kayıplarının Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yetkisinin 

Sınırları ve Kapsamı 

The Limitations and the Scope of the Regulation Authorization for the Prevention of Loss of 

Rights in the Scope of Jurisdiction Envisaged by Law no 7226 at Presidential Government 

System in Turkey 

 

 

Abdulvahap Darendeli1 
 

 

Abstract  

 

In Turkish positive law, administrative 

regulation is defined as the authority of the 

administration to fulfill general and non-

personality administrative acts. The 

administration (the executive) uses this authority 

for well functioning of the public services and 

for the public order (public safety, health and 

peace). With the 2017 constitutional 

amendments, the administration (to the 

executive) has been granted general regulatory 

powers, primarily through Presidential Decrees, 

Presidential Rulings, regulations and other 

regulatory acts in the Turkish positive law. 

Although the boundaries of these regulations are 

drawn in the Constitution, there are difficulties 

in administrative regulation, especially in matters 

related to the judicial field. Hence the 

“separation of powers principle” indicates that 

Özet 

 

Türk pozitif hukukunda idari düzenleme, 

idarenin genel ve kişilik dışı idari işlemler yapma 

yetkisi olarak tanımlanmaktadır. İdare (yürütme) 

bu yetkisini kamu hizmetlerinin iyi işlemesi, 

kamu düzeninin (kamu güvenliğinin, sağılığının 

ve huzurunun) sağlanması amacıyla 

kullanmaktadır. 2017 Anayasa değişikliği ile Türk 

pozitif hukukunda idareye (yürütmeye) başta 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri olmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı Kararları, yönetmelikler ve 

diğer düzenleyici işlemlerle genel düzenleme 

yetkisi tanınmıştır. Bu düzenlemelerin sınırları 

Anayasada çizilmiş olmakla beraber özellikle 

yargısal alana ait konularda idari düzenleme 

zorlukları bulunmaktadır. Zira yargısal alanının 

ancak yasa ile düzenlenebileceği daha alt 

normlarla düzenlenemeyeceği “kuvvetler ayrılığı 

ilkesinin” gereğidir. Bu nedenlerle söz konusu 

                                                             
1Hakim - Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, Ankara Türkiye, vahapdarendeli2013@gmail.com   
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the judicial field cannot be regulated by lower 

norms, but only by law. For these reasons, these 

regulatory actions should not interfere with the 

exercise and conducting of judicial power in 

accordance with the principle of separation of 

powers. In other words, these regulations have 

to increase the functional impact of the judiciary 

between the power of execution and the 

judiciary, to speed up their activities and these 

should be limited to the purpose of right to legal 

remedies of individuals. The subject of this 

review is the regulatory acts of the administrative 

bodies (Ministry of Justice, Board of Judges and 

Prosecutors, Board of Presidents of Council of 

State and Supreme Court of Appeals) authorized 

explicitly by the law.  In addition, in our review, 

it evaluates the conformity of administrative 

regulations with the general purpose of 

protecting the public order with the special 

purpose of “preservation the right to legal 

remedies of individuals to lose their rights” in 

the temporary Article 1 of the 7226 authority 

law. In these evaluations, the criterias in 

administrative judicial rulings has been taken 

into consideration as well. 

 

Keywords: Administrative Regulation, 

Seperation of Powers, Public Order, 

Jurisdictional Function, Administrative Law 

Rulings. 

düzenleyici işlemlerin kuvvetler ayrılığı ilkesine 

uygun olarak yargı yetkisinin kullanılması ve 

yürütülmesine müdahale etmemesi 

gerekmektedir. Diğer bir anlatımla söz konusu 

düzenlemeler yürütme erki ile yargı arasında 

yargının işlevsel etkisini artırmak faaliyetlerini 

hızlandırmak ve bireylerin hak arama 

özgürlüklerinin kullanılmasına yönelik amaç ile 

sınırlı olmak zorundadır. Bu incelemenin 

konusunu açıkça Kanun ile yetkilendirilen idare 

organları (Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar 

Kurulu, Danıştay-Yargıtay Başkanlar Kurulu) 

nın düzenleyici işlemleri oluşturmaktadır. Ayrıca 

incelememizde 7226 sayılı yetki yasasının geçici 

1.maddesindeki “bireylerin hak arama 

kayıplarının önlenmesi” özel amacı ile idari 

düzenlemelerin, kamu düzeninin korunması 

genel amacına uygunluğu değerlendirmektedir. 

Bu değerlendirmelerde istikrar bulmuş idari yargı 

kararlarındaki ölçütlerin de göz önünde 

bulundurulmasına özen gösterilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İdari Düzenleme, 

Kuvvetler Ayrılığı, Kamu Düzeni, Yargı İşlevi, 

İdari Yargı Kararları. 

 

 

 

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. 



Darendeli, Abdulvahap; Cumhurbaşkanliği Hükümet Sisteminde 7226 Sayili Kanunla Öngörülen Yargi 

Alaninda Hak Kayiplarinin Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yetkisinin Sinirlari ve Kapsami  

 

 
2sdInternationalCongress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020 

Ankara / TURKEY | 227 

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 

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 
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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. 

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: 187-

188) 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 
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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). 

 

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 
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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 

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 

                                                             
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. 
37226 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesi için bakınız.26/03/2020 tarihli Resmi Gazete Sayı: 31080(mükerrer) . 
4Pozitif 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.) 

https://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/cbbildiri.pdf
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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. 

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 

                                                             
5 Genel gerekçe için bakınız, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7226.html 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7226.html
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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.   

 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.    

                                                             
6 Danıştay 7.Dairesinin 2002/3190, karar 2002/2962 
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 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. 

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 gerekmektedir8.”denildiği 

görülmektedir. 

                                                             
7 Anayasa Mahkemesinin E.2003/70  karar 2005/14,14/03/2005 tarihli kararı. Resmi Gazete 24/06/2005 sayı 
25797. 
8 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2007/2257 esas 14/09/2012 tarihli kararı. 
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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. 

 

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. 

                                                             
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 
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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. 

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 

                                                             
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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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 

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 
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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 

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.  

 

 



Darendeli, Abdulvahap; Cumhurbaşkanliği Hükümet Sisteminde 7226 Sayili Kanunla Öngörülen Yargi 

Alaninda Hak Kayiplarinin Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yetkisinin Sinirlari ve Kapsami  

 

 
2sdInternationalCongress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020 

Ankara / TURKEY | 238 

K AYNAKÇA 

Ardıyok, Ş. (2002).  Doğal Tekeller ve Düzenleyici Kurullar Türkiye İçin Düzenleyici Kurum 

Modeli, Ankara ,s.9. Rekabet Kurulu Lisansüstü Tez Serisi. 

Çağlayan, R. (2018).  İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, s.75-76. 

Gözler, K. (2007) Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 4. Baskı, 

Ekin Kitabevi Bursa, s.303. 

Günday, M., Sever, Ç. (2017)  “ 2017 Anayasa Değişiklikleri ve Uyumlaştırılma Sürecinin İdare 

Hukukunda Yarattığı Etki Üzerine Bir Değerlendirme “Nami Çağan 

Armağanı, 07/05/2020 https://www.academia.edu/41546117/2017 

Kömürcüler, E. Özçağ, M. (2015) “Bir Regülasyon Kurumu Olarak Yargı Organı: Anaysa 

Mahkemesi ve Danıştay Kararlarında Devletin Düzenleyici Rolü” Yönetim ve 

Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi Cilt 22, Sayı 1,s.84. 

Odyakmaz, Z., Kaymak, Ümit (2018) Anayasa Hukuku, Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 19.Baskı, 

Kuram Kitap Kocaeli, s.82. 

Özay, İ., H. (2004)  Gün Işığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitapevi s.426. 

Özbudun, E. (2002) Türk Anayasa Hukuku, Op. Cilt. Yetkin Yayınları, 7.Baskı, Ankara, s.187-198. 

Öztürk, B. (2009)  Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin 

Yayınevi,  s. 15. 

Tan, T.   (1984)    “1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yetkisinin Niteliği (Güçlü Devlet 

Ya da Güçlü Yürütme), Anayasa Yargısı Cilt:1,s.31-33. 

Tan, T. (2000)      “Bağımsız İdari Otoriteler”, Perşembe Konferansları S.9. 

Ulusoy, A. (2019) Yeni Türk İdare Hukuku, Ankara Yetkin Yayınevi, s.285. 

Yasin, M. (2019) ”Cumhurbaşkanının Yaptığı İşlemler ve Yargısal Denetim” 2019/151.” Danıştay 

ve İdari Yargı Günü Sempozyumu” Danıştay Yayınları No:106,Ankara, s.48. 

 

YARGI KARARLARI 

Anayasa Mahkemesinin E.2003/70karar 2005/14,14/03/2005 tarihli kararı. Resmi Gazete 

24/06/2005 sayı 25797. 



Darendeli, Abdulvahap; Cumhurbaşkanliği Hükümet Sisteminde 7226 Sayili Kanunla Öngörülen Yargi 

Alaninda Hak Kayiplarinin Önlenmesine Yönelik Düzenleme Yetkisinin Sinirlari ve Kapsami  

 

 
2sdInternationalCongress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020 

Ankara / TURKEY | 239 

Danıştay 7.Dairesinin 2002/3190, karar 2002/2962 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2007/2257 esas 14/09/2012 tarihli kararı. 

 

 

 

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7226.html 

https://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/cbbildiri.pdf 

 

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7226.html
https://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/cbbildiri.pdf


 

2
nd
International 

Congress on Multidisciplinary Social Sciences 

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi    ISBN:NNNN-

NNNN 

 

 

 

Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 

Important Mounds in Erzurum: Gökçeşeyh Höyük I-II 

 

 

Ayşe Nur MORKOÇ1 
 

 

Abstract  

Erzurum, which constitutes a rich historical and 

archaeological part of the Eastern Anatolia 

Region, has been a settlement area since the 

Palaeolithic Age. The excavations and the 

surveys conducted in many mounds and 

settlements of the area indicate that the region 

has been intensely inhabited since the Early 

Bronze Age. Erzurum maintained this intensity 

through the Early Iron Age and the Middle Ages. 

