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I

ÖN SÖZ

Bilgi ve teknolojide yaşanan yenilik ve gelişmeler, insan ve 
toplumlarda önlenemez bir değişime sebep olmakta, önceden 
toplumlarda ancak yüzlerce yıllık zaman diliminde yaşanabilecek

dönüşümler, özellikle dijital çağda çok kısa biz sürede yaşanabilmektedir. Bu 
hızlı değişim sürecinde öznel olarak insan ve genel anlamda toplumların her 
alandaki yapısının incelenmesinde sosyal bilimlere önemli görevler 
düşmektedir. 

Diğer tarafta ise bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, savaş, göç, 
salgın hastalıklar, doğal afetler gibi olağan dışı gelişmeler, insanı, toplumu, 
devlet sistemlerini ve geleneksel uygulamaları hatırlamamızı sağlamaktadır. 
İnsan ve toplum bilimleri bir taraftan bu günü anlamlandırmaya çalışırken, 
diğer taraftan da geçmişin birikimlerini günümüze aktararak zamana anlam 
katmak gayretindedir.

Elinizdeki İnsan ve Toplum Bilimlerinde Akademik Araştırmalar kitabı, 
çağımızın hızlı değişim sürecinde insana ve topluma bir ayna tutmak 
gayretindedir. Eserde on iki bölüme yer verilmiştir. 19. yüzyıl Osmanlısında 
Karadağ ve Balkanlar, Osmanlı devletinde hayırsever hekimbaşıların 
kurdukları vakıflar, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı meselesine tarihsel 
bakış, Ukrayna-Azerbaycan-Rusya üçgeninde liminal siyaset, Kıbrıs Türk 
toponimisi, dijitalleşen medyada gazetecilik, dava halkla ilişkileri, din ve 
çevrecilik, İslam tarihinde kadın bilginler, kişilik inançları ve sporcular, 
yabancılaşma kavramı, kent konseyleri üzerine araştırmaların incelenmesi gibi 
birbirinden kıymetli özgün çalışmalar okuyucuya sunulmuştur. 

Bu kitabın yayınlanmasına katkı sunan kıymetli bölüm yazarlarına, Livre 
de Lyon yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Türkan Erdoğan & Dr. M. Fatih SANSAR 
Mayıs 2021  
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MÜNİF PAŞA’NIN “KARADAĞ  ” RİSALESİ
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Fakültesi, Tarih Bölümü Burdur-TÜRKİYE
 E-mail: zgolen@gmail.com, 

ORCID: 0000-0003-3162-6076 

Giriş

Münif Paşa XIX. yüzyıl Osmanlı bilim camiası içinde önde gelen bir 
simadır. O Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi içinde yer alarak, cemiyetin 
yayın organı Mecmûa-i Fünûn’da birçok makale kaleme almıştır. 

Döneminde hemen hemen her konuda okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayan 
dergide yer alan makalelerden biri de “Karadağ” olmuştur (Budak, 2011: 
17-133).

Münif Paşa’nın makalesini kaleme aldığı 1862’de Karadağ yeni yeni
dünya kamuyonda ilgi odağı olmuş bir yerdi. Ancak o tarihte Osmanlı Kamuoyu 
da dâhil Karadağ hakkında bilinenler oldukça azdı. Bölgede ne olduğunu sadece 
Ruslar biliyordu. Zira onlar 1697’den itibaren vladikalara yardımcı olması 
için çok sayıda asker ve diplomatı Çetine’ye göndermişlerdi. Petersburg’da 
1754’de Vladika Vasilije1 tarafından kaleme alınan Karadağ Tarihi adlı kitap 
Karadağ’ı ve Karadağlıları tanıtan bir el kitabı niteliğindeydi (Jelavich, 2006: 
94). Daha sonra Rus donanma subaylarından Vladimir Bronevsky ilk Karadağ 
seyahatnamesini yazarak, Karadağ diye bir bölgenin var olduğunu dünya 
kamuoyuna duyurmuştur (Jezernik 2006:116).

Sırp isyanıyla (1804) birlikte, Batı’nın da Karadağ’a olan ilgisi artmıştır. 
Bölge hakkındaki detaylı ilk çalışma 1807-1813 yılları arasında Kotor’daki 

1 1709’da doğdu. 1750-1766 yılları arasında vladikalık yaptı. 
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Fransız kuvvetleri komutanlığını yapan Vialla de Sommières tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Fransızlar Napolyon savaşları sonrasında Dalmaçya’ya 
yerleşince kendilerine karşı Rus saflarında savaşan “bu vahşi insanların yaşadığı” 
bölgeyi tanımak istemişlerdi. Sommières her şeyi göze alarak Karadağ’a gitmiş 
ve bölge hakkında iki ciltlik “Voyage Historique et Politique au Montenegro” adlı 
bir el kitabı hazırlamıştır. Kitap, Karadağ’ın coğrafî, klimatolojik, demografik, 
idarî, sosyal ve biyolojik zenginliklerine kadar her konuyu kapsamaktadır. 
Anlatıyla ilgili verilen renkli çizimler ise çalışmayı daha da kıymetli hale 
getirmiştir. Sommières, daha evvel “barbarlardan ve yamyamlardan daha iyi 
bir halk” olarak bilinen Karadağlıların kahramanlıklarını ve Karadağ’ın göz 
alıcı güzelliklerini öve öve bitirememiştir2. 

İngiltere’de bölgeyi etraflıca anlatan ilk eser, John Gardner Wilkinson’un 
1848’de baskısı yapılan, “Dalmatia and Montenegro with A Journey To Mostar 
in Herzegovina and Remarks on the Slavonic Nations the History of Dalmatia 
and Ragusa the Uscocs” adlı seyahatnâmesidir. Wilkinson seyahatnâmesinde 
muhteşem güzelliklere sahip bir ülkede yaşayan erdemli Hıristiyan ama yanı 
zamanda da vahşi ve acımasız savaşçılardan bahsetmiştir (Wilkinson, 1848: 
402-562).

Aynı dönemde Almanlar da boş durmamış, 1846’da Paić ve Sherb
tarafından Karadağ’a dair en ayrıntılı eserlerden biri kaleme alınmıştır. 253 
sayfalık Almanca Cèrnagora (Karadağ) adlı eser, nüfusundan dil ve lehçe 
özelliklerine kadar Karadağ’ı her yönüyle inceleyen çok önemli bir çalışmadır 
(Sherb, 1851).

1. Risalenin Önemi, Kaynakları, Bilgilerin Gerçekliği ve
Etkileri

Münif Paşa risalesini kaleme aldığı tarihte Karadağ hukuken Osmanlı toprağı 
olmasına rağmen bölge hakkında bilinenler pek azdı. XIX. yüzyıla kadar 
Karadağ Osmanlı Devleti için geçit vermez dağların ardında bilinmezlerle 
dolu bir yer olarak kalmıştır. Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa’nın 27 Aralık 
1852’de Karadağ’a yapılan askerî harekât sebebiyle kaleme aldığı meşhur 
layihası bölge hakkında Osmanlı Devleti’ndeki ilk çalışmadır (B.O.A., Y.PRK.
AZJ., nr:1/3; Temizer, 2015: 3007-3015). O zamana kadar Osmanlı Devleti için 
Karadağlılar, Hersek ve İşkodra mutasarrıflarının halletmesi gereken bir mesele, 

2 Birinci cilt 391, ikinci cilt ise 402 sayfadır. Bkz., (Sommières, 1820).
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bir avuç eşkıyadan ibaret bir topluluktu. Ancak Karadağ nüfusu ya da coğrafî 
küçüklüğüne rağmen yarattığı etki gücü kat kat fazlaydı. 1852-53 isyanı, 1858 
Grahova Savaşı’nda Osmanlı ordusunun kesin yenilgisi, 1858 Karadğ sınırının 
belirlenmesi, 1862 isyanı Karadağ’ı bir anda Osmanlı iç ve dış politikasının 
merkezine taşımıştır. Münif Paşa’nın Karadağ risalesi Osmanlı kamuoyundaki 
bu ilgiye karşı cevap niteliği taşır. Nitekim 1862 Savaşı Osmanlı galibiyeti 
ile sona erip, İşkodra Antlaşması imzalanınca Karadağ’a yönelen kamuoyusu 
ilgisi kaybolmuştur. Bu durum Münif Paşa’nın çalışmasına ya da derginin yayın 
politikasına da yansımıştır. Zira Münif Paşa ikinci risaleden sonra “devamı 
var” demesine rağmen makalenin devamını ya yazmamış ya da makale dergide 
yayınlanmamıştır. 

Münif Paşa diğer tüm Osmanlı tarih yazarları gibi risalesinde bir 
kaynak belirtmemiştir. Ancak verdiği bilgilerin yabancı seyahatname ve 
gazetelerden derlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira kendisi ne Bosna-
Hersek ne de İşkodra’da bölgeyi yakından tanıyacak kadar bir görev icra 
etmediğinden yazdıkları kesinlikle onun kendi gözlemleri değildir. Ancak 
Paşa, Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Rumca ve Fransızca biliyordu. 
Kendisi Bâb-ı Âlî tercüme odası memuru olması hasebiyle bölgeyle ilgili 
yazılmış kaynak ya da haberlere kolaylıkla ulaşmıştır. Dolayısıyla birçok 
kaynaktan elde ettiği bilgilerden istifade ederek risalesini kaleme almıştır. 
Metinler incelendiğinde Sommières’in, Voyage Historique et Politique au 
Montenegro, Wilkinson’ın, Dalmatia and Montenegro with A Journey To 
Mostar in Herzegovina ve Fuad Paşa’nın layıhasının başlıca kaynakları 
olduğu görülmektedir. Mesela Karadağ’ın dağlık olması ile ilgili anlatı 
John Gardner Wilkinson eserinin ilk cildinde aynen yer alır (Wilkinson, 
1848: 412). 

Paşa üstlendiği görevler icabı bilmediği diller dışındaki kaynaklardan da 
istifade edebilmiştir. Mesela 1806 savaşlarına dair bir Karadağlının bir Rus 
askerin kafasını kesmeye yeltenmesi hadisesi Vladimir Bronevsky tarafından 
kaleme alınmıştır. O bu hadiseyi Zapiski morskago oficera (Deniz Subayının 
Notları) adlı eserinde anlatmıştır. Eser 1818’de St. Petersburg’da basılmıştır 
(Jezernik 2006:14-150, 318). 

Münif Paşa risalesi yayınlandıktan sonra, Osmanlı Devleti’nin 1862 
Karadağ askerî harekâtını kaleme almak üzere görevlendirilen Ergirili Ahmed 
Hilmi ibn-i Resûl, Osmanlı-Karadağ Muhârebâtı Tarihçesi adlı eserinin girişine 
Münif Paşa’nın risalesini olduğu gibi almıştır. Bu durum görgü tanığı olarak 
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orduda bulunan Ahmed’in Münif Paşa’nın verdiği bilgileri teyit ettiğini gösterir. 
Ahmed sadece iki yerde Münif’in yazdıklarını düzeltmiştir. Bunlardan ilki 
Çetine’deki ev sayısı ile ilgilidir. Münif Paşa Çetine’de 20 kadar ev olduğunu 
yazarken, Ahmed 40 ev olduğunu yazar. Diğeri ise Münif Paşa Karadağ’ın 15-20 
bin asker çıkaracağını yazarken, Ahmed 20-25 bin asker çıkarabileceğini ifade 
eder (Ergirili Ahmed Hilmi, varak 2b, 5b). Bunun haricinde Ahmed’in anlatısı 
olduğu gibi Münif’in yazdıklarından ibarettir.