In this respect, it has many archaeological 

settlement centres which date back to the Early 

Bronze Age. From these centres, Gökçeşeyh 

Höyük I-II attracts attention not only with its 

archaeological potential for researchers but also 

its locations. Since 1998, under the direction of 

A. Ceylan and by the team I was a member of, 

we have also carried out studies in Gökçeşeyh 

periodically during our surveys in the region. 

Unfortunately, during our surveys, we have seen 

that in Gökçeşeyh was exposed to illicit diggings. 

The ceramic pieces uncovered by these diggings 

reveal that Gökçeşeyh has rich archaeological 

Özet 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve arkeolojik 

anlamda zengin bir bölümünü meydana getiren 

Erzurum ili, Paleolitik Çağ’dan itibaren yerleşim 

gören bir yer olmuştur. Pek çok höyük ve 

yerleşim biriminde yapılan kazı çalışmaları ve 

yüzey araştırmalarında bölgenin İlk Tunç 

Çağı’ndan itibaren yoğun bir yerleşime sahne 

olduğu görülmüştür. Bu yerleşim yoğunluğunu 

Erken Demir Çağı ve Orta Çağ’da da sürdüren 

Erzurum’da, İlk Tunç Çağı’ndan itibaren sürekli 

yerleşim gören pek çok arkeolojik merkez vardır. 

Bu merkezlerden Gökçeşeyh Höyük I-II’de 

zengin buluntuları ve konumları ile dikkat 

çekmektedir. 1998 yılından itibaren A. Ceylan 

başkanlığında ve benim de üyesi olduğum ekip 

tarafından bölgede yaptığımız yüzey 

araştırmalarımızda belirli aralıklarla 

Gökçeşeyh’te de çalışmalar yürütülmüştür. 

Maalesef bu araştırmalarda höyüklerin kaçak 

kazılara maruz kaldığı görülmüştür. Kaçak 

kazılarla gün yüzüne çıkan keramik parçaları, 

Gökçeşeyh’in zengin bir buluntu yeri olduğunu 

                                                             
1 Ayşe Nur MORKOÇ, Asst. Prof. Dr. Trakya University, Faculty of Letters, History, aysenur_morkoc@hotmail.com 
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resources. In light of the excavated centres and 

ceramic findings, this paper aims to make a 

general evaluation of Gökçeşeyh Höyük I-II. 

 

Keywords: Erzurum, Gökçeşeyh, Karaz, 

Urartian, Ceramic. 

 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, kazısı yapılan 

merkezler ve keramik bulguları ışığında 

Gökçeşeyh Höyük I-II’nin genel bir 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Gökçeşeyh, 

Karaz, Urartu, Keramik. 

 

  

 

Giriş 

 Erzurum ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum-Kars Bölümü’nde yer almaktadır. Antik 
kaynaklarda “Yüksek Ülke” olarak adlandırılan Doğu Anadolu Bölgesi, ortalama yükseltisinden dolayı 
Anadolu’nun çatısı olarak adlandırılır. Çalışma bölgemizi oluşturan Erzurum ilinin bulunduğu 
Erzurum Ovası, Anadolu’nun zirve noktasında bulunan ve 825 km2’lik alanı ile en geniş alanlı ovasıdır. 
Doğuda Karasu, batıda Daphan, güneybatıda Sakalıkesik ovalarından oluşan Erzurum Ovası’nın 
kuzeydoğu-güneybatı yönlü uzun ekseni 47 km, kuzey-güney yönündeki en geniş yeri 13 km’dir. 
Erzurum Ovası, dağlarda yapılan hayvancılık ve ovalarda yapılan tarım faaliyetleri ile eskiçağlardan 
günümüze kadar bölgenin ekonomik faaliyetlerinin merkezi konumundadır (Erinç, 1953, s. 4 vd.; 
Sözer, 1970, s. 2; Tarkan, 1974, s. 1 vd.; Atalay, 1978, s. 2, 52). 

Erzurum Ovası’nı Oligosen, Miyosen ve Pleistosen dönemlerinde oluşmuş olan kayaçlar ve 
genellikle volkanik kökenli dağlar kuşatmaktadır (Atalay-Mortan, 2003, s. 415). Bu dağlardan biri olan 
Palandöken Dağı (3167 m) kış turizmine sağladığı katkı ile Erzurum ekonomisini güçlendiren bir 
özelliğe sahiptir.  

Erzurum, Erzurum Ovası’nın güneybatısında, denizden 2000 m yükseklikte kurulmuştur. 39º 
Kuzey enlemi - 41º Doğu boylamı arasında yer almaktadır. Erzurum ilinin toprakları, bazı yerlerde 
2000 m’yi aşan platolar üzerinde bulunmakta ve bu platolar üzerinde de 3000 m’den daha yüksek dağlar 
bulunmaktadır. Dolayısıyla il toprakları batı ve iç bölgedeki alanlara nazaran daha yüksek ve engebeli 
bir yapı göstermektedir (Doğanay, 1989, s. 252).  

Erzurum, Türkiye’nin önemli su kaynaklarına sahip olan bir bölgede bulunmaktadır. Fırat 
Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Karasu, Dumlu Dağları’ndan kaynağını aldıktan sonra 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde akarak Aziziye (Ilıca), Çat, Aşkale, Tercan, Üzümlü ve Kemah ilçelerini 
takip eder ve Elazığ ili sınırları içerisinde Murat Nehri ile birleştikten sonra Fırat Nehri’ni oluşturur. 
Çoruh Irmağı ise Mescitli Dağları’ndan kaynağını almaktadır. Çoruh Irmağı’nın oluşumunu sağlayan 
Oltu ve Tortum çayları Erzurum’dan doğmaktadır. Antikçağ yazarlarının eserlerinde de ayrıntılı bir 
şekilde betimlenen Aras Nehri ve kollarından biri olan Pasin Çayı yine Erzurum-Bingöl Dağları’nın 
Erzurum sınırları içerisinde kalan kuzey yamaçlarından doğar. Aras, Kars ve Iğdır illerinden geçerek 
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Türkiye sınırlarını aşarak Kür2 (Kura) ile birleşip Hazar Denizi’ne dökülür (Tuncel, 1991, s. 333; 
Ceylan, 2008, s. 40; Günaşdı, 2013). 

Erzurum jeostratejik açıdan önemli yolların geçtiği bir kavşak konumundadır. Tarihi İpek Yolu 
güzergâhında yer alan şehir, Kafkaslar ile Anadolu arasında bir köprü görevi üstlenmektedir. İran, Orta 
Asya ve Kafkasya’dan gelen ticaret yolları Erzurum üzerinden Anadolu’nun diğer bölge ve şehirlerine 
ulaşmaktadır (Ceylan-Günaşdı, 2018, s. 54). 

Çalışma alanımızı oluşturan Gökçeşeyh Mahallesi’nin bulunduğu Çat ilçesi, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde, Erzurum ilinin güneyinde yer alan Palandöken Dağları’nın 
güneybatısında, bulunmaktadır. 39º 36’ Kuzey enlemi - 40º 58’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır. 
1960 m yükseklikte bir arazi üzerine kurulmuş olan ilçe, Erzurum il merkezine 52 km, Bingöl-Karlıova 
ilçesine 58 km uzaklıktadır3. Doğusunda Tekman, batısında Erzincan-Tercan, kuzeyinde Erzurum, 
güneyinde ise Bingöl-Karlıova ve Bingöl-Yedisu ilçeleri bulunan ilçenin yüzölçümü 1386 km2’dir . 
Volkanik ve kayalık bir araziye sahip olan ilçede, yükseltisi 1950 m ile 2500 m arasında değişen yüksek 
dağlar ve platolar geniş alanlara yayılmıştır. İlçe topraklarının büyük bir bölümü çayır ve meralarla 
kaplıdır. Sert karasal iklime sahip olan ilçede hakim olan bitki örtüsü de doğal olarak bozkırdır 
(http://www.erzurum.gov.tr/ilcelerimiz). İlçenin akarsuları arasında Tuzla Çayı, Bardakçı Deresi, 
Akveren Deresi, Büyükgedik Deresi, Yonca Deresi, Hazhaz Deresi, Bağlıca Deresi ve Karataş Deresi 
bulunmaktadır. 

İlçe, yol güzergahlarında bulunması nedeniyle de tarih boyunca yerleşmelere sahne olmuştur. 
Urartu Devleti’nin kuzey ve kuzeybatı yayılımında kullandığı tali yollardan birisi de Horasan’ın 46 km 
güneydoğusundaki Kaynarca Mahallesi’nden başlayarak, Horasan’ın 24 km batısındaki Aşağı Yıldıran 
Mahallesi’ndeki vadi yolları ile devam edip, Tekman’ın kuzeybatısında bulunan Ilıgöze Kalesi’nden, 
Çat’ın güneybatısındaki Hubyar Kalesi’ne ve oradan da Gaban Kalesi ve yerleşim yerlerine 
ulaşmaktadır (Özgül, 2016, s. 142). Bingöl’den gelen tarihi yollar da Erzurum’a uğramadan direk Çat 
üzerinden Tercan’a oradan da Erzincan’a ulaşır (Özgül, 2016, s. 142). Bu yol güzergâhı üzerinde 
yolların güvenliğini ve devletin merkezi ile iletişimi sağlamak için kurulan birçok Urartu kalesi ve 
gözetleme kulesi bulunmaktadır (Özgül-Ceylan vd., 2013, s. 277 vd.; Ceylan-Günaşdı, 2018, s. 320). 

1. Erzurum ve Çevresinde Yapılan Araştırmaların Tarihçesi 
Bulunduğu konum itibariyle tarih boyunca önemli kültürlerin izlerini takip ettiğimiz Erzurum 

ve çevresinde ilk araştırmalar Kökten (Kökten, 1943; Kökten 1944; Kökten, 1947a; Kökten, 1947b), 
Şenyürek (Şenyürek, 1944) ve Alot’a aittir. 1942 yılında Kemal Alot, Pasinler ilçesi Yukarı Çakmak 
köyünde bir Paleolitik eser bulmuş ve bu eser 1944 yılında Şenyürek tarafından yayınlanmıştır 
(http://tayproject.org Erzurum/Hasankale). Bu çalışmalar sırasında ilk bilgilerin Koşay (Koşay 1974: 
1 vdd.) tarafından verildiği ve daha sonraki yıllarda ekibimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilen 
Şıpşıp Mağarası’ndan elde edilen veriler Erzurum’da ilk yerleşimin Paleolitik Çağ’da başladığını 
göstermektedir (Ceylan-Bingöl vd., 2008, 136). Daha sonra 1984-1991 yılları arasında Pehlivan 
(Pehlivan, 1984; Pehlivan, 1990; Pehlivan, 1991a; Pehlivan, 1991b) ve 1998 yılından günümüze kadar 
ise Ceylan başkanlığında yürütülen Erzincan-Erzurum illeri yüzey araştırmaları kapsamında yapılan 
çalışmalar, bölge tarihi açısından oldukça önemlidir (Ceylan, 2000; Ceylan, 2001; Ceylan, 2002a; Ceylan, 

                                                             
2 Kür kelimesi nehrin, Ardahan Göle’den doğup Hazar Denizi’ne dökülen, Türkiye ve Ahıska bölgelerindeki kısmını ifade 
etmektedir. Bu kelime Gürcüce de “Kura” olarak kullanılmaktadır. Türkçe “Gür-Bol” anlamına gelen “Kür” kelimesinin 
anlamı ve etimolojisi için bk. Sertkaya, 2014: 8-9; Özgül, 2015a: 162. Karaz Kültürü’nü ifade etmek için kullanılan “Kura-Aras” 
tabiri ise Rus-Gürcü bilim adamları tarafından yaygın olarak kullanılmış ve yabancı literatürde yerini almıştır. Türk bilim 
adamları ise daha çok “Kür” kelimesini kullanmışlardır. “Kür-Kura” kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Džaparidze, 
1969: 4-9; Kırzıoğlu, 1992: 190 vdd. 
3 1. Dünya Savaşı’ndan önce Bingöl-Kığı’ya bağlı olan Çat 1954 yılında Erzurum’a bağlanıncaya kadar, idari olarak birçok 
merkeze bağlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Kanun Layihası: 01.03.1954; Erzurum İl Yıllığı, 1986.   

http://www.erzurum.gov.tr/ilcelerimiz
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2003; Ceylan-Bingöl, 2008; Ceylan-Günaşdı, 2010; Özgül vd., 2013, s. 277-292; Üngör vd. 2014; 
Ceylan, 2015, Ceylan-Üngör, 2018, s. 1 vd.).  

Erzurum ve çevresinde kazısı yapılan ve bölge tarihine ışık tutan birçok merkez bulunmaktadır. 
Bunlar; Karaz (Koşay-Turfan, 1959, s. 349 vd.; Pehlivan, 1990, s. 168 vd.; Ceylan, 2001, s. 74; Ceylan, 
2008, s. 1 vd.; Kozbe-Ceylan, 2008, Karaz), Pulur (Koşay-Vary, 1964, s. 1 vd.; Koşay, 1964, s. 91 vd.; 
Koşay, 1967, s. 1 vd.; Pehlivan, 1984, s. 1 vd.; Ceylan, 2002a, s. 168; Kozbe- Ceylan, 2008, Pulur), 
Güzelova (Koşay-Vary, 1964, s. 1 vd.; Koşay-Vary, 1967, s. 1 vd.), Sos (Sagona, Erkmen-Sagona, 
1997, s. 137-143; Sagona, 1999, s. 153-157; Sagona, 2000, s. 329-373), Erzurum Kalesi (Erkmen-
Ceylan vd., 2002; Erkmen-Ceylan vd., 2008; Erkmen-Ceylan vd., 2009; Erkmen-Günaşdı vd., 2011), 
Pasinler Kalesi (Erkmen-Ceylan, 2003, s. 17-28; Üngör, 2015a, s. 432 vd.), Büyükardıç (Şenyurt, 
2005a, s. 1 vd.), Güllüdere (Şenyurt-İbiş, 2005, s. 1 vd.), Tasmasor (Şenyurt, 2005b, s. 1 vd.), Tetikom 
(Şenyurt-Ekmen, 2005, s. 1 vd.) ve Alaybeyi (Erkmen-Altunkaynak, 2017, s. 1 vd.; Erkmen-
Altunkaynak, 2018, s. 1 vd.) kazılarıdır. Bu kazılar da bize, Erzurum ve çevresinde Kalkolitik Çağ’dan 
itibaren yerleşim yoğunluğunun artmaya başladığını kanıtlayan arkeolojik veriler sunmuştur.  

Bölgede İlk Tunç Çağı’nda yoğun bir yerleşmenin başladığı ve ilerleyen dönemlerde de artarak 
devam ettiği yönündeki verileri, çalışma konumuz olan Gökçeşeyh Höyük ile aynı dönemlerde 
yerleşime sahne olan, Pulur, Karaz, Güzelova, Sos ve Alaybeyi Höyüklerinden elde etmekteyiz. 
Bölgenin Geç Kalkolitik’ten günümüze kadar stratigrafi veren höyüğü Sos Höyük’tür. Pasinler ilçesinin 
13 km batısında Yiğittaşı Mahallesi’nde bulunan ve Koşay tarafından bilim dünyasına kazandırılan 
höyükte, Erzurum Müze müdürü M. Erkmen tarafından başlatılan kazılar, daha sonra A. Sagona 
tarafından yürütülmüştür. Höyük, Geç Kalkolitik Çağ’dan Post/Akhamenid dönemine kadar kesintisiz 
stratigrafi vermektedir (Sagona, 1984, s. 248 vd.; Korfmann ve diğ., 1994, s. 193; Balkaya, 1995, s. 18; 
Sagona-C. Sagona ve diğ., 1995, s. 195; Sagona-Erkmen ve diğ., 1998, s.  33; Sagona, 1999, s. 157; 
Sagona-C. Sagona, 2003, s. 101; Konyar, 2004, s. 97; Kozbe-Ceylan ve diğ., 2008, Sos Höyük; 
Longford-Drinnan ve diğ., 2009, s. 122; Kibaroğlu-Sagona, 2011, s. 3073; Özgül, 2011, s. 137 vd.; 
Sagona, 2014, s. 27; Ceylan 2015, s. 218; S. Pehlivan, 2016, s. 247; Güneri, 2018, s. 378). 
 

      SOS HÖYÜK TABAKALANMA VE TARİHLENDİRMESİ 

 Sos VA-MÖ 3500/3300-3000 (Geç Kalkolitik) 

  Sos VB-MÖ 3000-2800           (İlk Tunç Çağ I) 

    Sos VC-MÖ 2800-2500           (İlk Tunç Çağ II) 

     Sos VD-MÖ 2500-2200           (İlk Tunç Çağ III) 

    Sos IVA-MÖ 2200-2000          (Orta Tunç Çağ I) 

      Sos IVB-MÖ 2000-1500          (Orta Tunç Çağ II) 

 Sos III-MÖ 1500-1000             (Geç Tunç Çağ) 

       Sos IIA-MÖ 1000-750/850      (Erken Demir Çağ) 

    Sos IIB-MÖ 750/850-300        (Geç Demir Çağ) 

     Sos IIC-MÖ 300-200               (Post Akhamenid) 

Tablo 6. Sos Höyük Tabakalanma ve Tarihlendirmesi (Sagona, 2000, s. 349) 
 

Höyüğün kuzeyinden, Aras Nehri’nin kollarından biri olan, Çöğender Deresi geçmektedir. 
Höyükte Erken Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na geçiş evresine ait keramikler de tespit edilmiştir. 
Bu keramikler, Kafkaslarda Erken Transkafkasya kültürü olarak adlandırılan kültürün Anadolu’ya 
geçişini temsil eden Martkopi ve Kurgan Kültürü evresinin temsilcisi olan Trialeti keramikleridir. 
Höyükte kemikten ve obsidyenden aletler, çift boynuzlu ocaklar, bezemeli tepsiler tespit edilen önemli 
eserler arasındadır. Sos Höyük stratigrafisinde Orta Demir Çağ katmanı Demir Çağ katmanları arasında 
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en zayıf katmandır ve Urartu dönemine tarihlendirilen yılan başlı bronz bilezik en önemli 
buluntulardan biridir. Höyükte Erken ve Geç Demir Çağ buluntu toplulukları daha fazla yer 
almaktadır. Aynı zamanda höyükte çok sayıda Karaz ve Demir Çağı keramik verisi de elde edilmiştir. 
Özellikle Demir Çağ katmanında bulunan keramiklerin fazlalığı höyüğün keramik endüstrisinin 
merkezi olabileceği fikrini akla getirmektedir (Sagona-Erkmen ve diğ., 1996, s. 27; Sagona, 1999, s. 
157; Sagona-Erkmen ve diğ., 1999, s. 206; Parr-Briggs ve diğ., 1999, s. 158; Sagona-C. Sagona, 2000, 
s. 143; Howell-Meurs, 2001, s. 3; Hopkins, 2003, s. 184 vd.; Kozbe-Ceylan ve diğ., 2008, Sos Höyük).  

Erzurum ve çevresindeki yerleşme tarihlendirmesinde temel aldığımız bir diğer höyük, Koşay 
tarafından tespit edilen ve kazısı Koşay-Vary tarafından yapılan Güzelova Höyük’tür. Erzurum ilinin 
yaklaşık 15 km kuzeydoğusunda, Dumlu Dağları eteklerinde korunaklı bir lokalizasyona sahip olan 
Güzelova Höyük’ün bulunduğu ova, Fırat Nehri’nin kollarından Karasu tarafından sulanmaktadır. 
Kalkolitik dönemden itibaren yerleşim gören höyük günümüzde de yerleşim yeri olan Güzelova 
Mahallesi içinde yer almaktadır. Karaz keramiği ve bezemeli tepsiler buluntular arasındadır. Kemikten 
ve boynuzdan ok sapı, ağırşak sapı ve tarak işlevi olduğu düşünülen kaburga kemikleri ve nazarlık veya 
oyuncak işlevi olduğu düşünülen delikli aşık kemikleri önemli eserlerdir. Höyükte tespit edilen 
obsidyenden yapılmış aletlerin sayıca çokluğu buranın obsidyen merkezi olduğunu gösterir. Ayrıca 
buluntular arasında öküz, koyun ve keçi gibi ehlileştirilmiş hayvanlarla birlikte kuşbaşı şeklinde 
figürinler ve öküz başlı riton (ryton) önemli buluntular arasındadır (Koşay-Vary, 1967, s. 1 vd.) 
(Fotoğraf 1). Gökçeşeyh Höyük I’de bulunan ritonlar da hayvan şeklindedir. Ancak Gökçeşeyh 
ritonları, Güzelova örneğinin daha gelişmiş bir düzeyini temsil eder. Ritonlarda kullanılan hayvan 
figürlerinin, bölgede o tarihlerde var olan hayvanların şekillerinin, yerleşme sakinlerince sanatlarına 
yansıtılması olarak yorumlayabiliriz. Ayrıca bu figürler o dönemde bölgede bulunan hayvanlar 
hakkında da bize fikir vermektedir. 