2. Risalenin İçeriği
Risale Karadağ’ın Osmanlı toprağı olduğuyla başlar. Ancak arazinin dağlığı 
nedeniyle bölge ile yeterince ilgilenilememesinden dolayı Karadağlıların kendi 
hallerine bırakıldığı, bunun sonucunda Dağ halkının etrafındaki eyaletlere 
rahatsızlık vermeye başladıkları, ancak son birkaç yıl içinde bu vahşi halkın 
yeniden itaat altına alınmaya çalışıldığı belirtilmiştir. Risale tam da böyle bir 
zamanda halka bölgeyi tanıtmak maksadıyla yazılmıştır.

Evvela Karadağ adına değinilmiştir. Ülkenin her yeri çam ağaçları ile 
kaplı olduğu için uzaktan siyah görünmektedir. Bu yüzden ülkeye Karadağ adı 
verilmiştir. Nitekim Karadağlılar da kendi dillerinde ülkelerine Karadağ adını 
vermişlerdir3.

Ardından Karadağ’ın coğrafî konumuna yer verilmiştir. Karadağ; 
Dalmaçya, Hersek ve İşkodra Sancakları ile çevrilidir. Münif’in verdiği 
bilgilere göre ülke kuzeyden güneye 100 km (25 saat) uzunluğunda, doğudan 
batıya doğru 40 (10 saat) km’lik bir genişliğe sahiptir4. Yüzölçümü yaklaşık 
280 ilâ 320 km2 arasındadır. Tahminî nüfusu da 120.000 kişidir. Bu rakam aşağı 
yukarı XIX. yüzyıl ortalarından itibaren yerli yabancı tüm kaynaklar tarafından 
teyit edilir. Nüfusa nispetle çıkarılabilecek asker sayısı 15-20 bin civarındadır. 
Asker sayısı yukarıda ifade edildiği gibi 1862 Karadağ Sefer kroniğini yazmak 
göreviyle bölgeye gönderilen Ahmed tarafından 5 bin daha fazla olarak 
verilmiştir. İstatistik bilgilerinin ardından Karadağ’ın yaradılışı efsanesi yer 
alır. Tanrı dağları yaratmak için dünyaya taş serpiştirirken Karadağ’da çuvalı 
delinmiş ve tüm taş Karadağ’a dökülmüştür. Anlatı genellikle düz ovaların yer 
aldığı Avrupalı seyyahların Karadağ dağları karşısında şaşkına dönmesi ve bu 

3 Slavca Crna=kara, gora=dağ demektir.
4 Osmanlı literatüründe 1 saatlik yok 4 km’dir. 1853’te yöre hakkında bir eser kaleme alan 
Krasinski Münif Paşa’ya yakın rakamlar verir. O uzunluğu 96,5 km, genişliği 56 km olarak verir 
(Krasinski, 1853: 2). Konunun daha iyi anlaşılması için bakınız harita:1. 
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anlatıya ehemmiyet vermesinden dolayı hemen hemen her seyahatnamenede 
yer alır. Karadağ dağları onlar için orijinal olsa da Torosları, Doğu Anadolu ya 
da Karadeniz’i gören bir Türk için bölgenin olağanüstü bir yanı yoktur. 

Sırasıyla Karadağ nehirlerinin adları verilip, bölgeyi gezen tüm seyyahların 
dikkatini çeken Karadağ kadınının toplumdaki düşük statüsü anlatılır. Özellikle 
kadınların her türlü işin yanında taşıma faaliyetlerini de üstlenmiş olması onun da 
dikkatini çekmiştir. Karadağ halkı da Bosna halkı gibi güçlü kimselerdir. Ancak 
kadınlar kocalarının eziyetinden ve ağır iş yükü yüzünden kısa sürede yıpranır, 
gençliklerinden eser kalmaz. Kadınlar tamamen kocalarının tahakkümü altında 
yaşar ve oldukça cahildirler. İçlerinde okuma yazma bilen yoktur. Kadınların 
elbiselerini asla yıkanmadıkları ise başka bir tartışma konusudur.

 Kadınlara dair anlatı birden kesilerek Karadağ’ın idarî yapısına geçilir. 
Karadağ’ın idarî taksimatı doğru şekilde verilmiştir. Karadağ, aynı zamanda 
en yüksek dinî otorite olan ve Çetine Manastırı Başpiskoposu olan vladika 
idaresinde 8 nahiyeden oluşan bir bölgedir. Her nahiye bir voyvoda ve bayraktar 
idaresi altında bulunur. Münif Paşa Karadağlıları samimi bir Hristiyan olarak 
görmez. Onların Rum mezhebinde (Ortodoks) olmakla birlikte ancak yarım 
Hıristiyan sayılabileceklerini söyler. Özellikle çoğu kaynakta yer almayan 
Karadağ’ın korucuyusu Vila5 kültünden bahsetmesi ilginç bir detaydır. O 
dönemde Karadağ’da 30 keşiş ve 300 kadar sıradan papaz olduğu bilgisini verir. 
Tabi bu papazlar da oldukça cahil kimselerdir. Paşa Karadağlıların Hıristiyanlığı 
hakkında Avrupalı seyyahlardan ayrılır. Batılı seyyahlar Münif Paşa’nın tersine 
Karadağlıları bozulmamış, Hıristiyanlığın ilk zamanlarındaki saf inanan 
Hıristiyanlara benzetirler.

Fuad Paşa layıhasından alındığı açık olan Karadağ Kilisesi’nin İpek 
patrikliğine bağlılığı ve patriklik lağvedilince Petersburg’a yönelme hadisesi 
tekrar edilir. Zira Paşa bu hadisenin 70 yıl önce olduğunu ifade eder. Fuad 
Paşa’da 10 yıl önce (1852) kaleme aldığı layıhasında patrikliğin 60 yıl evvel 
kapatıldığını yazmıştır. Münif Paşa bu sayının üzerine 10 daha ekleyerek 70 yıl 
olarak bahseder. Hâlbuki patriklik 1766’da kapatılmıştı ve risale yazıldığında bu 
olayın üzerinden 96 yıl geçmişti6. 

5 Güney Slav kültür dairesi içinde bulunan tüm milletlerin mitlerinde yer alan çok güzel, uzun 
sarı saçlı bir peridir. Ormanlarda, nehirlerde ve havada yaşayanlar olmak üzere üç çeşittir. Onlar 
insanlara kuğu, kartal, kurt ya da at şeklinde insanlara görünürler. Hava perileri ise kasırga 
olarak ortaya çıkar. Geceleri korkunç gürültüler çıkarırlar ve davul çalarlar. Onları çağırmak 
uğursuzluktur. Onlar tarafından çarpılan insanlar hastalanır ve en geç iki yıl içinde ölürler.
6 Ayrıntılı bilgi için bkz., (Öztürk Yılmaz, 2019: 394-404).
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Karadağlılar Slav ırkına mensupturlar. Karadağ’ın I. Murad zamanında 
fethedildiği ve Fatih zamanında İşkodra Vilâyeti’ne bağlandığı ifade edilir. 
Fethe ve sonrasına dair verilen tüm bilgi Fuad Paşa layıhasından alınmadır.

Risalenin bir sonraki paragrafı Petroviç ailesinin yükselişiyle ilgilidir. 
Ancak Petroviçlerin idareyi ele geçirmesine dair verdiği bilgi hatalıdır. O 
ailenin idareyi 200 yıl evvel üstlendiğini yazar. Hâlbuki aileden ilk vladika Petar 
Petroviç Njegoş bu makama 1697’de gelmiştir7. Yani risale yazıldığında Petroviç 
ailesi 265 yıldır iktidarda bulunmaktaydı. Petar Petroviç Njegoş idaresindeki 
Karadağlılar 1702’de Karadağ Akşam Duası adı verilen bir olayla Karadağ’da 
yaşayan tüm Müslümanlar bir noel akşamı katledilmişlerdir. Münif Paşa da 
bu konuya değinir. Bölgeye ilk Osmanlı seferlerinin bu yüzden yapıldığını, ne 
var ki gerek devlet adamlarının konuya gerekli özeni göstermemesi gerekse 
Karadağ’ın dağlık yapısı nedeniyle başarılı olunamadığını belirtir. Ancak 
Osmanlı tarih yazınında sıkça örnekleri görüldüğü gibi Münif Paşa bu kısmı 
muğlak ve üstü örtük bir anlatımla geçiştirmiştir.

Konu bütünlüğü bir kez daha bozularak siyasi tarih anlatımına ara verir ve 
Karadağla ilgili her anlatının vazgeçilmez unsuru Karadağlıların ne kadar savaşçı 
bir millet oldukları konusuna geçilir. Münif Paşa da Karadağlıların dayanıklı 
ve maharetli savaşçılar olduğunu teyit ederek, meşhur kafa kesme geleneğini 
anlatır. Karadağlılar savaşçılıklarının göstergesi olarak düşman kellerini kesip 
yanlarında evlerine götürürlerdi. Bir kişi düşmandan ne kadar kelle alıyorsa o 
kadar itibarı artıyordu. Düşman kellesi almak kadar savaş meydanında ölmek 
de onur vesilesiydi. Bir Karadağlı erkek için en kötü ölüm şekli yatağında 
eceliyle ölmekti. Onların bir başka özelliği ise ele geçirdikleri bölgeyi tamamen 
yaşanmayacak hale getirmeleridir. Paşa, 1806 yılında Dalmaçya’da yaşanan 
olaylardan örnekler vererek iddasını destekler.

Yeniden siyasi tarihe dönüldüğünde bir dizi hatalı bilgi verilir. I. Petro 
olarak andığı Sava Petroviç Njegoş’un 1707’de iktidarı devr aldığı ve 53 yıl 
vladikalık yaptığını belirtir. Hâlbuki Sava iktidara 1735’de gelmiş ve 1781 
yılına kadar 46 yıl çalkantılı bir dönem geçirmiştir. Keza Sava’nın hemen 
ardından iktidara geldiğini iddia ettiği ve II. Petro olarak andığı I. Petar Petroviç 
Njegoş ise 20 yıl değil, 1782-1830 yılları arasında 48 yıl vladikalık makamında 
kalmıştır ve Münif Paşa’nın yazdığının aksine onların zamanında da ilişkiler 
iyi değildir. Nitekim o dönemde de Karadağlılar isyanlara devam ettikleri gibi 

7 Petroviç ailesinden olan ilk vladika Danilo Petroviç Njegoş 1697-1735 yılları arasında vladikalık 
yapmıştır.
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1796’da azılı rakipleri Buşatlı Kara Mahmud Paşa’yı öldürüp8, Crna Gora 
bölümü kadar büyük olan Brda bölgesini topraklarına katmışlardır.

Bir başka ilginç konu ise Çetine gibi bir köyün nasıl başkent ittihaz 
edildiğiyle ilgilidir. Çetine’nin hali XIX. yüzyıl Batılı seyyahlar tarafından 
da şaşkınlık ifadeleri ile tamamen teyit edilir. Çetine’de Karadağlıların kutsal 
Çetine Manastırı bulunmaktadır. İlk katı ziyaretçilere açık olan manastırda 
Münif Paşa’nın yazdığı gibi yukarıda adları geçen vladikaların lahitlerini görmek 
mümkündür. Ayrıca Buşatlı Kara Mahmud Paşa’nın kafatası da bu manastırda 
kutsal bir emanet olarak saklanmaktadır.