Bölge tarihini ele alırken dikkate aldığımız höyüklerden biri olan Pulur Höyük, Erzurum ili, 
Aziziye ilçesine 5 km uzaklıkta Ömertepe (Pulur)’de yer almaktadır. Höyük, Pulur Çayı kenarındadır. 
Koşay ve Vary tarafından kazısı yapılan höyük, Geç Kalkolitik Çağ’dan başlayan bir yerleşmeye sahne 
olmuştur. Erzurum Müze müdürü M. Erkmen başkanlığında 2002 yılında yapılan Pulur sondajında 
tespit edilen verilerin analizleri, A. Sagona vasıtasıyla Melbourne Üniversitesi’nde yapılmıştır. Yapılan 
C14 analizleri, MÖ 4200-4020 (Geç Kalkolitik Çağ) ve MÖ 1376-1267 (Erken Demir Çağ) tarihlerini 
vermiştir. Höyükte kemikten iğneler, taraklar ve bızlar, obsidyenden kesiciler, kazıyıcılar, testereler, 
mızrak ve ok uçları, tanrı tasviri olarak yorumlanan bir heykelcik, bir idol ve bir hayvan figürü (Fotoğraf 
1) ve çok sayıda Karaz keramiği tespit edilmiştir (Koşay-Vary, 1964, s. 1 vd.). 

Özellikle bölgede son yapılan kazı çalışmalarından biri olan Erzurum ili, Aziziye ilçesi sınırları 
içerisinde yer alan Alaybeyi Höyük’te 2016-2017 yıllarında Erzurum Müzesi müdürü M. Erkmen 
tarafından yapılan kazılar, bilim dünyasına bölge tarihinde ilk yoğun yerleşim izlerinin takip 
edilmesinde çok önemli veriler sunmuştur (Erkmen-Altunkaynak, 2017,  s. 1 vd.; Erkmen-
Altunkaynak, 2018, s. 1 vd.). Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 
yapılan kazılar sonucunda Kalkolitik Çağ’dan başlayarak Helenistik döneme kadar devam eden bir 
yerleşim kronolojisi veren höyükte İlk Tunç Çağı’na ait kemik ağırşaklar, bazı kemik objeler, obsidyen 
aletlerin yanı sıra çok sayıda Karaz Kültürü’nün tipik formlarını gösteren ocaklar tespit edilmiştir. 
Keramik ve küçük buluntular yönünden zengin olan höyüğün keramik buluntuları Karaz Kültürü’ne 
ait belli bir bezeme geleneğine sahiptir. Çok sayıda keramik parçasının bulunması, işlik ve atölyelerin 
varlığını ve bu yerleşim yerinin keramik üretim merkezi olabileceğini düşündürmektedir. Alaybeyi 
Höyük buluntuları arasında bulunan Demir Çağ keramikleri, bölgenin Demir Çağı keramik özellikleri 
göstermektedir. Keramik geleneği, aynı zamanda, Erken, Orta ve Geç Demir Çağlarının, yerleşim 
yerinde kesintisiz devam ettiğini göstermektedir. Pulur Höyük’te tespit edilen ana tanrıça idollerinin 
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benzerleri, Alaybeyi Höyük’te de 3 örnekle tespit edilmiştir (Erkmen-Altunkaynak, 2018, s. 1 vd.). 
Böylece Doğu Anadolu’da ana tanrıça kültünün yeniden değerlendirilmesi için veriler sağlanmıştır. 
A. Ceylan başkanlığında ve benim de üyesi olduğum ekip tarafından, 1998 yılından itibaren kesintisiz 
bir şekilde gerçekleştirilen Erzurum-Erzincan bölgesi araştırmaları sonucunda, çok sayıda kale, höyük, 
yerleşme ve nekropol alanı gibi merkez tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar, İlk Tunç Çağı’nın 
önemli kültürü olan Karaz Kültürü’nün yayılım alanı ve bölgenin önemli siyasi yapılarından olan Urartu 
Devleti’nin egemenlik sahasının haritalarında önemli değişiklikler ortaya koymaktadır. Erzurum’da 
Prehistorik dönemlerde başlayan yerleşim, tarihi çağlarda da devam ederek günümüze kadar gelmiştir. 
Çat ilçesinde tespit edilen Gökçeşeyh Höyük de bu çalışmalar esnasında tespit edilen önemli İlk Tunç 
Çağı ve Urartu merkezidir. İlçe sınırları içerisinde bulunan Göbekören Kalesi, Gaban Kaleleri ve göleti, 
Hasanbey Kalesi ve Sağırkomu Kalesi de Urartu Devleti’nin Çat ve çevresinde yaptığı imar faaliyetleri 
açısından önemli merkezlerdir (Kalmış, 2017b, s. 571; Ceylan-Günaşdı, 2018, s. 193, 200, 213, 320).  

2. Erzurum ve Çevresinin İlk Kültürleri ve Siyasi Tarihi 
Stratejik bir coğrafya da kurulmuş olan Erzurum ve çevresine ilişkin ilk yerleşim izlerinin 

Paleolitik Çağ’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Ancak Kalkolitik Çağ sonlarında artan nüfusla birlikte 
yerleşimlerin sayısında artış başlamış ve İlk Tunç Çağı’ndan itibaren yerleşim yoğunluğu daha da 
artmıştır. 

Geç Kalkolitik Çağ’dan başlayarak İlk Tunç Çağı’nda Erzurum ve çevresinde etkili olan kültür 
Karaz Kültürü’dür. Bu kültürün yayılım alanı Doğu’da Transkafkasya’dan Urmiye Gölüne, batıda 
Divriği-Kangal yörelerinden Malatya-Elazığ’a, güneyde Amik Ovası’ndan Filistin ve Suriye’ye kadar 
olan coğrafyayı içine almaktadır. Karaz Kültürü ismi, lokalizasyonu ve çıkış noktası ile ilgili birçok 
tartışmaya konu olmuştur4. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda elde edilen veriler kapsamında, 
kültürün izlerini yoğun olarak gördüğümüz merkezleri değerlendirdiğimizde “Karaz Kültürü” ifadesi 
bize göre kültürün en doğru ifade biçimidir. Bu kültür, mimarisi ve keramik özellikleri ile kendisini 
göstermektedir. Kültürün mimari özellikleri, yaklaşık 4-13 m çapında, yuvarlak planlı yapılar ve oda 
tabanına yerleştirilmiş portatif ocaklardır (Burney, 1961, s. 237 vdd.; Amiran, 1965, s. 167; Pehlivan, 
1990, s. 171; Erzen, 1992, s. 17 vd.; Sagona-Zimansky, 2015, s. 167; Ceylan-Günaşdı, 2018, s. 75; 
Kalmış, 2020, s. 88). Bu ocakların Cinis Höyük (Ceylan, 2001a, s. 74; Ceylan, 2001b, s. 30) ve Pulur’da 
insan yüzlü (antropomorfik) olanları görülmektedir. İnsanyüzlü, yonca ağızlı ve at nalı şeklinde olan 
ve bilim adamları tarafından kutsal ocaklar olarak nitelendirilen bu ocaklar, Korucutepe (van Loon, 
1971, s. 47; van Loon-Güterbock, 1972, s. 80; Ertem, 1979, s. 33), Pulur/Sakyol (Koşay, 1976, s. 5 
vd.), Amik Ovası’nda Tel-Tayinat (Haines, 1971, s. 66; Pamir, 2009, s. 263 vd.; Harrison, 2012, s. 72) 

                                                             
4 Karaz Kültürü ilk olarak İsrail’de Khirbet Kerak/Bet Yerah’da gerçekleştirilen kazı sonucunda tespit edilen verilerden dolayı 
bazı bilim adamları tarafından “Khirbet Kerak/Bet Yerah” olarak isimlendirilmiştir (Wright, 1937, s. 72; Amiran, 1952, s. 96; 
Maisler-Stekelis, 1952, s. 165). Daha sonra yapılan çalışmalarla beraber bu kültürün farklı coğrafyalarda da izlerine rastlanması 
sonucunda bilim adamları bu kültüre Kura-Aras Kültürü (Dzhaparidze, 1964, s. 2-9), Trans-Kafkasya’nın Eneolitik Kültürü, 
(Piotrovskii, 1962, s. 360-361; Krupnov, 1964, s. 31 vd.) Trans-Kafkasya Bakır Çağı veya Doğu Anadolu’nun Bakır Çağı 
Keramiği (Bittel, 1945, s. 94; Lloyd, 1956, s. 49-66), Doğu Anadolu’nun Erken Tunç Çağı veya Doğu Anadolu’nun Erken 
Bronz Çağı (Burney, 1958, s. 165; Mellaart, 1958, s. 9 vd.), Eski Trans-Kafkasya Kültürü (Lang, 1970, s. 71; Burney, 1977, s. 
118 vd.) ve Yanıktepe Kültürü (Dyson, 1968, s. 14-16) gibi çeşitli adlar vermişlerdir. H. Z. Koşay, H. Vary, G. Arsebük, A. 
Erzen, M. Pehlivan, A. Ceylan, N. Ceylan, A. Bingöl, İ. Üngör ve M. Karageçi ise Karaz Kültürü tanımlamasını kullanmayı 
tercih etmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bk. Bingöl, 2013, s. 115-134; Karageçi, 2014, s. 82; Ceylan, 2015, s. 477; Bingöl, 2016, s. 
487-502; N. Ceylan, 2016, s. 658; Özgül-Üngör, 2016, s. 225-240; Ceylan-Özgül-Kalmış, 2019, s. 29;  Günaşdı-Karageçi, 2019, 
s. 652; Üngör, 2019, s 757. Erzurum’da yapılan Karaz, Pulur, Güzelova ve Sos kazılarıyla bölgenin Karaz Kültürü’nün çıkış 
noktası olduğunu gösteren veriler elde edilmiştir. Aynı zaman da Tasmasor, Büyükardıç, Tetikom, Güllüdere ve Alaybeyi’nde 
yapılan son dönem çalışmalarında da tespit edilen zengin arkeolojik buluntularla kültürün çıkış noktasının, Erzurum olabileceği 
yönündeki görüş desteklenmektedir (Ceylan-Özgül-Kalmış, 2019, s. 29). 
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Tel-Cüdeyde  (Braidwood, 1937, s. 1 vd.; Braidwwood-Braidwood, 1960, s. 346-350) ve Tabara el-
Akrad (Braidwood, 1937, s. 1 vd.; Hood, 1951, s. 113 vd.) gibi höyüklerde tespit edilmiştir. Ayrıca 
İsrail’de Tel Bet-Yerah (Greenberg-Shimelmitz vd., 2014, s. 188, 196); Kafkasya’da ise Gürcistan’da 
Amiranis Gora (Chubinishvili, 1963, s. 5 vd.; Gogochuri-Orjonikidze, 2010, s. 119-132) ve 
Ermenistan’da Şengavit (Bayburtyan, 1967; Simonyan-Rothman, 2015, s. 1-45) bu ocakların görüldüğü 
merkezlerdir. 