Karadağlıların düzenli bir askerî sisteme sahip olmamalarına rağmen 
savaş meydanlarındaki başarıları tüm Osmanlı ricalinin dikkatini çekmiştir. 
Münif Paşa da bu duruma kayıtsız kalamamıştır. Üstelik Karadağ’da kan 
davaları ve iç çekişmeler hiç eksik olmazdı. Nitekim Vladika II. Danilo 13 
Ağustos 1860’da bir kan davası sebebiyle Kotor’da suikasta uğramıştır. Ancak 
dışarıdan bir saldırı olduğunda tüm anlaşmazlıklar bir kenara bırakılarak 
derhal toplanma yerlerine gidilirdi. Münif Paşa’nın da ifade ettiği ve Batılı 
seyyahlar tarafından defalarca teyit edildiği gibi savaş halinde silahını kapan 
cepheye gider, sadece yanlarına birkaç gün yetecek kadar yiyecek alırdı. 
Karadağ’da savaşa dair bir başka ilginç husus ise herkesin kendi silah ve 
cephanesini kendisinin tedarik etmesidir. Bu tamamen savaşçılığa ve erkek 
egosuna yüklenen bir sonuçtur. Erkek demek ya savaşta düşman kellesi alan 
ya da cephede ölen demekti. 

Münif Paşa’nın risalesini belli bir plan dâhilinde kurgulamadığı 
anlaşılmaktadır. Bu yüzden konudan konuya geçmiş konu bütünlüğünü dikkate 
almamıştır. Zira seferberlik konusunun hemen devamında iç idare konusu 
ele alnmıştır. Karadağ iç idaresinde vladikanın yanında 16 kişiden oluşan bir 
senato vardı. Senato vladikaya yardımcı olan en yüksek icra makamı olduğu 
kadar, yüksek yargı organı olarak da iş görüyordu. Bir kişiye idam cezası 
vermek ve uygulamak senatonun işiydi. Ölüm cezası alan bir kişinin ailesi ile 
infazı gerçekleştiren kişi arasında kan davası ortaya çıkmaması için 100 farklı 
aileye mensup kişiden oluşan muhafız birliği aynı anda ateş ederek suçluyu 
infaz ederdi. Münif Paşa bu detayı verdiğine göre uygulama dikkatini çkemiş 
olmalıdır. Senato üyelerine aylık 2000 kuruş maaş verilmekteydi. Düzenli 
verginin alınamadığı ülkede, bu para gümrük vergilerinden ve dış yardımlardan 
sağlanıyordu.

8 Bu dönemdeki çatışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Bilge, 2006: 487-502). 
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Münif Paşa’nın en fazla üzerinde durduğu konu Karadağ adalet sistemi 
olmuştur. Karadağ’daki ilkel mahkeme usulü ve ceza hukuku Batılılar gibi 
onun da dikkatini çekmiştir. Özellikle Karadağ’da bir hapishane olmaması, 
davaların bir gün sürmesi, yargıçların seçimle iş başına gelmesi ve en önemlisi 
suç işleyen kadınların recm cezasına çarptırılması entelllektüel bir Osmanlı 
aydını kadar okuyucunun da ilgisini çekmiş olmalıdır. Sen (Saint) Basil 
ziyareti9 sırasında yani Saint Basil’in ölüm yıldönümü olan 29 Nisan’da Ostrog 
Manastırı ziyaretinden sonra yargıç seçimleri yapılırdı. Ancak bu seçimlerde 
her aileden yalnız bir kişinin yargıç seçilme hakkı vardır. Böylece yargı erki 
tabana yayılmıştır. Yargıç seçilecek kişinin dürüst, aklı başında ve hitabet 
gibi yeteneklere sahip olması gereklidir. Yerel mahkemeler cinayet ve çok 
mühim konular hariç her türlü davaya bakardı. Önemli davalar ya nahiye knez 
ve voyvodalarına ya da senatoya havale edilirdi. Yargıçların verdiği kararlar 
değiştirilemezdi. Davaların tamamı bir günde tamamlanıp karara bağlanırdı. 
Davanın nerede olacağına davalı ve davacı taraf karar verir, hâkimler oraya 
gelirdi. Herhangi bir mahkeme binası olmayıp, yargıçlar kuru toprak üzerine 
oturarak davayı yönetirlerdi. Mahkeme esnasında davalı ve davacı tarafın 
sırayla ifadeleri alınır, kimse kismenin sözünü kesemezdi. Mahkeme bittikten 
sonra karar tarafların doğrudan yüzlerine okunarak tebliğ edilirdi. En sıkıntılı 
karar, tazminatın yanında suçlu tarafa Guluba denen bir tür manevi tazmin 
ve mahkeme masraf cezası verilmesiydi. Guluba 20 gümüş Avusturya küçük 
parasıydı. Çoğu zaman bu parayı hâkimler kendi aralarında bölüşürlerdi. 
Bu yüzden ceza bizzat hâkimler tarafından tahsil edilirdi. Karadağ’da para 
kullanılmadığından paranın temini çok zordu. Bu nedenle suçlu parayı bulana 
kadar ya silahlarını veya başka bir eşyasını rehin bırakır ya da cezayı aynî 
olarak öderdi. Suçlunun rehin bırakacak bir şeyi yoksa tarlası veya varsa diğer 
varlıkları haczedilir, ilk alım hakkı akrabalarında olmak üzere mallar satılarak 
cezanın tahsili yoluna gidilirdi. Eğer suçlunun hiçbir şekilde cezayı ödeyecek 
kudreti yoksa bir süre hapsedilirdi. Hapis bir Karadağlıya verilecek en büyük 
ceza idi. Hapis cezası süresince hangi nahiyeye bağlı ise o nahiyenin papazı 
tarafından karnı doyurulurdu. Bir mal çalındığında, malı çalınan kişi hangi 
malı çalınmışsa kamuoyuna açıklar ve malını bulana ödül verirdi. Hırsız ortaya 

9 Stojan Jovanović (Sveti Vasilije Ostroški) yani Saint Basil’in öldüğü gün. Basil 28 Aralık 1610-
29 Nisan 1671 yılları arasında yaşamış ve Hersek’e gömülmüştür. Bazı kaynaklarda Saint Basil 
Manastırı olarak geçen yer ünlü Ostrog Manastırı’dır. Çok yüksek bir uçurum olan Ostroška Gred 
kayalıklarının zirvesine dikey biçimde kurulmuştur. Bugün de çok önemli bir dinî ziyaretgâh ve 
hac yeridir. Günümüzde yılın her günü kalabalık ziyaretçi gruplarına rastlamak mümkündür.
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çıkarıldığında, mal sahibi hırsızın yanına giderek hem malın değeri hem de 
vaat edilen ödülün bedelini hırsızdan alır dava biterdi. Eğer hırsız suçunu kabul 
etmez ise dava mahkemeye taşınır, itham edilen kişinin suçlu olduğu ortaya 
çıkarsa daha yüksek bir tazminat ödemek zorunda kalırdı. Kişi hâlâ suçsuz 
olduğunu iddia ederse kiliseye gidip suçsuzluğuna dair yemin ettirilir, yemin 
ederse suçsuzluğuna kanaat getirilirdi. Eğer biraz şüphe varsa suçlanan kişinin 
eli sıcak katrana batırılır, tesir etmez ise suçsuzluğuna hükmedilirdi. Papazların 
işledikleri suç küçükse normal halk gibi yargılanır, suçu cinayet ise meslekten 
atılır ve sakalını kesemezdi. Karadağ’a iltica etmek isteyen kişi geldiği yerde 
hangi suça karışmış olursa olsun isteği geri çevrilmezdi. Mülteci Karadağ’da 
bulunduğu müddetçe Karadağ yasalarına tabi olurdu. Karadağlı olmayan biri 
Karadağ’da bir suça karışırsa cezalandırılmaz sınır dışı edilirdi. Kadınların 
işlediği küçük suçların cezası aile erkekleri tarafından verilirdi. Kadının suçu 
cinayet ise recm cezasına çarptırılırdı10.

Münif Paşa’nın işlediği son konu Karadağlıların ev dekorasyon ve giyim 
kuşamları olmuştur. Paşa’nın anlattığı kulübelerin bazı örnekleri Karadağ ve 
Bosna Hersek’in yüksek dağlık bölgelerinde hâlâ ayaktadır. Ev adı verilen 
bu yapılar gerçekten de çok iptidai, çoğu tek odalı, tek pencereli binalardır. 
Karadağ gibi geçim kaynaklarının oldukça kıt olduğu bir bölgeden bekleneceği 
gibi yaşam son derece sadedir ve evlerde günlük ihtiyacın haricinde lüzumsuz 
tek bir malzeme dahi bulunmaktadır. Isınma, aydınlama ve yemek pişirme aracı 
her evde bulanan ocaklardır. Haliyle evleri duman basması olağan bir haldir. Ev 
tabanları toprak üzerinde serili keçe ve hasırlardan ibarettir. 

Yine aynı fakirliğin bir tezahürü olarak kılık kıyafet de sadedir ve elde 
edilmesi zordur. Kıyafetler duvarlarda bulunan ağaç askılıklara asılırdı. Evlerde 
dolap yoktu. Kıymetli eşyalar sandıklarda saklanırdı. Elbiseler çoğunlukla 
kaba yünden imal edilmiştir. Erkekler şalvar şeklinde diz altına kadar inene bir 
pantolon, dizlik, kemer ve tepesi kırmızı bir tür fes giymekteydiler. Ev dışında 
ise yatak, yorgan ve eşyalarını korumak için Stroka denilen kalın yünden bir 
kepenek kullanmışlardır11. Tüm gelirlerini silaha yatıran bu insanlar için temiz 
olmak veya giysi çeşitliliğinden ziyade, cephane ve mühimmat temini hayatın 
en asli unsur olmuştur.

10 1860 yılında bölgede buluna Medakoviç Karadağ’da bu cezanın uygulandığını hatırlayan 
kimseye rastlamadığını yazar. Teoride var olan cezanın uygulanmadığı anlaşılmaktadır. Bkz., 
Jezernik, a.g.e., s.128.
11 Bakınız, resim 1-2.
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Sonuç
Münif Paşa risalesini kaleme alırken Osmanlı kamuoyundaki bilgisizliğin 
farkındadır ve toplumu aydınlatmayı hedeflemiştir. Bu sebeple Karadağ’ın 
coğrafî, siyasî, idarî ve sosyal yönleri kısa kısa ele alınmıştır. Özellikle sosyal 
konulara bakışında oryantalist bir hava hâkimdir. Durduğu nokta Batılı 
seyyahlarla aynıdır. Her iki taraf da Karadağ toplumunu yarı vahşi bir kavim 
olarak niteler. Ancak Batılılar askerlik anlayışını eski Sparta ile özdeşleştirip 
kutsarken, Münif Paşa tam tersine bu anlayışı çok vahşi bulur. Ancak 
Karadağlıların askerliği neden bu derece kutsallaştırdıkları ya da dünyanın en 
büyük ordularını dize getiren Osmanlı ordularının bu bir avuç isyancıyla neden 
başa çıkamadığı konularında bir perspektif sunmakta başarısızdır. Bu da Paşa’nın 
Karadağ toplum dinamiklerini hiç anlamadığı ya da bilmediğini göstermektedir. 
Bir vakanivüs tavrıyla üstü örtük birkaç cümle ile Osmanlı askerî harekâtından 
bahsedip, sadece istenen neticenin elde edilemediği söylenip konuyu kapatır. 
Paşa’nın sessiz kaldığı bir diğer konu ise Karadağlıların Osmanlı Devleti’ne 
karşı koyacak cesareti nerden aldıkları konusuna hiç değinmemesidir. Karadağ 
direnişinde Rusya, Fransa ve Avusturya’nın müdahaleleri tamamen görmezden 
gelinmiştir. Bir başka dikakti çeken husus da Ahmed hariç başka bir kaynağın 
Münif Paşa risalesini kaynak olarak kullanmaması olmuştur. Sonraki birçok 
çalışmada Karadağ’a dair bilgi verilirken Fuad Paşa layıhası kullanılırken Münif 
Paşa’nın risalesinden bahsedilmemesi ilginçtir.

METİN
Mecmû‘a-i Fünûn, Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniyye, Birinci sene, numro:2, 
İstanbul Safer 1279, s.55-64.

Karadağ
[55] Karadağ mine’l-kadîm Devlet-i Âlîyye’nin eczâ-yı mütemmimesinden
olduğu halde biraz zamandan berü ahâlîsi mevki‘lerinin sarplığına iğtirâren
girîve-i serkeşî ve isyâna sâlik olub Saltanât-ı Seniyyece dahi mütevâli’z-zuhûr
olan bazı gavâ’il-i te’dibât-ı lâzimelerinin icrasıyla dâire-i itâ‘at ve inkıyada
idhâllerine hâ’il olmışıdı bu vechle cebel-i mezkûr ahâlîsi bir hâl-i teferrüd ve
bî-gânegide kalarak sûret-i ahvâl-i vahşet iştimâlleri bizce heman bi’l-külliye
meçhûl bulunmuş ise de birkaç seneden berü tevsi‘-i dâire-i şekâvete kıyâm
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ile hemcivârları bulunan eyâlât-ı saltanât-ı seniyyeye pây-endâz tasallut ve 
hasar olmaları gereği gibi terbiye ve te’dîblerini istilzâm ve bu dahi hakkında 
herkesin nazar-ı dikkatini celb itmekle cebel-i mezkûr ve ahâlî-i vahşiyesi ahvâl 
ve keyfiyâtına ve ahlâk ve adâtlarına dâir bazı ma‘lûmât virilmesi münâsib vakt 
u hâl görülmüştür.

Karadağ ezmine-i kadîmeden çam ağacı ile mestûr olarak her tarafdan 
siyah göründüğünden şu keyfiyet Karadağ tesmiyesine sebeb olmuşdur. Kendü 
lisanlarınca dahi yine bu ma‘nâyı mutazammın olmak üzre Çrnagora tesmiye 
olunur.

Karadağ garben Hersek Sancağı ve şimâlen bir mikdârı Avusturya 
memâlikinden Dalmasya ile mahdûd olub küsûru İşkodra Sancağı ile muhâtdır. 
Şimâlden cenûba doğru olan tûlı takriben 25 ve şarkdan garbe doğru arzı 
10 saatlik mesâfe olub mecmû-ı arazisi 70-80 murabba saat vüs‘atındadır. 
Ekseriyâ dağlık mahallerde olduğu misüllü ahâlîsi müteferrik ve parekende 
olduğundan mikdâr-ı nüfus sıhhate karîb sûretle [56] bilünemeyub fakat 
120.000 olmak üzre tahmin olunur. Umûmen ricâli harb ve kıtâl ile me’lûf 
olub esliha ve edevât-ı harbiyeleri mâhiyetlerinden cüz’î mesâbesinde 
bulunduğundan pek sıkıya geldikleri halde 15-20 bin kadar asker çıkarabilürler 
ve yerlerinin gayet sa‘biyeti cihetiyle birkaç kat düşmana mukâbele iderler her 
tarafı ziyâde dağlık ve taşlık olub hatta ahâlîsi beyninde şu vechle bir i‘tikâd-ı 
bâtıl vardır ki güyâ Hakk Te‘âlî Hazretleri hîn-i hilkât-ı âlemde dünyanın her 
tarafına birer mikdâr dökmek üzre bir çuvala taş doldurarak küre-i zeminin 
etrafında dolaşdırır iken Karadağ mevki‘nin üzerine geldikde çuvalın dibi 
delinerek pek çok taş dökülmüş ve işte bu vechle dünyanın mahsûldâr ve 
bataklık olan mahalleri taşsız kalarak anların hisseleri kâmilen Karadağ’a 
isâbet eylemişdir.

Karadağ’da dört ırmak olub birisi Riko (Riyeka) Çernoviç nehridir 
ki cebelin cânib-i şimâlisinde vak‘i bazı derelerden çıkarak ve birkaç 
mahalden geçerek Çetinye civarında yine bu isim ile ma‘rûf bir göl teşkil 
ider ve oradan dahi çıkarak İşkodra Gölü’ne munsab olur bu ırmakda pek 
çok balık vardır.

İkincisi Şimça Nehridir ki bazı yüksek dağlardan çıkan üç çayın Bişyesi 
nâm mahalde birleşmesinden hâsıl olarak ve Sen Bazil Manastırı civarından 
mürûr iderek Moraça Nehri’ne munsab olur.

Üçüncüsü Zetadır ki menba cebelin cânib-i garbisinde olub Podgoriça 
karyesi pîşgâhında bu dahi mezkûr Moraça’ya munsab olur.
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Dördüncüsü Sutça Nehridir ki bu dağın cânib-i garbisinde zuhûr [57] 
iderek Budina nâm mahal civârında kezalik Moraça’ya dökülür (Sommières, 

1820: 12-13). 
Karadağ’ın kâbil-i zirâ‘at olan mahallerinde Arnavudluk ve Yunanistan’a 

mahsûs mahsûlât vücûda gelüb fakat gerek ekser arâzisi kâbil-i harâset 
olmadığından ve gerek ricâli irtikâb külfet-i zirâ‘at itmeyüb bunu nisâ tâ’ife-i 
za‘ifesi uhdesine tahmîl eylediklerinden ahâlî kemâl derece fakir ve sefâlet üzre 
ta‘ayyüş iderek ve zükûru Bosna ve Hersek ahâlîsi gibi al’el-umûm gayet iri ve 
tüvânâ oldukları halde ol vechle umûr-ı zirâ‘ati ve nakl-i eskâl misüllü umûr-ı 
şakkayı zavallı karılara gördürdüklerinden bunlar ekseriya nahîfü’l-vücûd ve 
çirkin ve kirlü olurlar ve ağniyâları bile zî-kıymet ahcâr ile murassa kemer vesâir 
gûna kıymetlü tezyînât ile beraber yünden gömlek telebbüs idüb aslâ yıkamazlar 
ve birçok zaman isti‘mâl idüb artık muhâfazası mümkün olamayıncaya yani 
vücûdu terk idinceye kadar arkalarından çıkarmazlar ve te’sîr-i hararetden 
yüzleri lekedâr ve esmer olarak sinleri kemale irmeksizin ihtiyar olurlar ve 
erkekleri gâyet kıskanç olub edna mertebe ırzına rahne irâs idenlerin katliyle 
iktifâ itmedikleri halde bî-çâre kadınlara esir mu‘amelesi iderek ol-vechle 
umûr-ı şakkada istihdâm itdikden başka şan-ı recûliyyete fevka’l-had ta‘zîm ve 
tevkîr itmek üzre icbâr eylerler şöyleki bir kadın sahib ve maliki makâmında 
olan kocasının kemâl-i tezlil ile elini öpmedikçe yanına yaklaşamaz ve kâffe-i 
ahâlî en ziyâde zalâm-ı cehl ve nâ-dânîde olub içlerinde okuryazar adam hiç 
bulunmaz gibidir ve karılar ise cümleden ziyâde hissedâr-ı cehâlet olarak 
behâyim gibi yaşarlar.

[58] Karadağ 8 nâhiyeye ve her nâhiye dahi birkaç kabileye münkasımdır.
Her karyenin kethüdâsı makâmında bir ihtiyarı ve her nâhiyede bir knez ve bir 
voyvoda ve bir bayrakdar vardır (Sommières, 1820: 60). Hal-i isyânda bulundukları 
zaman re’is-i mezhebleri olan vladikalar zimâm-ı hükûmeti dahi ele almışlar iken 
şimdiki vladikanın selefi olub bundan iki sene mukaddem yine hemcinslerinden 
birisinin eliyle Kataro’da bulunduğu halde maktûlen vefât iden Danilo ibtidâ-yı 
hükûmetinde kuvve-i ruhâniye yani riyâset-i diniyeyi başkasına terk ile yalnız 
hükûmet-i cismâniyeyi takallüd itmiş ve şimdiki dahi bu mesleğe gitmişdir.

Karadağlıların ne mezhebinde oldukları hakikati üzre ta‘yîn olunamaz 
eğerçi Rum mezhebine yakîn görünüyor ise de çünkü kendüleri nîm vahşî bir 
tâ’ife olduklarından diyanetçe dahi ancak nîm Hıristiyandırlar. Mezhebleri bir 
takım i‘tikâdât-ı bâtıla ile mâlî olub ezcümle Cebelin sahib ve hâmisi olmak 
üzre Vila isminde bir peri tevehhüm ve ekser i‘bâdât ve münâcâtlarında anı 
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yâd ve tezkâr iderler. Beyinlerinde 30 kadar mücerred keşiş ve 200 kadar a‘dî 
papas olub bunlar dahi hemân kaffeten cehâlet ve hamâkatda ahâlî-i sâ’irenin 
mâ-dûnunda değillerdir.

Karadağ vladikalığı öteden berü Arnavudluk’da vâki İpek Patrikliği 
mülhakâtından olduğu halde bundan 70 sene muakaddem mezkûr patrikliğin 
Ohri Patrikliği ile beraber lağvı vukû‘na mebni Karadağ vladikalığı Dersaadet 
patrikliğine ilhâk kılınmış ise de mu’ahharen hîn-i isyânlarında güyâ Devlet-i 
Âlîyye ile inkıtâ-i münâsebâtlarına i‘lâmât olmak ve hem-mezhebleri olan Rusya 
Devleti tarafına meyl ve incizâblarını [59] göstermek üzre Rusya Kilisasına 
teba‘iyyet itmişlerdir.

Karadağlular Sklavon cinsinden olub İstanbul’un fethinden mukaddemce 
Venedik Körfezi’nden Karadeniz’e kadar mümted olan Sırb Devleti dâhilinde 
idiler. Cebel-i mezkûr Sultan Murad-ı Evvel hazretlerinin asâr-ı fütûhât-ı 
celîlesinden olub 1478 sene-i milâdiyesinde Ebü’l-feth ve’l-magâzî Sultan 
Mehmed Han Gâzî Hazretleri Venedüklü yedinde bulunan İşkodra Kal‘asını hasr 
u ahz eylediği vakt Karadağ’ı İşkodra âyâletine ilhâk eylemişlerdir. Bir zaman
ol halde kaldıktan sonra biraz vakt dahi Hersek Sancağı müzâfâtından olmuşdur.
Milâdın 15. kurunda Kara Yovan nâm vladika zamanında Karadağlular bir
hey’et-i müstakile teşkil ile Venediklüler ile müttefiken hayli vakitler hem-civâr
olan Memâlik-i Devlet-i Âlîyye ile harb ve kıtâle mübâşeret eylemişlerdir.