Kültürün ikinci önemli özelliği olan Karaz keramiği ise, el yapımı ve genellikle tek renkli 
olmakla birlikte yüzeyleri alacalıdır (Sagona, 2014, s. 30). Ancak Karaz Kültürü yayılım alanında 
bulunan keramikler renk konusunda bölgesel farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı sitelerde monokrom 
ve kırmızı-siyah açkılı keramikler yoğun olarak görülürken bazı sitelerde monokrom ve kırmızı-siyah 
açkılı keramiklerle birlikte koyu gri, koyu kahverengi ve siyah perdahlı keramikler görülmektedir 
(Sagona, 2014, s. 30; Badalyan, 2014; Rova, 2014; Marro- Bakhshaliyev, 2014). Keramik hamuruna 
eklenen taşçık, kum veya saman gibi katkı maddelerinin oranı kabın boyutuna ve kullanım alanına göre 
farklılık göstermektedir. Yoğunlukla siyah ve kırmızı astarlı ve açkılı olan keramiklerde genellikle 
kabartma ve yiv tekniğiyle yapılan paralel, spiral ve birbirleriyle kesişen çizgilerden meydana gelen 
süslemeler bulunur (Bittel, 1945, s. 94; Sukenik, 1947, s. 9-10; Koşay-Vary, 1967, s. 9; Arsebük, 1979, 
s. 83 vd.; Koşay, s. 84; Pehlivan, 1984, s. 170; Sevin, 2003, s. 142; Kalmış, 2017a, s. 30; Ceylan-Özgül-
Kalmış, 2019, s. 31). Karaz Kültürü’nün temsil edildiği merkezlerde yapılan çalışmalarda herhangi bir 
atölye ve işlik tespit edilememiştir. Bu nedenle Karaz keramiğinin üretiminde seri üretimin yapılıp 
yapılmadığı konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz (Ceylan, 2015, s. 479). Ancak kazı ve yüzey 
araştırmalarında tespit edilen Karaz keramiklerini değerlendirdiğimizde, muhtemelen usta-çırak ilişkisi 
içinde yürütülen, uzmanlaşmış bir zanaatkâr grubu tarafından yapıldıklarını söyleyebiliriz.  

MÖ 2. binde Erzurum ve çevresi Hayaşa egemenliğindedir. Bu döneme ait ilk yazılı bilgiler 
Hitit Devlet’i kayıtlarında bulunmaktadır. Bu çiviyazılı tabletlerde Hitit Kralı Murşili II (MÖ 1344–
1306), saltanatı sürecinde meydana gelen askeri ve siyasi olaylarla birlikte dedesi Tuthalya III (MÖ 
1410–1390) ve babası Šuppiluliuma I’in (MÖ 1385–1345), düşmanlarına karşı kazandıkları başarıları 
da anlatmıştır. Murşili II yazıtlarda, Hitit Kralı Tuthalya III’ün krallığının son yıllarında, Hayašalıların5, 
Karanni/Karanniş adında bir liderin öncülüğünde toparlanarak, Hitit kült merkezi olan Šamuha’nın 
kapılarına kadar ulaştıklarını anlatır. Piyadeler ve savaş arabalarından oluşan Hayaša ordusu bu tarihten 

                                                             
5 Azzi-Hayaşa, bilim adamları tarafından farklı coğrafyalara lokalize edilmiştir. Alman bilim adamı Goetze, genel anlamda 
Azzi-Hayaşa’yı Hititlerin doğusunda kalan topraklara yerleştirmektedir (Goetze, 1928, s. 25). Hititler ile ilgili araştırma yapan 
bilim adamı Gurney ise Hitit yazılı belgelerine dayanarak, Hitit ordularının doğuda Hayaşalılar ya da Kaşkalarla karşılaştığını 
belirtmektedir (Garstang-Gurney, 1959, s. 36, 63 vd.). Erzurum ve çevresinde uzun süren araştırmalar yapan bilim adamı 
Koşay ise birçok bilim adamının görüşlerini değerlendirdikten sonra Hayaşa toprakları için Kuzeydoğu Anadolu’yu 
önermektedir. Koşay, geniş anlamda batıda Hitit topraklarına (Sivas); güneybatıda Išuwa-Şamuha’ya (Malatya-Elazığ), güneyde 
Van Gölü’ne, kuzeyde Karadeniz’e (Giresun) kadar olan coğrafyayı Hayaşa olarak tanımlamaktadır (Koşay-Turfan, 1959, s. 
349). Hayaşa ile ilgili en geniş çalışmayı yürüten Pehlivan ise çekirdek Hayaşa topraklarını, merkezi Çoruh-Kelkit Vadisi olmak 
üzere Giresun-Rize ile Erzincan-Erzurum hattı arasında kalan alana yerleştirmektedir (Pehlivan, 1991a, s. 37 vd.). Urartu 
kayıtlarında, “KurKA-sie” olarak geçen “Geçit Ülkeleri” bu ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır (König, 1955-57, no:23; 
Melikişvili, 1960, s. 36). A. Ünal’da Azzi-Hayaşa’nın yerinin tam olarak bilinmemekte olduğunu ifade ederek, Anadolu’da 
bulunan vassal devletlerin konumu dikkate alındığında Doğu Anadolu Bölgesi’ne yerleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır 
(Ünal, 2018, 581-582). Ceylan-Üngör ise Malatya, Elazığ hattının kuzeyi ve Kuzeydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmının 
Hayaša topraklarını oluşturduğu görüşündedir (Ceylan-Üngör, 2018, s. 53). Azzi-Hayaşa isminin kullanımı ile ilgili de bilim 
adamlarının farklı görüşleri bulunmaktadır. Goetze, 1928 yılında yazdığı makalesinde Hayaša ülkesinin bir bölümüne Azzi 
adının verildiğini ifade etmiştir (Goetze, 1928, s. 24-25). Garstang ise Hitit sefer yolları ile ilgili çalışmasında, Azzi- Hayaša 
Birleşik Krallığı tanımını kullanmıştır (Garstang, 1943, s. 35-62). Koşay, önceki çalışmalarında Azzi ve Hayaša’yı iki farklı 
komşu devlet gibi düşünmüş fakat daha sonra Garstang ve Gurney’in kullandığı Azzi- Hayaša Birleşik Krallığı tanımını 
kullanmayı uygun bulmuştur. Kınal da Azzi ve Hayaša’yı ayrı ayrı ülkeler olarak değerlendirirken sonraları Azzi- Hayaša ya da 
Hayaša Krallığı veya sadece Azzi ifadesini kullanmayı tercih etmiştir (Kınal, 1987, 102). 
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sonra 150 yıl kadar Hititler için önemli bir tehdit olmuştur (Pehlivan, 1991a, s. 14). Hitit metinleri, 
Šuppiluliuma I’in tahtı ele geçirmesinden sonra Kaşkalar’ın, Arzavalıların, Hayašalılar’ın ve 
Išuwalılar’ın Hitit topraklarına saldırdığından bahseder. Šuppiluliuma I hem savaşarak hem de 
diplomasi yolu ile rakipleriyle mücadele eder. Hayaşa ile yaptığı savaşın ayrıntıları bilinmese de 
Erzurum ve çevresinde Hayaşalardan bahseden Hitit kaynakları, Tuthalya IV (MÖ 1260-1230) 
döneminden itibaren bilgi vermemektedir. Hitit Devleti’nin yaklaşık MÖ 1200 yıllarında Ege kavimleri 
göçü olarak adlandırdığımız büyük göç hareketi sonucunda yıkılmasıyla bölge ile ilgili veriler artık Asur 
kaynaklarından elde edilmektedir. 

Asur yazılı kaynaklarında Erzurum ve çevresinin, Nairi bölgesinde olduğu ifade edilmektedir 
(Yıldırım, 2004, s. 126; Pınarcık, 2012, s. 24). Asur kaynaklarında geçen Nairi’nin sınırları Tarhan’a 
göre “güneybatıda Doğu Toroslar, doğuda Yukarı Büyük Zap, kuzeyde Erzurum’dan oluşan geniş bir 
alan”ı kapsamaktadır (Tarhan, 1978, s. 39 vd.). Nairi adı ilk olarak Orta Assur kralı Tukulti-Ninurta I 
(MÖ 1233-1197) dönemine ait sefer yazıtlarında geçmektedir. Kral, Yukarı Deniz’in kıyısındaki 40 
Nairi kralını mağlup ettiğini anlatmaktadır. Bir diğer Assur kralı Tiglat-pileser I (MÖ 1114-1076) 
dönemine ait sefer yazıtlarında Nairi ismi tekrar karşımıza çıkar. Tiglat-pileser I dönemine ait olan, 
Muş ili, Bulanık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde bulunan stelde kral, bir seferinde 23 başka bir seferinde 
ise 60 Nairi kralını yendiğini söylemektedir. Ayrıca Tumme Ülkesinden Daiaeni Ülkesi’ne kadar bütün 
Nairi ülkelerini6 ele geçirdiğinden bahsetmektedir.  