Şimdi hükûmetde bulunan sülâle Petroviç’e mensûb olub bunlar takriben 
200 sene mukaddem zimâm-ı hükûmeti dahi ele almışlardır. Mûmaileyh 
Petroviç’den mukaddem İşkodra Valisi bulunan Süleyman Paşa Karadağ’ı 
kâmilen istilâ ve ahâlîsine virgü tarh itmekle bunun üzerine 80 sene kadar 
levâzım-ı taba‘iyyeti ifâ itmişler idi. Petroviç’in vladikalığı zamanında Dağlular 
ale’l-gafle kıyâm ile Cebelde bulunan ehl-i islâmı katli‘âm eylemişlerdir. Ol 
esnada Rusya İmparatoru bulunan Deli Petro Saltanat-ı Seniyye ile muhârib 
bulunduğundan mahsûs nâme ve elçi irsâliyle Devlet-i Alieyye aleyhine 
Dağluların ırk taasublarını tahrik eylemiş ise de çok geçmeksizin Prut Nehri 
kenarında vukû‘bulan hezimeti üzerine akd-i musâlaha olunduğundan [60 ] 
Dağlular icrâ-yı harekât-ı hasmâneye meydan bulamamışlardır.

Zikr olunan hareket-i gaddârânelerinden dolayı te’dîb ve terbiyelerine 
me’mûr buyurulan Ahmed Paşa gereği gibi haklarından gelemediğinden 
Veziriazam Köprülü Numân Paşa külliyetü asker ile üzerlerine giderek ber-
vefk-i merâm ahz-ı intikâm ile usât-ı cebeli dâ’ire-i itâ‘ate idhâl eyledi. 
Karadağ üzerine derkâr olan müşkülâtı mevki‘ye münasebetiyle cüz’î asker 



14     MÜNİF PAŞA’NIN “KARADAĞ” RİSALESİ

ile varılamayub büyük ordu sevk olunduğu halde dahi lâzımgelen zehâ’ir ve 
mühimmatın tedârik ve nakli külli zahmet ve teklife muhtaç olduğundan ve bir 
de başları pek sıkıldığı halde çor-çöpden i‘bâret olan karyelerini yakarak ve 
hayvanâtlarını beraber alarak şevâhik-i cebele çıkdıklarından şu hallere iğtirâren 
Karadağlular dâimâ ref-i livâ-yı isyân eyledikleri misüllü pek çok def‘a dahi 
kuvve-i kâhıra-i Saltanat-ı seniyye ile te’dîb ve tenkîl kılınmışlardır.

Karadağlular ale’l-umûm oldukça cesûr ve bahâdır iselerde hîn-i 
muhârebede şîme-i insaniyetin mâverâsında harekât-ı gaddarâne irtikâb iderler 
ve esir tutdukları adamlara aman virmeyerek der-akab başını kesüb almağı 
büyük şeref ve iftihâr ad iderler ve ellerine geçen düşman kellelerini merkez-i 
hükûmetleri olan Çetine’ye götürüb mahsûs bir kule üzerinde mızraklara 
dikerek hayli vakitler o hâl üzre bırakırlar ve mezkûr kule üzerinde daima otuz 
kırk kadar adam kellesi eksik olmaz işte ol-vechle hîn-i muharebede baş kesmek 
ahz-ı âmâlları olduğu misüllü kendülerden düşmana baş [61] kesdirmemeğe 
dahi o kadar gayret idüb hatta içlerinden birisi yaralanub yürümeğe mecâli 
kalmadığı görüldükde düşman eline düşmemek üzre derhal kellesini kesüb 
beraber alırlar 1806 sene-i milâdiyesinde Dağlular ile birlikde muhârib olan 
Rusya asâkiri zâbitânından birisinin nakl ve rivâyetine göre bir muhârebede 
Rusyalu refikasından birisinin harekete mecâli kalmadıkda bir Karadağlu yanına 
yaklaşub güyâ kendüsüne mûcib-i memnûniyeti olacak bir büyük hidmet ve 
insaniyyet itmek üzre başını kesüb almaklığı teklîf eylemiş ve ol-dahi cevabında 
‘Latifenize teşekkür iderim. Şimdilik hâcet yokdur.’ diyerek ve şu teşvik-i garîb 
bi’z-zarûre kendüsüne mûcib-i gayret olarak kalkub yola revân olmuşdur.

1806 sene-i milâdiyesinde Napolyon zamanında Fransızlar Kastelnova 
civârında bulundukları halde Storina Limanı’na çıkmış olan Rusyalular ile 10 
bin kadar Karadağlu üzerlerine hücûm ile mağlûb ve perişân ve Raguza’ya 
kadar ta‘kîb ile şehr-i mezkûru zabt ve istilâ itdiler ve şehr ahâlîsine virgü tarh 
ve Raguza’nın limanı olan Gravza’yı12 kâmilen ihrâk idüb mahal-i mezkûr 
tekrar i‘mâr olunamadığından ilâ yevminâ hazâ eşkıyâ-yı mezkûrenin âsâr-ı 
harâbiyetleri meşhûddur fakat şehr-i mezkûru çok vakt muhâfaza idemeyerek 
terke mecbûr oldular. 

Birinci Petro 1707’de zimâm-ı hükûmeti ele alub tamam 53 sene vladikalık 
eyledi ve memleketin ıslâh-ı ahvâline hayli sa‘y idüb dâ’imâ yekdiğerinden 
ahz-ı intikâm ve envâ-ı şekâvete iktihâm gibi öteden berü me’lûf oldukları 
evzâ-ı gaddârânelerini ta‘dîl ve teskîne [62] ihtimâm eyledi ve zîrde bazı 

12 Gravosa. Bu anlatı Sommières’den (1820: 4) alıntıdır.
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mevâd-ı esâsiyesi beyân olunacak bir kanunnâme tanzîm ve rü’yet-i dâ‘viye 
mahsûs bazı mehâkimve mecâlis feth ve te’sîs itdiği misüllü aşı usûlünü ve 
elyevm başlıca mahsûlâtları olan patates zirâ‘atini idhâl ve birinci def‘a olmak 
üzre sıbyan mektebi küşâd eyledi. Halefi olan ikinci Petro oldukça terbiyeli ve 
ma‘lûmâtlı bir adam olub Avrupa’da dahi biraz vakt seyr ü seyâhat eylemiş 
olduğundan Karadağ’a avdetinde selefi mesleğine sülûk ile mektebler küşâd ve 
Çetine’de bir tabhâne ve bazı kitablar celbiyle bir kütübhâne tanzîm eyledi ve 
bu tarîk ile Karadağluları mine’l-kadîm me’lûf oldukları şekâvet ve cehâletden 
tahlîs ve meslek-i medeniyet ve insâniyete sevk eylemek ahz-ı âmâli olduğu 
halde ömrü vefâ itmeyüb 20 sene vladikalık itdikden sonra henüz genç iken 
vefât eyledi. Bunun ahlâfı olan gerek müteveffâ Danilo ve gerek şimdiki Nikola 
dâ‘iyye-i istiklâl ve hırs-ı câh ve ikbâl gâ’ilesiyle iştigâl iderek tarîk-i terbiye ve 
temeddünü bi’l-külliye ihmâl eylemiş olmalarıyla ikinci Petro’nun getürdüğü 
kitablar elyevm tâk-ı nisyânda metrûk ve basmahâne ve mektebler mesdûd 
bulunmuşdur.

Karadağ’ın başlıca kurrasından birisi Çetine’dir ki dünyada ondan asgar ve 
ahkar makarr-ı hükûmet olmamak gerekdir. 20 kadar hâneden i‘bâret olub bunların 
dahi ancak ikisi veyâhûd üçü hâne ıtlâkına sezâvâr olarak küsûrı kulübedir ve bir 
kilisası olub salifü’z-zikr I. ve II. Petro derûnunda medfûndurlar. Vladika sarayı 
bile ahûr şeklinde bir bina olub fakat derûnunda asâr-ı medeniyetden olmak 
üzere [63] kanepe ve sandalye gibi bazı Avrupa mefrûşâtı ve bir bilardo ve hiç el 
değmemiş ma‘hûd kütübhâne mevcûddur. Vladikanın familyası mensûb olduğu 
Njegoş nâm mahalde diğer bir hânesi dahi olub mahal-i mezkûr gûyâ memleketin 
ikinci şehri olacaktır. Sa’ir kurrası bahsine gelince cümlesi müteferrik ve perişân 
bir takım kulübelerden i‘bâret olub hem pencere ve hem kapu ve hem de bacalık 
itmek üzre yalnız bir delikleri vardır.

Bâlâda dahi zikr olunduğu vechle Karadağlular emr-i zirâ‘at ve hirâseti 
karılarına gördürüb kendüleri ekseriya boş gezdiklerinden hem-civâr bulunan 
Âyâlât-ı Devlet-i Âlîyye üzerine gafleten hücûm ile katl-i nüfûs ve gasb-ı emvâle 
ictisâr veyâhûd ednâ vesile ile kurra ve kabâ’il ahâlîsi yekdiğerleriyle mukâtele 
ve sefk-i demâya ibtidâr itmek ve ecânib aleyhine hareket lâzım geldikde 
muvakkaten beyinlerinde terk-i mu‘âdât ile cümleten vesikâ-bend ittifâk olmak 
öteden berü â‘det-i kerîhe-i müstemireleridir.

Vladika bir tarafa asker sevk eylemek murad itdikde külli tedârikâta 
teşebbüs eylemek ve emirnâmeler ısdârıyla asker cem itmek ve mûvâzene 
defterinde ma‘âş ve masârifları tesviyesi çaresini aramak gibi teklifâta muhtâc 
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olmayub öyle bir şeye karar virdiğini ahâlî-i kurra işiddikleri gibi derhâl herkes 
silahını kapub bir torba derûnunda bir mikdâr etmek ile biraz barut ve kurşun 
alarak başına toplanurlar. Ma‘âşları tüfenklerinin veyâhûd bıçaklarının ucuna 
havâle olunmuşdur. Meydân-ı muhârebe mezra‘ları ve galebe itdikleri düşman 
şikârları ve kesdikleri baş a‘lâmet-i muzafferiyetleridir. Muhârebede telef 
olmaları kabilelerine mûcib şeref [64]olduğundan familyalar maktullerine bir 
tarafdan ağladıkları halde diğer tarafdan anın cesâret ve şecâ‘atiyle müftehir ve 
mübâhî olurlar ve hatta bir Karadağlu oğluna münfa‘il oldukda “Seni gidi alçak. 
Nihâyet sen şu edebsizliğinin cezâsını çekeceksin ve yatağında öleceksin” deyü 
tevbîh eylemek mu‘tâd habâset-i i‘tiyâdlarıdır.

Karadağ’ın umûr-ı mülkiye ve zabtiyesi bir meclise muhavvel olub bu 
dahi sena nâmıyla 16 â‘zâdan mürekebbidir ve iş bu â‘zânın her birine şehrî 
2000 guruş ma‘âş virülür. Bunun zîr-i idâresinde zabtiye neferâtı makâmında 
400 küçük me’mûrları vardır ki bunlar karyelerde senânın hükm ve kararlarını 
infâz iderler. Meclis-i mezkûrun merkezi Çetine olub kâh idâre ve kâh zabtiye 
meclisliği ider bir adamın katline hükm olundukda ba‘de maktulün familyası 
katle me’mûr olan hakkında ahz-ı intikâm dâ‘iyyesine kıyâm itmemek üzre katl 
olunacak şahs bir sahrâya götürülerek 100 kadar adam bunun üzerine birden 
kurşun atub öldürürler. İş bu tedâbîr müteveffa birinci Petro’nun vaz‘ eylediği 
usûldür.

Vladikanın varidâtı familya başına cüz‘î bir mikdâr virgü ile tuz ve balık 
ve tütün ve basdırma üzerine alınan rüsûmâtdan i‘bâretdir. Bunlar nihâyet 30000 
Macar altununa bâliğ olub masârifleri ise pek cüz‘îdir.