“…Tumme’den........Daiaeni’ye kadar Nairi’nin 23 kralı, savaş arabalarını ve ülkelerinden 
çıkardıkları ordularını-alarak-savaşa katıldılar. Korkunç silahlarımın bütün şiddetiyle 
üzerlerine hücum ettim ve Adad’ın -verdiği-coşkuyla onların büyük ordularını imha ettim.......... 
Onlara yardıma gelen Nairi’nin 60 kralının -savaş arabalarını ele geçirdim- ve mızrağımın 
ucunda Yukarı Deniz’e kadar takip ettim.... Ellerim Nairi ülkesinin bütün krallarını 
yakaladı....” (Luckenbill, 1968, s. 236; Piotrovskii, 1969, s. 44 vd.; Tarhan, 1978, s. 
173 vd.; Çilinğiroğlu, 1994, s. 11; Erzen, 1992, s. 25). 
 
Asur kaynaklarında geçen Daiaeni ile Urartu kaynaklarında geçen Diauehi aynı coğrafyayı 

karşılamaktadır. Erzurum ve çevresine lokalize edilen Daiaeni/Diauehi coğrafyası genel olarak kuzeyde 
Doğu Karadeniz dağlarının güney eteklerinden kısmen Gürcistan topraklarını, batıda Erzincan 
Ovası’nı, doğuda Sarıkamış’ı ve güneyde Muş-Bulanık-Varto’yu içine alan geniş bir bölgeyi 
kapsamaktadır (Luckenbill, 1926, s. 619; Günaşdı, 2015, s. 113-131; Üngör, 2015b, s. 151-168; Ceylan, 
2017, s. 524). 

Assur kralları Doğu Anadolu’nun zengin hammadde kaynakları ile ilgilenmişler ve bölgede 
yaşayan beyliklerden haraç olarak çeşitli madenler, büyük ve küçük baş hayvan alarak vergiye bağlamak 
istemişlerdir. Böylece Asur ekonomisi için sürekli bir gelir kaynağı oluşturmayı amaçlamışlardır. 
Tamamen ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen bu askeri seferler sonucunda işgale dayalı kalıcı bir 
Assur egemenliği söz konusu olmamıştır (Yıldırım, 2004, s. 126). 
Orta Demir Çağ’a geldiğimizde ise bölgede Urartu egemenliğine tanık oluruz. MÖ 9. yy.da artan Asur 
baskıları ve muhtemelen ağır gelen haraç ve vergileri ödemek istememeleri neticesinde, bölgede 
bulunan yerel beylikler birleşerek Urartu Devleti’nin temelini Van/Tuşpa’da atmışlardır. Sarduri I (MÖ 

                                                             
6 Yazıtta geçen ve Nairi ülkesinin güney sınırını çizen Tumme ile kuzey sınırını çizen Daiaeni’nin konumları ile ilgili bilim 
adamlarının farklı görüşleri bulunmaktadır. Pehlivan Dayaeni/Diauehi’yi Sarıkamış ile Aşkale arasına lokalize etmekte ancak 
etki alanının kuzeyde Çoruh Vadisi güneyde ise Erzincan-Varto arasında çizilecek hatta kadar uzandığını ifade etmektedir 
(Pehlivan, 1991b, s. 31). Salvini, Erzurum’un kuzeyini ve Çoruh’un kaynak bölümünü önermektedir (Salvini, 1967, s. 22-23). 
Tumme için Çilingiroğlu batıda Elazığ bölgesi, güneyde Adıyaman civarını; Salvini Büyük Zap’ı önerirken; Bingöl, Van 
Gölü’nün güneybatısını önermektedir (Çilingiroğlu, 1997, s. 20; Salvini, 2006, s. 32; Bingöl, 2011, s. 23). 
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830/825-810) dönemine ait Sardırburç yazıtında kral, kendisini Nairi ülkeleri kralı olarak adlandırmış 
ve Nairi ismi Urartu yazılı belgelerinde de görülmeye başlamıştır (Ceylan, 1994, s. 181 vd.; Payne, 2006, 
s. 17).  

Urartular, Menua (MÖ 810-786) ve Argišti I (MÖ 786-764) dönemlerinde, büyük ölçüde 
ekonomik nedenlerle başlayan, özellikle de demir, altın, gümüş ve bakır madenleri gibi yeraltı 
kaynakları bakımından zengin olan, kuzeylerinde bulunan bölgelere sefer düzenlemişlerdir (Ceylan, 
2015, s. 77; N. Ceylan, 2019, s. 638). Kuzeyde bulunan Diauehi Krallığı’na da seferler düzenlemişler 
ve bu seferler sonunda elde edilen topraklar, ganimetler ve savaş esirleri yazıtlarda ayrıntılı olarak 
anlatılmıştır. Bu anlatım tarzı Eski Çağ’da kralların siyasi otoritelerini ve meşruiyetlerini güçlü tutmak 
için yaptıkları propaganda faaliyetlerinin yazıtlarda kayıt altına alınmasının bir göstergesidir (Morkoç, 
2020, s. 127). 

Urartu seferlerinin sadece ekonomik güç elde edilmek üzere yapılan yağma seferleri olmadığı, 
bu seferleri kuzeyde ve kuzeybatıda kalıcı olmak için düzenledikleri, yaptırdıkları kaleler, kurdukları 
kentler ve bu kentlerde yapılan inşa ve imar faaliyetlerinin yoğunluğundan anlaşılmaktadır. Urartular, 
yeni kaleler höyükler ve yerleşim alanları inşa etmekle beraber önceden var olanları güçlendirerek ve 
yeniden düzenleyerek bölgedeki varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu açıdan Çöğender Höyük (Günaşdı 
vd., 2012, s. 56; Ceylan, 2015, s. 203), Değirmenler Höyük (Ceylan, 2001, s. 74; Ceylan, 2008, s. 69; 
Günaşdı vd., 2012, s. 54 vd.), Saksı Höyük (Ceylan, 2003, s. 314; Ceylan, 2008, s. 104; Kozbe-Ceylan 
vd., 2008, Saksı), Tandır Höyük (Ceylan-Üngör vd., 2017, s. 35) gibi höyükler  ve Pasinler Kalesi  
(Erkmen-Ceylan, 2003, s. 17-28; Üngör, 2015a, s. 432 vd.),  Kapıkaya Kalesi (Ceylan, 2007, s. 167; 
Özgül, 2015b, s. 1 vd.), Tepeköy (Pir Ali Baba) Kalesi (Özgül, 2016, s. 1 vd.), Avnik Kalesi (Ceylan, 
2003, s. 315; Günaşdı, 2016, s. 1 vd.) gibi kaleler bize önemli bilgiler sunmaktadır. Tercan-Çat yolu 
üzerinde bulunan ve F. Işık tarafından yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen daha sonra ekibimiz 
tarafından incelenen depo biçiminde oyulmuş iki sarnıç, kaya tünelleri ve Urartu kaya mezarlarının 
bulunduğu Şirinlikale de bölgedeki Urartu kale mimarisini ve ölü gömme geleneğini değerlendirmemiz 
için ışık tutmaktadır (Işık, 1987; Ceylan, 2001, s. 131-132). Ayrıca Horasan ilçesinde bir kaya nişi içinde 
yer alan Yazılıtaş yazıtı sayesinde Urartuların Erzurum ve çevresindeki faaliyetleri hakkında ayrıntılı 
bilgiler edinmekteyiz. 

Yazılıtaş Yazıtı’nda Menua’nın Diauehi’ye karşı çıktığı sefer ve sonucunda aldığı ganimetler 
ayrıntılarıyla anlatılır. Ayrıca yazıtta kral Menua Diauehi kralı Utupuršini’nin ismini vererek Baltulhi 
boyunun ve Haldiriulhi Kenti’nin krallarının ismini vermemesi, Diauehi’nin Urartu için güçlü bir rakip 
olduğunun göstergesidir. Kral, kendisi için güçlü bir rakibin ayaklarına kapandığını özellikle 
vurgulayarak kendi gücüne ve meşrutiyetine dayanak sağlamaktadır. 

“Tanrı Haldi, kendi silahıyla güçlü ülke olan Diauehi’ye karşı sefere çıktı ve ülkeyi dize getirdi. 
Tanrı Haldi güçlüdür, Tanrı Haldi’nin silahı güçlüdür. Tanrı Haldi’nin kudretiyle İšpuini 
oğlu Menua sefere çıktı. Tanrı Haldi önden gitti. Menua der ki; Diauehi Ülkesini ele geçirdim. 
Kralî kent Šašili’yu savaşta ele geçirdim, ülkeyi yıktım, kaleleri yerle bir ettim. Šešetinele 
Ülkesine, Zua kentine kadar ulaştım. Utuha Kenti’ni.... Menua der ki, Diauehi’nin kralı 
Utupuršini önüme çıktı, ayaklarıma kapandı, önümde secde etti. Merhamet gösterdim. Haraç 
ödemesi koşulu ile hayatını bağışladım. Altın ve gümüş verdi. Geri dönecek tutsakları tümüyle 
serbest bıraktım. Menua der ki;.... Oradan iki kralı, yani Baltulhi boyunun ülkesininkini ve 
Haldiriulhi Kenti’nin ülkesininkini aldım. O ülkeye özgü olan tahkimatlı kaleleri ele geçirdim. 
Menua der ki; Her kim bu yazıtı tahrip ederse, her kim suç işlerse, her kim bir başkasına 
yaptırırsa, her kim değişik bir şey söylerse, ben yaptım derse, Tanrı Haldi, Tanrı Teišeba, Tanrı 
Šivini ve bütün tanrılar onu gün ışığından yoksun etsin.” (Sayce, 1888, s. 10; Lehmann-
Haupt, 1928-1935, no. 27; Tseretheli, 1939, no, 10-11; König, 1955-57, no. 23; 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 249 

Melikişvili, 1960, s. 36; Pehlivan, 1984, s. 86 vd.; Pehlivan, 1991, s. 34; Ceylan, 
2001, s. 40 vd; Ceylan, 2002b, s. 14-15; Ceylan, 2005, s. 26; Kozbe-Ceylan et al, 
2008; Ceylan-Günaşdı, 2017, s. 322). 
Menua’dan sonra Argišti I döneminde de kuzey seferleri devam etmiştir. Argišti I Van 

Kalesi’nde bulunan Horhor Yazıtları’nda Diauehi ve kuzeydeki diğer ülke ve şehirler üzerine yaptığı 
seferleri, savaş gelirlerini ve savaş esirlerini ayrıntılı olarak belirtmiştir. 