Mecmû‘a-i Fünûn, Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniyye, Birinci sene, 
numro:3, İstanbul Rebiülevvel 1279, s.97-105.

[97] Karadağlular her sene Sen Bazil nâm ziyâretin yevm-i mahsûsunda 
akd-i cemi‘yet iderek her dürlü da‘vî ve münâza‘ât vak‘alarını fasl itmek üzre 
[98] hâkimler intihâb iderler ve işbu hâkimler her sene icrâ-yı hükûmet idüb 
hiçbir sûret ve halde tekrar intihâb olunamazlar. Bir familyanın her kaç nefer 
evlâdı olur ise olsun iki karındaş bir vakitde hâkim olamaz. Bu dahi hak-ı 
mezkûrdan mümkün mertebe çok familyanın hissedâr olması garazına mebnidir. 
İşbu hâkimlerin evsâf-ı hamid ile mevsûf olmasına dikkat olunur ise de akranına 
nisbetle akl ü dirâyet ve cerbeze-i nutuk ashâbından olması dahi lâzimeden ad 
olunur. 

İş bu hâkimler kendülerine arz olunan küçük kabahatlere dâ’ir deâ‘vîyi 
sûret-i kat‘iyede ya‘ni istinâf kabul itmemek üzre rü’yet ve fasl iderler. Eğer 
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bir hâkim birkaç def‘a hata ider ve adem-i istikâmet ve ehliyeti anlaşılur ise 
vakt-i mai‘yyete intizâr olunmayarak azl olunub yerine başkası ta‘yîn ve da‘de 
viladikaya bildirilerek anın tarafından dahi me’mûriyeti tasdik kılınur.

Hükkâm-ı merkûmı ol-vechle deâ‘vî-i sagîreyi kendüleri fasl iderler ise 
de cinâyet veyâhûd umûr-ı mühimmeye müte‘allik da‘valar nahiyenin müdürü 
makâmında olan me’mûra veyâhûd büyük meclisleri olan senaya havâle iderler. 

İşbu muhâkemenin cümlesinde rü’yet-i deâ‘vî bir günden ziyâde mümted 
olamayub hemen fasl olunur. Bu dahi ashâb-ı deâ‘vî işin arkasına dolaşub izâ‘ate 
vakt iderek bu vechle hem kendüleri hem de fâmilyaları dûçâr-ı külfet ve hasar 
olmamak garazına mebnidir. 

Tarafeyn nerede muhâkeme olacaklarına karar verdikden sonra ol mahalle 
azîmet iderek ve hâkimler evvelce orada bulunub sûret-i âtiyyede rü’yet-i 
da‘vaya ibtidâr olunur. Hâkimler kuru yer ya‘ni ot ve taşdan hâlî toprak [99] 
üzerine oturub tarafeyn mukâbelelerinde dururlar ve her birisi nöbeti geldikçe 
lakırdı söylemesi ve birisi söze başladıkda diğeri kat‘-ı kelâm eylememesi 
hassaten kendülerine tenbîh olunur. Evvelâ müdde‘î ve ba‘de müdde‘î aleyhe 
istimâ olunduktan sonra şâhidler icrâ-yı şehâdet iderler. Gerek ashâb-ı deâ‘vî 
ve gerek şâhidler istimâ olundukca bir sehv ve hataları olmamak içün ifâdât-ı 
vak‘alarına iyüce dikkat eylemeleri kendülere tavsiye ve te’kîd kılunur.

Ba‘de tarafeyn ve şâhidler vesâ’ir hâricden hazır bulunanlar te‘bîd olunarak 
hâkimler beyinlerinde bi’t-tezekkür maddeye karar virdikden sonra içlerinden 
birisi tarafeyni çağırub sûret-i âtiyyede kendülerine teblîğ-i hükm ider. “Deâ‘vîyi 
olduğu gibi istimâ itdik ve bu husûsda kabâtli görünen filânın şu kadar tazmin 
akçası ve şu kadar dahi Guluba ya‘ni cezâ-yı nakdî virmesini münâsib gördük.”. 
İşbu Guluba akçesi bazı kere hâkimler beyninde taksîm olunub tahsiline dahi 
kendüleri me’mûr olurlar.

Guluba riyal veyâhûd Svansik ta‘bîr olunur Avusturya küçük gümüş 
sikkesiyle ta‘yîn olunur ise de Karadağlularda meskûkât pek nâdir bulunduğundan 
o makûle cerâyim ekseriya hayvanât ve hububât veyâhûd esliha i‘tâsıyla tesviye
olunur ve başkasına zahmet olmamak içün o makule eşyanın kıymetini dahi
hâkimler tahmin ve kat‘ iderler. Bu misüllü hâlâtın hemân kâffesinde mahkûm-ı
aleyhin silahları ashâb-ı kudretden birisinin yanına terhîn ile lâzım gelen cerîme
akçası andan istikrâz olunur ve ol-hâlde iş bu meblağ deynin va‘desini lâzım
gelân fâ’izinin mikdârını kezalik hâkimler tahdîd iderler.

[100] Eğer mahkûm olan şahs vireceği rehn mukâbilinde Gulubayı edâya
kâfi mikdâr akça bulamaz ise rehn derhâl fürûht olunub fakat her ne derecede 
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olur ise olsun sâhib-i malın akrabası zilliyed i‘tibâr ile sâ’irlerine tercih olunur. 
Akrabadan müşteri zuhur itmediği halde herkes iştirâ idebilür. Bahâsı cerimeye 
vefâ itdikden sonra fazla kalur ise sâhib-i mala i‘tâ olunur.

Meselâ katl da‘vâlarında olduğu gibi eslihanın kıymeti Guluba akçesini 
ifâya kâfi olmadığı halde hâkimler tarafından intihâb olunan hâkimlerle beraber 
müttehemin tarlasına giderek bahâsını tahmin ile ber-minvâl-i muharrer fürûht 
iderler. 

Şahs-ı mahkûm fakîr olarak edâ-yı cerimeye gayr-i muktedir olduğu halde 
bir müddet mu‘ayyene ile habs olunub ol müddet zarfında nâhiyesi papası 
tarafından it‘âm olunur.

Bir şey sirkat olunubda sâriki kim olduğu anlaşılmadığı halde sahibi birkaç 
def‘a mecâmi nasda keyfiyeti i‘lân iderek sârikini haber ve yerine bir mükâfât 
va‘ad ider. Ve iş bu mükâfât mal-ı mesrûkun kıymetini tecavüz itmemek dahi 
kâ‘idedendir. 

Hırsızın kim olduğu haber virildikde sâhib-i mal yanına gidüb mürâfa‘ya 
hâcet kalmaksızın dostâne tesviye olunmak üzre hem sirkat olunan şeyin hem de 
haber virene mükâfât olmak üzre va‘ad olunan akçanın kendüsüne red ve i‘tâsını 
talep ve teklif ider. Ve ekseriya sârik buna muvâfakat iderek maslahat bitürülür. 
Falan sârik hâkim huzuruna götürülüb orda inkâr eylediği halde ol-vakte kadar 
muhtefî bulunan muhbir meydana gelerek [101] madde-i sirkate tevcihle kesb-i 
vukûf eylediğini ifâde ve ihbâr ider. Bu dahi hâkimlerin kabul ideceği sûretde 
bulunduğu halde mal-ı mesrûkun istirdâdıyla beraber mükâfât akçesini i‘tâ 
eylemesine ve bundan başka bir cezâ-yı nakdî virmesine hükm olunur. Fakat 
bu makûle gammazlar ebnâ-yı cinsi beyninde gayet menfûr ve mezmûm ad 
olunduğundan sirkatin bu sûretle zâhire ihrâcı vukû‘ı nevâdirdir.

Bir şahs-ı müttehim muhakemeye da‘vet olunubda icâbetden imtinâ 
eylediği halde celbi zımnında mahzar kılıklı bir adam gönderilüb bunun masârif-i 
seferiyesi dahi şahs-ı müttehime tahmîl kılınur. Karadağ’ın bazı mahallerinde 
bu makûle mahzarlar ihzarına me’mûr oldukları eşhâsın hanelerine gece vakti 
bir fener ile varub da‘vet itmeleri usûldendir. 

Müdde‘i isbât-ı müdde‘âdan aciz-i izhâr veyâhûd müde‘i aleyh inkârda 
ısrâr eylediği halde hâkimler kangı tarafda hak ihtimâli gâlib görünür ise ol-taraf 
tahlîf olunub yâhûd tarafın birisi diğerine yemin teklif ider ve ol-halde yemîn 
idecek taraf kilisaya götürülüb orada haçı eline alarak öpdükden sonra hasmının 
telkiniyle kelimât-ı âtiyyeyi telaffuz ider. “Eğer bu bana azv olunan işde zerre 
kadar kabâhatim ve sûret-i vukû‘na bir gûna ma‘lûmâtım var ise şu haç-ı şerîf 
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hakkıçün Allahın ve Petros havârinin imdâd ve i‘nâyetinden mahrûm olayım 
ve dilim lâl olsun ve Allah benim ve evlâd ve ihvânımın belâmızı ve her vechle 
cezâmızı virsün”. Bu vechle kasem olundukdan sonra hâkimlerin biraz şübhesi 
kalmış olsa bile “vebâlî boynuna olsun” diyerek sebîllerini tahliye iderler. Bazı 
hâlât fevka’lâde iş bu usûl-i tahlîfden başka müttehim olan şahs hakkında katrân 
[102] tecrübesi dahi icrâ olunur. Şöyle ki elini ateş üzerinde erimiş katrana sokûb
çıkarırlar. Eğer müte’essir olmaz ise berâ’et-i zimmetine a‘lâmet ad olunub falan
kabâhatlü olduğuna hükm olunur.

Bir Karadağlu hemcivârlarından ahâlîsiyle sulh ve sâlâh üzre bulundukları 
bir mahalden bir şey sirkat idüb de da‘va olunduğu takdirde sirkat-ı dâhiliyede 
olduğu gibi sârik tecrîm olunmayub yalnız mal-ı mesrûkun istirdâdına hükm 
olunmak kâ‘idedendir. Fakat da’imâ meşhûd olan harekât-ı nâ-marziyelerine 
nazaran buna ri‘âyet olunmadıktan başka komşularının mal ve canına ta‘aruz ve 
tasallutu vâcibe-i zimmet habâset-i menkabet ad itdikleri anlaşılıyor. 

Papasları dahi bir küçük kabâhat itdikleri sûretde âhâd-ı nâs gibi bi’l-
hâkime tecrîm olunur. Fakat irtikâb-ı cinâyet halinde papaslık saffeti selb olunub 
artık sakalını dahi traş idemez. Her ne cins ve milletten her ne makûle cürm 
ü cinâyet ashâbından olur ise olsun Karadağ’a ilticâ iden eşhâs bilâ tereddüt 
kabul olunub hal ve şânı ve sebeb-i ilticâsı taharri ve tahkîk olunmaz. Orada 
tavattun itmek istediği halde hakkında sâ’ir ahâlî gibi mu‘âmele olunur. Henüz 
ahâlîden ma‘dûd olmamış bir ecnebi bir kabâhat irtikâb ider ise hakkında yerlü 
mu‘âmelesi olunmayub yalnız Dağdan tard ve ihrâcıyla iktifâ kılınır.