“Argišti der ki: (Onların) ilahi büyüklüğünden (yardım) istediğim için efendi tanrı Haldi’ye, 
tanrı Teišeba’ya ve tanrı Šivini’ye, yalvardım. Aynı yıl (içinde) yine savaşçılar topladım ve 
Diauehi (Ülkesi’ne) karşı ve Diauehi’nin kralı Mannudubi’ye karşı sefere çıktım. Šeriaze 
Ülkesi’ni ele geçirdim, şehirleri yaktım ve kaleleri yerle bir ettim. Pute Şehri’nin güneyindeki(?), 
Biani Ülkesi’ne ve Huşa Ülkesi’ ne kadar ilerledim” 
 
“19.255 delikanlı, 10.140 canlı savaşçı ve 23.280 kadın olmak üzere toplam 52.675 kişi, 
(o) yıl(ın esir sayısıdır). Kimilerini öldürdüm ve kimilerini de canlı götürdüm. 1.104 at, 35.015 
büyükbaş hayvan ve 100 bin, X on bin 1.829 küçükbaş hayvan sürdürdüm. Argišti der ki: 
Tanrı Haldi uğruna bu kahramanlıkları bir yıl (içinde) yaptım.” (Schulz, 1840, no. 2; 
Mordtmann, 1872, no. 30; Sayce, 1882, no. 37; Payne, 2006, s. 150-151). 
 
Argišti I’de yazıtında, babası Menua gibi yalnızca Diauehi kralı Mannudubi ismini vermiş diğer 

ülke krallarının isminden bahsetmemiştir. Bu uygulama bize Urartu Devleti’nde yazılı belgelerde 
uygulanan bir devlet geleneğinin oluşturulduğunu göstermektedir.  

Argišti I döneminde tamamen Urartu egemenliğine giren Diauehi, Sarduri II (MÖ 764-735) 
döneminde de yazıtlarda karşımıza çıkar. Kral topraklarına saldıran Qulha (Kolha)’lılara karşı sefere 
çıktığını anlatır. Sarduri II’den sonra Diauehi ismi Urartu Devleti’nin yıkılışına kadar yazıtlarda yer 
almaz (Ceylan, 2017, s. 532). 

MÖ 8. yy, Urartu Devleti ve Anadolu’nun siyasi yapısı üzerinde önemli değişikliklerin 
başlangıcı olmuştur. MÖ 8. ve 6. yy.lar arasında Kimmerler Kafkas geçitlerinden Urartu topraklarına 
girmiştir (Özgül-N. Ceylan, 2017, s. 37).  Argišti I kuzeyden gelen atlı kavimlere karşı bir sefer 
düzenlemiştir. Ardından Urartu tahtına çıkan Sarduri II ve Rusa I de Kimmerler üzerine sefer 
yapmışlar ve bölgedeki Kimmer akınlarına karşı savunma kaleleri yaptırmışlardır. Argišti II döneminde 
Orta Anadolu’ya ilerleyen Kimmerlerin Frigleri büyük bir yenilgiye uğrattığı bilinmektedir. 
Kimmerlerin geri dönme ihtimaline karşı Argišti II, Erzincan’da Altıntepe kalesini yaptırmıştır. Ayrıca 
Patnos’da bulunan Giriktepe’de yapılan kazılarda tespit edilen sarayın M.Ö 8. yüzyılda Kimmerler 
tarafından yıkıldığı anlaşılmıştır (Salvini, 2006, s. 110 vd.; Tarhan, 1983, s. 109 vdd.; Ceylan-Üngör, 
2018, s. 76 vdd.). 

Herodotos’a göre Kafkaslardan Kimmerlerin arkasından gelen İskitler, Med ülkesine 
girmişlerdir. Manna bölgesinde yerleşen İskitler, MÖ 7. yy. sonlarında Urartu kale ve yerleşmelerine 
saldırmışlardır. Van-Çavuştepe ve Toprakkale (Rusahinili)’nin İskitler tarafından tahrip edildiği 
anlaşılmıştır. Urartu Devleti’nin yıkılışında, Medlerle ittifak yapan, İskitler önemli rolleri vardır. 
Herodotos’a göre beş yıl süren Med-Lidya savaşından sonra iki devlet arasında MÖ 585’te yapılan 
Kızılırmak anlaşmasından önce Doğu Anadolu Bölgesi tamamen Med egemenliği altına girmiştir 
(Herodot, 2006, IV). 

1998-2020 yılları arasında A. Ceylan başkanlığında Erzurum-Erzincan Yüzey Araştırmaları 
Projesi kapsamında yer alan Erzurum ili Çat ilçesinde sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarında, İlk Tunç 
Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar tarihlendirdiğimiz 16 Kale, 2 Höyük, 1 Sulama Göleti, 2 Nekropol, 3 
Yerleşme, 1 Gözetleme Kulesi ve 1 Kurgan tespit edilmiştir 
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2.1. Gökçeşeyh Höyük I 
Erzurum ili, Çat ilçesinin 21 km batısında, Yavi Beldesi’nin 4 km güneybatısında, Gökçeşeyh 

Mahallesi’nin doğusunda, 1800 m yükseklikte yer almaktadır. Höyüğün güney tarafından Tuzla Çayı 
geçmektedir. Höyük yaklaşık olarak 43x43 boyutlarındadır. Höyükte daha önce yapılan araştırmalar ve 
kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılan birkaç eser Erzurum Müzesi’ne getirilmiştir. Bu eserler arasında 
özellikle, bir tane “Koç Protomlu Boynuz” ve iki tane at biçiminde pişmiş kilden riton7 dikkat 
çekmektedir (Fotoğraf 2,3,4). Gökçeşeyh buluntuları şekil yönünden Urartu özellikleri 
göstermektedir8. Urartu Devleti’nin yıkılışından sonra da devletin egemenlik alanında Urartu etkisi 
devam etmiştir. Geç Demir Çağ ritonlarında da benzer özellikler karşımıza çıkmaktadır. Bu ritonlar 
hem yapım tekniği hem de bezemeleri ile değerlendirildiğinde, oldukça iyi işçiliğe sahip oldukları 
görülmektedir. Bu da bize bu dönemde çanak-çömlek yapımında uzmanlaşmış bir iş kolunun varlığını 
göstermektedir. Urartular riton yapımında çizme formundan at, koç gibi hayvan şekillerine kadar 
birçok farklı şekil kullanmışlardır (Morkoç, 2017, s. 88). Bu ritonlar bölgede bulunan Sos, Karaz, 
Güzelova ve Alaybeyi Höyüklerinde çıkan idol, riton ve ana tanrıça figürleriyle değerlendirdiğimizde 
bölgede din olgusunun çok erken dönemlerden itibaren var olduğunu ifade edebiliriz. 

Gökçeşeyh Höyük I, yol yapımı sırasında büyük bir tahribata maruz kalmıştır. Stratejik açıdan 
oldukça önemli bir konumda yer alan höyük, bölgedeki geçiş yollarını kontrol altında tutmaktadır. 
Ayrıca su kaynakları açısından da zengin bir alanda olup, yerleşime son derece elverişlidir. Höyük 
üzerinde çok sayıda kaçak kazı izi bulunmaktadır. Bu kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan keramikler 
höyüğün, İlk Tunç Çağı, Orta Demir Çağı (Urartu) ve Orta Çağ’da yerleşim gördüğünü göstermektedir 
(Diler, 1988, s. 19-31; Özgül-Ceylan vd., 2013, s. 278). 

Gökçeşeyh Höyük I’de tespit ettiğimiz keramikler yoğun olarak çanak ve çömlek formundadır. 
Yaklaşık 12 cm çapında, düz, yuvarlak kaideli, perdahsız ve bezemesiz çanak Urartu dönemine 
tarihlendirilen tek sağlam parçadır (Fotoğraf 5). Höyükte oluşan aşırı tahribattan dolayı elde edilen 
keramiklerin birçoğu amorftur. Profil veren parçalar ise ağız parçalarıdır. Munsell Soil Color Chart’a 
göre değerlendirdiğimiz keramik parçalarının renkleri 10 YR 5/6; 10 YR 4/6; 10 YR 3/4; 7,5 YR 6/6; 
5 YR 2/2; 2.5 Y 6/3 olarak tespit edilmiştir. Büyük çoğunluğu açkılı ve astarlı olan keramiklerin 
hamurunda yoğun olarak kullanılan katkı maddeleri küçük ve orta taşçık, orta kum ve kireçtir. 
Keramiklerin pişme oranlarına bakıldığında ise genel olarak orta pişmiş oldukları ve bazı keramiklerin 
pişirme esnasında ortaya çıkan duman nedeniyle alacalı bir görünüme sahip oldukları görülmektedir. 
Höyükte bulunan keramik verilerinin büyük bir çoğunluğu çark yapımıdır (Fotoğraf 6). 

2.2. Gökçeşeyh Höyük II 
Bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarda ikinci bir höyük daha tespit edilmiştir. Gökçeşeyh 

Höyük II olarak adlandırdığımız bu höyük, Erzurum ili, Çat ilçesi, Gökçeşeyh Mahallesi’nin batı 
ucundaki alçak, kalker bir tepe üzerinde, 1788 m rakımda yer almaktadır. Gökçeşeyh Höyük II’de 
günümüze kadar yerleşimde bir süreklilik görülmektedir. Bu nedenle İlk Tunç Çağı ve Demir Çağı -
özellikle Urartu- mimari unsurlarına ait veriler, Orta Çağ ve daha sonra üzerlerine inşa edilen mimari 

                                                             
7 Ritonlar, Anadolu’da Neolitik Çağ’dan (Hacılar, Höyücek, Kuruçay gibi merkezlerde) itibaren görülen ve kral, kraliçe ve üst 
düzey yöneticilerin katıldığı törenlerde tanrılara adak sunma, ölüye sıvı sunu verilmesi gibi işlevleri olan hayvan şeklinde kült 
kaplarıdır. Sıvı boşaltma delikleri bulunduğu gibi delikli olmayanlarda riton olarak adlandırılmaktadır (Wilkinson, 1967, s. 5). 
Genellikle boğa, at, geyik ve koç şeklinde yapılan ritonlar, muhtemelen kullanıldığı devirde evcilleştirilmiş/ehlileştirilmiş olan 
hayvan cinslerini göstermektedir (Kınal, 1987, s. 76). Bu şekillerin yanında insan, amfora ve çizme şekilleri de kullanılmıştır. 
Urartularda kullanılan riton şekilleri arasında hayvan şekillerinin yanı sıra uzun çizme şeklinde de ritonlar da bulunmaktadır. 
8 Gökçeşeyh ritonları A. Diler tarafından 1988 yılında yayınlanan bir makalede değerlendirilmiş ve bezeme özellikleri ile -
özellikle koç protomlu riton üzerinde bulunan bitki motifleri- daha geç bir döneme, Erken Helenistik dönem, tarihlendirilmesi 
önerilmiştir. Bu ritonları, Doğu Anadolu Bölgesi Geç Demir Çağı çanak-çömleği üzerine çalışmaları bulunan D. Yiğitpaşa ise 
Geç Demir Çağ-Pers/Akhamenid dönemine tarihlendirmiştir. Diler, 1988, s. 31; Yiğitpaşa, 2015, s. 92. 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 

 

 

 
2sd International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS2020), May 06-08 2020  

Ankara / TURKEY | 251 

yapılar nedeniyle ya tahrip olmuş ya da toprakla kaplanarak bir önceki katmanda kalmıştır. Alanda 
resmi bir kazı çalışması yapılmadığı için duvar izine rastlanmaması doğaldır. Bu nedenle höyükte -
özellikle Urartu dönemine ait- bulunan mimari yapılar ve arkeolojik buluntuların ortaya çıkarılması için 
acilen kazı yapılması gerekmektedir. Ayrıca höyük kaçak kazıcılar ve bölge sakinleri tarafından aşırı 
derecede tahribata uğradığı için alanda çok fazla veri tespit edilememiştir. Bölgede yapılan çalışmalar 
sırasında bulunan keramikler İlk Tunç Çağı’na tarihlendirilmiştir. 

Gökçeşeyh Höyük II’de tespit ettiğimiz çanak ve çömlek formunda olan keramikler genel 
olarak amorftur. Munsell Soil Color Chart’a göre değerlendirdiğimiz keramik parçalarının renkleri 10 
YR 5/6; 10 YR 5/4; 10 YR 4/4; 7,5 YR 5/6; 2.5 YR 4/4; 2.5 Y 4/3 olarak tespit edilmiştir. Büyük 
çoğunluğu açkılı olan keramiklerin bazılarında hamur renginde astar bulunmaktadır.  Keramik 
hamurunda kullanılan katkı maddeleri küçük ve orta taşçık, orta ve ince kum ve kireçtir. 

Sonuç 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde jeostratejik açıdan önemli bir konumda kurulmuş olan Erzurum, 

en eski çağlardan beri yerleşim görmüştür. Bu yerleşimler günümüze kadar devam eden bir devamlılık 
göstermektedir. Erzurum ve çevresinde bilim adamları tarafından yapılan yüzey araştırması ve kazı 
çalışmaları sonucunda Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar devam eden bir yerleşim 
kronolojisi takip edilebilmektedir. Böylesi kadim topraklara sahip olan bölge, insanoğlunun yerleşik 
düzende yaşaması için gerekli olan zengin su kaynakları, tarım-hayvancılık potansiyeli ve yeraltı 
zenginliklerini barındırmaktadır. Aynı zamanda şehir, Orta Asya’dan gelerek Anadolu içlerine ulaşan 
yol ağı üzerinde bulunmaktadır. Bu konum Erzurum’u tarihin her döneminde Eski Çağ kültürleri ve 
devletler için cazip kılmıştır. Bölgede yapılan yüzey araştırmaları sonucunda tespit edilen pek çok 
höyükten ne yazık ki çok azının kazısı yapılmıştır. Bölgenin Eski Çağ tarihinin aydınlatılmasına 
yardımcı olan veriler sunan Sos, Karaz, Pulur, Güzelova, Tasmasor ve Alaybeyi Höyüklerinin ortak 
pek çok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi hemen yakınlarında bir dere, çay ya da nehir 
gibi bir su kaynağı bulunmasıdır. Genel olarak ovalarda bulunan alçak tepeler üzerinde kurulan 
höyükler tarım arazilerine de yakındır. Bu nedenle yoğun hayvancılık faaliyetlerinin yanında tarımın da 
ekonomilerinde yer aldığını ifade edebiliriz. Yetiştirilen hayvanlar, bölge insanının günlük yaşamlarında 
beslenme amacıyla önemli bir yer tutmasının yanı sıra zanaatkârlar için de sanat eserlerinde yer alan 
figürlere ilham kaynağı oluşturmuştur. Pulur, Güzelova ve Gökçeşeyh Höyüklerinde tespit edilen koç, 
öküzbaşı ve at şeklindeki ritonlar da bu ilhamın estetik yansımalardır. 

Özellikle Gökçeşeyh Höyük I ritonları bezeme ve işçilikleriyle öne çıkmaktadır. Diğer bir ortak 
özellikleri yol üstünde, özellikle de kavşak konumunda bulunan güzergahlarda yer almalarıdır. Ayrıca 
modern yerleşim yerleri bu höyüklerin ya hemen üzerinde ya da çok yakınında kurulmuşlardır. Bu 
nedenle höyükler tahribata maruz kalmaktadır. Son olarak da höyüklerdeki bu yerleşimler, İlk Tunç 
Çağı’ndan başlayarak günümüze kadar yerleşim sürekliliği göstermiştir. 

Çalışma bölgemizi oluşturan Gökçeşeyh Höyük I-II, yol güzergahı üzerinde ve su kaynakları 
yakınında, kırsal bir yerleşme görünümünde olan merkezlerdir. Bu merkezlerde İlk Tunç Çağı’nda 
yerleşmeye başlandığı, Urartu dönemi olarak adlandırdığımız Orta Demir Çağ ve daha sonrasında Geç 
Demir Çağ’da da yaşamın devam ettiğini söyleyebiliriz. Diler, Helenistik dönemde de höyükte yaşamın 
devam ettiğini ifade etmektedir. Höyüğün yerleşimi göz önüne alındığında yerleşim Orta Çağ’da da 
kullanılmış olmalıdır. 

Gökçeşeyh Höyük I’de yapılan kaçak kazılarda ele geçirilen eserlerden çok azı müzeye 
kazandırılmıştır. Özellikle Orta Demir Çağ dönemine tarihlenen çanak çömlek buluntuları bize 
bölgede Urartu varlığını açıkça göstermektedir, Ayrıca tesadüfen bulunan ve müzeye kazandırılan 
ritonlar Gökçeşeyh’te ileri düzeyde uzmanlaşmış bir zanaatkârlık faaliyetinin varlığına işaret 
etmektedir. 
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Bölgede kazı çalışmalarının olmadığını ifade etmiştik. Şimdiye kadar yapılan yüzey araştırmalarında 
tespit edilen bir atölye veya işliğin varlığından ne yazık ki bahsedemiyoruz. Bu nedenle bu zanaatkârlık 
faaliyetinin ne ölçekte yapıldığı soru işareti olarak kalmaktadır. Ancak ritonlardaki işçiliği ve höyüğün 
konumunu göz önünde bulundurursak Gökçeşeyh’in Urartu Devleti kontrolünde bir keramik üretim 
ve dağıtım merkezi olduğunu düşünmekteyiz. 

Çat ilçesi sınırları içinde tespit edilen Hubyar Kalesi, Gaban Kalesi ve yerleşmesinin Urartu 
Devleti’nin kuzey ve kuzeybatı seferlerinde kullandığı tali yollardan birinin üzerinde bulunması, Bingöl-
Çat-Tercan güzergâhıyla Erzincan’a ulaşan tarihi yollar ve bu yolların üzerinde kurulan, yolların 
güvenliğini ve devletin merkezi ile iletişimi sağlayan Urartu kaleleri ve gözetleme kuleleri Gökçeşeyh’in 
üretim ve dağıtım merkezi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Ayrıca Tercan-Çat yolu üzerinde 
bulunan Şirinlikale Kalesi ve kaya mezarları bölgede Urartu egemenliğinin göstergesidir. 
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Fotoğraf 3. Gökçeşeyh Höyük I Kaçak Kazı Alanı 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotoğraf 4. Gökçeşeyh Höyük I Kaçak Kazı Alanı 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 
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Fotoğraf 5. Gökçeşeyh Höyük II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotoğraf 6. Gökçeşeyh Höyük II 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 
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Fotoğraf 7. Güzelova ve Pulur Höyük Hayvan Figürleri 

 

 

 
Fotoğraf 8. Gökçeşeyh Höyük I Koç Protomlu Riton 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 
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Fotoğraf 9. Gökçeşeyh Höyük I Zengin Koşumlu At Şeklinde Riton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotoğraf 10. Gökçeşeyh Höyük I At Şeklinde Riton 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 
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Fotoğraf 11. Gökçeşeyh Höyük I’de Bulunan Çanak 

 

 

 
Fotoğraf 12. Gökçeşeyh Höyük I Keramik Örnekleri 



Morkoç, Ayşe Nur; Erzurum’da Önemli Höyükler: Gökçeşeyh Höyük I-II 
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Fotoğraf 13. Gökçeşeyh Höyük II Keramik Örnekleri 

 

 
Çizim 1. Gökçeşeyh Höyük I-II Keramik Çizimleri
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