Karadağ’da tâ’ife-i nisâ mürtekib oldukları küçük kabâhatlerin 
mücâzâtından mu‘af olub bu halde zevc zevcesinden ve peder kızından ve birâder 
hemşiresinden dolayı mes’ûl mu‘atab olur. Fakat bir karı katl-i nefs irtikâb itdiği 
takdirde recmen ya‘ni üzerine taş atılarak i‘dâm [103] olunur. Karılar kurşun ve 
barut ile mukâvemete muktedir olmadıkları cihetle bunların katlinde kurşun ve 
barut isti‘mâli âr ad idilir.

Bir karının recm olunmasına hükm olundukda birçok halk tecemmu idüb 
helâk oluncaya ve üstü örtülünceye kadar üzerine taş atarlar ve çocuklar bir 
küçük kabâhat itdikleri halde akrabası tecrîm kılınur.

Bâlâda dahi zikr olunduğu vechle Karadağluların haneleri bi’l-külliye 
san‘at ve intizamdan ârî olarak duvarları yontulmamış taş ile binâ olunmuş 
ve üzeri ağaç dal ve yapraklarıyla örtülmüş bir takım kulübelerden i‘bâretdir. 
Dâhilleri her türlü mefrûşât ve tezyînâtdan hâlî olub ancak bir nev’i kaba keçe 
veyâhûd kuru hasır Dağlularca ni‘amü’l masîrdir.
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Sâ’ir memâlikde kurra ahâlîsi beyninde ma‘rûf ve müsta‘mel olan ocak ve 
baca usûlü meçhûlleri olduğundan odanın ortasında bir dâ’ire şeklinde birkaç 
parça yontulmamış taş dizerek içinde ateş yakarlar ve tencerelerini tavana bağlu bir 
zincire ta‘lîk iderek iş bu ocak üzerinde ta‘âm tabh itdikleri misüllü kış mevsiminde 
dahi etrafında oturub ısınurlar. Mum ve kandîl yakmak safâhat ad olunduğundan 
geceleri ekseriyâ zulmetde oturdukları misüllü gündüzleri dahi ateş yandığı halde 
baca olmadığı cihetle dumandan oda içinde göz gözü görmez derece karanlık olur.

Elbise ve eslihalarını asmak içün duvarda birkaç kazık ve bazı me’kûlât 
vaz‘ına mahsûs kaba ağaçdan birkaç raf ve zî-kıymet ad itdikleri emvâl ve 
eşyalarının hıfzına mahsûfs bir küçük sandıkları bulunur. İşte esâs ve tecemmülât 
hâneleri bundan i‘bâret olub fakat ehl-i harb olan sâ’ir akvâm beyninde dahi 
mu‘tâd olduğu üzre [104] indlerinde e‘azz eşyâ olan eslihanın ta‘adüd ve tenevvü 
mâye-i mübâhât ve mefharetleri olduğundan cümleden evvel bunun tedarikine 
sarf ve say ve makderet iderler. Haricde bulundukları halde eslihaları ile tezyîn-i 
zât itdikleri misüllü hânelerinin dahi tecammülâtı buna münhasırdır. Ve silâhları 
lâ-akal bir tüfenk ve bir çift tabanca ile gâyet uzun bir bıçakdan i‘bâretdir. 

Karadağluların elbiseleri ekseriyâ yünden ma‘mûl gayet kaba 
mensûcâtdandır. Erkekleri etekleri diz kapağına yetişir bir nev‘i yoz aba ve 
altında mâ’î bir dizlik giyerler mezkûr abanın üzerinde mîşin bir kemer ile 
silahlık bağlarlar ve başlarına etrafı siyah ve tepesi kırmızı püskülsüz â‘deta 
fes şeklinde bir serpûş ve ayaklarına yün çorab ile altı bir parça ham sığır derisi 
ve üzeri şebeke resminde sırım ile işlenmiş bir nev‘i çarık giyerler. Dağlular 
san‘at ve zerâfetden bî-behre oldukları cihetle indlerinde elbise ve eşyanın en 
parlağı ve en makbûlü ad olunduğundan sırma ve emsâli âlâyişli şeylere ziyâde 
meyl ve rağbet iderler ve kudretleri müsâ‘id olduğu halde bir som sırmalı 
cebken tedârikiyle hiç yıkanmamış gömlek üzerine giyerler. Erkekler ekseriyâ 
iki omuzlarında asılı iki torba taşıyub derûnlarına azık ve barut ve kurşun 
korlar ve bir de omuzlarında yünden ma‘mûl Sıtroka isminde gâyet kalın ve 
tüylü bir ihrâm taşıyub karda kaldıkları giceler bunu hem döşek hem de yorgan 
makâmında isti‘mâl iderler ise de bundan asl maksad nefslerinden daha azîz 
tutdukları silâhlarının yağmurdan muhafazasıdır. 

Hiçbir Karadağlu işbu esliha ve edavâta hâmil olmadıkça bir adım yere 
gitmez ve kaffeten tütün içdiklerinden eşyâ-yı mezkûreden başka ellerinde 
çubuk dahi bulunur.

[105] Karadağlular işbu kıyâfet-i milliyelerinin hiçbir cüz‘ini tebdîl
veyâhûd ta‘dîl idemediği misüllü üzerine ednâ bir şeyi dahi i‘lâve idemez. 
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İçlerinden birisi hâricde bulunduğu halde tebdîl-i kıyâfet itmiş olsa bile 
avdetinde derhâl anı terk ile kendülerine mahsûs elbiseyi giymeğe mecbûr olur. 
(Bakiyyesi sonra)

Münif Mütercim-i Evvel Bâb-ı Âlî
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Resim 1: Geleneksel kıyafetleri içinde Karadağlı bir erkek 
Kaynak: Sommières, a.g.e., I, s.90.
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Resim 2: Geleneksel kıyafetleri içinde Karadağlı bir kadın 
Kaynak: Sommières, a.g.e., I, s.96.
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Osmanlıca Metin Mecmuâ-i Fünûn, Sayı:2
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Mecmuâ-i Fünûn, Sayı:3
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1. Giriş

Türk-İslam medeniyetinin gelişiminde çok önemli bir yer tutan vakıf 
sistemi, esasen bir kişinin sahip olduğu menkul ya da gayrimenkul mal 
varlıklarını Allah’ın rızasını almak maksadıyla toplumun istifadesine 

sunması temeline dayanmaktadır. Bu vesileyle vakıf kurmak isteyen vâkıf, 
öncelikle halkın belli bir alandaki ihtiyacını karşılamak üzere bir tesis yapılması 
için faaliyete geçer ve yapılan bu tesisin ebedi olarak varlığını sürdürebilmesi 
için de sahip olduğu birtakım malların gelirlerini bağışlar. Genel itibariyle vakıf 
sisteminin; cami, medrese, çeşme, imaret, darüşşifa, hamam gibi çeşitli alanlarda 
halka hizmet için yapılan hayrat ve vakfedilen hayır eserinin faaliyetinin 
devamının sağlanması için bağışlanan gelirlerden müteşekkil asl-ı mal ya da 
akarat denilen gelir kaynaklarından meydana gelen iki ayağı vardır (Yediyıldız, 

* Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Müessesesi başlığıyla 2020 yılında Prof. Dr.
Arzu Terzi’nin danışmanlığında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim
Dalı’nda tamamlanan doktora tezimizin -bu tezden istifadeyle 2021 yılında yayınlanan Osmanlı
Sağlık Sisteminin Yönetimi: Hekimbaşılık Kurumu adlı çalışmamızda yer verilmeyen- bir kısmı
tekrar elden geçirilerek hazırlanmıştır.
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2012, 479). Bu iki ayağın başarılı bir şekilde idare edilmesi vâkıfın kurulan 
vakfın şartlarını belirlediği vakfiye ile sağlanmaktadır. Vakfiyede vakfedilen 
malların dökümü ve vakfedilme şartlarına yer verilirken vakfın yöneticisi olan 
mütevellinin ve diğer görevlilerin tespiti de yapılır (Terzi, 2020, 21). 

İslam coğrafyasında geniş yer tutan vakıf medeniyetini benimseyip 
geliştirerek daha üst seviyelere taşıyan Osmanlı Devleti, bu sistemin 
şehirleşme ve kimi sosyal ihtiyaçların karşılanması alanlarında devletin yükünü 
hafifletmesinin avantajından daha fazla istifade etmek üzere vakıf kurma 
faaliyetlerini teşvik etmiştir. Özellikle padişah ve hanedan mensupları ile üst 
düzey devlet görevlileri bu anlamda halka örnek teşkil edecek vakıflar kurmuşlar 
ve böylece gelir seviyesi yüksek kimselerin vakıf yoluna yönelmelerine öncülük 
etmişlerdir. 

Devletin vakıf politikasını benimseyerek toplumsal faydanın ön planda 
tutulduğu hayır eserleri meydana getiren devlet görevlileri arasında 
hekimbaşılar da yer almaktadır. Osmanlı sağlık teşkilatının en yetkilisi olan 
hekimbaşı, öncelikle ihtisas alanı olan tababette maharetini ortaya koyarak 
başta padişah olmak üzere hanedan mensupları ve üst düzey devlet 
çalışanlarının sağlıklarını temin etmekle görevliyken aynı zamanda halk 
sağlığı alanında düzenin korunması ve sistemin başarılı bir şekilde 
işlemesinden de sorumluydu1. Böylesine önemli bir fonksiyon taşıyan 
hekimbaşıların bazılarının mesleki yetkinliklerinin yanı sıra 
hayırseverlikleriyle de ön plana çıktıkları görülmektedir. Işte çalışmamızın 
esas konusunu da vakıf kurup toplumsal bir hizmeti yerine getirmek üzere 
hareket eden bu hekimbaşılar ve ortaya koydukları hayır eserleri 
oluşturmaktadır. Kaleme aldığımız yazıda, Başkanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 
kaynaklar ışığında vakıf sahibi olduğu tespit edilebilen Ahi Çelebi, 
Kaysunizâde Mehmed Efendi, Nuh Efendi, Ömer Efendi, Sinan Efendi, 
Hayatizâde Mustafa Feyzi Efendi ve Musa Efendi’nin genel itibariyle halkın 
dini alandaki ihtiyaçlarının karşılanması için meydana getirdikleri vakıflara 
detaylı bir şekilde yer verilecektir. 

2. XV. Yüzyıl Hekimbaşılarından Ahi Çelebi’nin
Vakıfları

Hekimbaşılar içinde -tespit edilebilen kaynaklar ışığında- kendini toplumun 
hayrına adayan isimlerden ilki, Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim 
1 Hekimbaşılık ve görevleri hakkında tafsilatlı bilgi için bk. Sinem Serin, Osmanlı Devleti’nde 
Hekimbaşılık Müessesesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, 
Doktora Tezi, İstanbul 2020.



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR     33

dönemlerinde hekimbaşılık yapmış olan Ahi Çelebi’dir. Ahi Çelebi’nin 
babası, devrin ünlü hekimlerinden Tabib Kemal’dir. Tabib Kemal, 
Tebriz’den Anadolu’ya gelerek Kastamonu’da İsfendiyaroğlu İsmail Bey’in 
hizmetine girmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in İsfendiyaroğulları Beyliği’ni 
topraklarına katması üzerine İstanbul’a gelerek Mahmudpaşa’da bir dükkân 
açmış ve mesleğini bu şekilde sürdürmüştür. Kısa sürede hekimlikteki 
kabiliyeti ve tedavideki tecrübesiyle devrin tanınmış hekimleri arasına giren 
Mevlana Kemal Efendi, bu sayede büyük bir servet sahibi olmuştur2. İlk tıp 
eğitimini babası Tabib Kemal’den alan Ahi Çelebi, onun vefatından sonra 
tıbbi eğitimini Fatih döneminin meşhur hekimlerinden Kutbeddin Acemî 
ve Altunîzâde’nin yanında tamamlamıştır. Mesleğinde gösterdiği üstün 
başarı, ona Fatih Darüşşifası hekimbaşılığı yolunu açmıştır. Kısa bir süre 
sonra II. Bayezid’in tahta çıkmasıyla padişahın da dikkatini çekerek 1481 
yılında saray çalışanları arasına alınmıştır. Öncelikle emin-i kilarlık görevine 
getirilmiştir. Ekim 1507’de hekimbaşı olarak atanmış, Nisan 1512’de Yavuz 
Sultan Selim’in cülusuyla ilk hekimbaşılığı sona ermiştir. Daha sonra Mart 
1515’te yeniden hekimbaşılığa getirilmiş ve bu görevde Eylül 1520’de 
Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışına kadar kalmıştır (Serin, 2021, 251-
253). 

Ahi Çelebi hem babasından miras kalan hem de kendisinin hekimbaşılık 
başta olmak üzere yerine getirdiği görevlerden elde ettiği gelirlerle sahip 
olduğu mal varlıklarının tamamını hayır eserleri yaptırmak üzere bağışlamak 
yolunu seçmiştir. Ahi Çelebi, biri Hayrabolu Hacı Sungur köyünde, diğeri 
İstanbul’da Yemiş İskelesi’nde olmak üzere iki cami ve Edirne’de bir 
medrese ile Kalecik’te bir zaviye inşa ettirmiştir. Bu hayır eserlerinin 
devamlı bir surette halka hizmet edebilmesi ve çalışanlarının maaşlarının 
karşılanabilmesi için ise Hayrabolu’da Umurbeyli, Hacı Sungur; Çorlu’da 
Karacaali, Köprüceli; Şile’de Doğancıoğlu; Yenice-i Karasu ilçesine bağlı 
Yassıviran, Kozluca, Ketenlik gibi 47 köy, İstanbul’da 51 dükkan, 22 mahzen, 
bir arsa, Galata’da 7 dükkân, 18 hücre, Kozlupınar’da 1 bostan, Edirne’de 
35 dükkân, 1 hamamdan meydana gelen servetinin tamamını nazırlığı 

2 Şakaik-i Nu‘maniye ve Zeyilleri, neşre haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989, c. I, s. 422-423. 
Mevlana Kemal’in şöhreti saraya kadar ulaşmış ve padişah Fatih Sultan Mehmed tarafından 
kendisine saray hekimliği yapması teklif edilmiştir; ancak kendisi bu teklifi “azad olduktan sonra 
tekrar kul olmayı nasıl seçerim” diyerek kabul etmemiş, ölene kadar dükkanında çalışmaya 
devam etmiştir (Ali Haydar Bayat, Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar, 
Ankara 20172, s. 23).
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şeyhülislam tarafından yapılmak üzere (C.EV, 31/1536) bağışlamıştır 
(Gökbilgin, 1952, 488-489). Vakıf binaların masrafları çıktıktan sonra kalan 
gelir fazlasının da Medine-i Münevvere’ye gönderilmesini şart koşmuştur 
(Bayat, 2017, 23). 

Ahi Çelebi’nin vakıf eserleri arasında en önemli yeri, Eminönü ile 
Unkapanı arasında kalan Yemiş İskelesi denilen yani günümüzde Zindan 
Han3’ın hemen batısında Yoğurtçular Sokağı ile Değirmen Sokağı’nın kesiştiği 
köşede aynı zamanda Kanlı Fırın Mescidi veya Yoğurtçular Camii olarak da 
bilinen Ahi Çelebi Camii almaktadır4. Bu caminin Osmanlı tarihi içinde biraz 
enteresan bir hadisede de yeri vardır. Hadise, Evliya Çelebi’nin başına gelmiş 
bir rüyadır. Bu rüya, Evliya Çelebi’nin şehir tarihi veya sosyal tarih alanlarında 
yapılan çalışmalarda çok önemli bir kaynak teşkil eden seyahatnamesinin 
yazılmasına da vesile olmuştur. Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nin giriş 
kısmında tafsilatlı bir şekilde anlattığı rüyasında, Ahi Çelebi Camii’nde 
bulunduğunu ve burada Hz. Muhammed’i gördüğünü ve ona “Şefâ’at yâ 
Resulullah” diyeceğine şaşırarak “Seyahat ya Resulullah” diyerek hayatının 
bundan sonraki yönünün bu şekilde çizildiğini yazmaktadır (Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi , 2006, 11-12). 

Cami Fatih dönemi yapısı olmasıyla beraber Mimar Sinan tarafından 
büyük çapta bir tadilat yapılmış (Öz, 2015, I, 80) ve bu vesileyle Tezkiretü’l-
Bünyân’da Mimar Sinan yapıları arasında sayılmıştır (Sâî Mustafa Çelebi, 
2006, 98). Yeri itibariyle cami, deniz kenarında olduğundan dolayı su 
baskınlarına maruz kalmış ve pek çok kez büyük tamiratlar geçirmiştir (Öz, 
2015, I, 80). 
3 Günümüzde Zindan Han olarak bilinen bina; kule, türbe, mescit ve han yapılarının birleşiminden 
oluşmaktadır. Kulenin Bizans Dönemi’nde, V. yüzyılda inşa edildiği, İstanbul’un fethinden sonra 
türbenin ve mescidin eklendiği ve son olarak XIX. yüzyılda hanın, kuleye yani zindana bitişik 
olarak yapıldığı ve XX. yüzyılda han, kule, türbe ve mescidin iç fonksiyonlarla aralarında geçiş 
sağlanarak birleştirildiği bilinmektedir (Duygu Demir, Zindan Han: Kuruluşu, Gelişimi ve İlgili 
Vakıflar (15.-20. Yüzyıl), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2016, s. 3). Bizans döneminde zindan olarak kullanılan kuleden, Osmanlılar da adına 
Baba Cafer Zindanı diyerek aynı fonksiyonla faydalanmıştır (Baba Cafer Zindanı hakkında 
tafsilatlı bilgi için bk. Esen Salarcı, The Baba Cafer Dungeon, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010). 
4 Ayvansarayî, Kanlı Fırın Mescidi ve Yoğurtçular Camii olarak iki binanın banisi olarak Ahi 
Çelebi’yi göstermiştir (Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi - Alî Sâtı’ Efendi - Süleymân Besîm Efendi, 
Hadîkatü’l-Cevâmi’ (İstanbul Camileri ve Diğer Dînî- Sivil Mi’mârî Yapılar), haz. Ahmet Nezih 
Galitekin, İstanbul 2001, s. 323-324). Bu hususta araştırma yapan İ. Aydın Yüksel, Hadîkatü’l-
Cevâmi’’nin yazma nüshalarını inceleyerek burada sadece Yoğurtçular Camii’nden bahis 
olduğunu Kanlı Fırın Mescidi olarak geçen bir binanın olmadığını tespit etmiştir. İ. Aydın Yüksel, 
“Ahî Çelebi Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1993, c. I, s. 104-105.



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR     35

Resim 1: Matrakçı Nasuh’un İstanbul Minyatüründe 
Ahi Çelebi Camii ile Civarındaki Binalar

(Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil-i Sefer-i ‘Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Istanbul 
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 5964, vr. 8b)

      Mevcudiyetini halen koruyan camide XVIII. yy.da günlük 12 akçe ücret ile 
bir imamın görev yaptığı tespit edilmektedir (C.EV, 31/1530). Aynı dönemde 
yine günlük 12 akçe ile bir ferraş5 da camide bulunmaktadır (IE.EV, 27/3147). 
Ayrıca vaiz 10 akçe, ihlashan6 4 akçe, cüzhan7 2 akçe ve duagû8 2 akçe günlük 
ücret ile vazifelidir (C.EV, 431/21822; C.MF, 39/1924; C.EV, 31/1536; C.EV, 
602/30396; C.EV, 569/28706). Camide bulunan her görevin farklı farklı 
kimselere verildiği görülmektedir. Ancak 1754 yılındaki durum biraz bu ifadenin 
dışında kalmaktadır. Bu tarihte Ahi Çelebi Camii’nde 2 akçe ile devirhan9, 5 
akçe ile kayyım10, 4 akçe ile sirâcî11 ve bir akçe ile sebilî12 olan Ibrahim halife b. 
Receb görevlerinden kendi isteğiyle feragat ederek elindeki bütün mansıbları 
Mehmed Emin ibn Ömer halifeye bırakmıştır (C.BLD, 13/642). XIX. yy.

5 Cami, medrese gibi vakıf eserlerinin temizlik işleriyle uğraşan görevlidir. 
6 Camilerde ihlas suresini okuyan görevlidir. 
7 Belli yerlerde ve belli zamanlarda Kuran-ı Kerim cüzlerini okuyan kimse.
8 Dua okuyan, dua eden görevli. 
9 Bir vakıfta devamlı olarak Kur’an okumak ve hatim indirmekle görevli kimse.
10 Vakıf mütevellisi veya camilerde temizlik görevlisi anlamında kullanılan bir terimdir. 
11 Kandilleri yakmak ve temizlemekle görevli kimse, kandilci.
12 Hayır maksadıyle halka içme suyu dağıtan kimse.
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başında yukarıda bahsedilen cami görevlilerine bir de 5 akçe günlük ücretli bir 
muhammediyyehan13 eklenmiştir (C.EV, 14/655). 

Resim 2: Ahi Çelebi Camii

   Ahi Çelebi’nin diğer vakıf eserleri olan Hayrabolu’nun Hacı Sungur 
köyündeki camii14, Edirne’deki medresesi ve Ankara Kalecik’teki zaviyesi 
günümüze kadar mevcudiyetlerini koruyamamışlardır. Bu eserlerin 
varlıklarını sınırlı sayıdaki arşiv vesikalarından tespit etmek mümkün 
olmaktadır. Bu vesikalarda da ancak kurumlarda çalışan görevliler hakkında 
bilgiye sahip olunabilmektedir. Buna göre; Hacı Sungur köyündeki camide 
hatip, Edirne’deki medresede bir müderris, Kalecik’teki zaviyede ise zaviyedar 
görev yapmaktadır (C.EV, 4/153; C.EV, 155/7728; AE.SSLM.III, 416/23875; 
C.MF, 157/7809; AE.SMMD.IV, 24/2714; C.EV, 103/5121; C.EV, 137/6845; 
C.EV, 626/31562; C.EV, 335/17004; IE.EV, 33/3772; HAT, 627/31018).

3. Kaysunizâde Mehmed Efendi Mescidi
Vakfettiği hayır eseri günümüzde hâlâ varlığını sürdüren bir diğer hekimbaşı 
Kaysunizâde Mehmed Efendi’dir. Mısır’da Kahire yakınlarındaki Koson’da 

13 Yazıcıoğlu Mehmed’in XV. yy. ortalarında kaleme aldığı Muhammediyye adlı Hz. Muhammed’in 
hayatıyla ilgili manzum eseri, yine aynı dönemde bestelenmiş ve muhammediyyehan adı verilen 
görevliler tarafından okunagelmiştir. Mustafa İsmet Uzun, “Muhammediyye”, DİA, c. XXX, s. 586-587. 
14 Bu köy günümüzde Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı bir mahalle olarak varlığını 
sürdürmektedir. 
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hekimlikle iştigal eden bir ailenin çocuğu olan Mehmed Efendi, halk arasında 
doğum yerinden dolayı Kaysunizâde olarak bilinir15. 1547’de Mısır’dan 
İstanbul’a gelen Mehmed Efendi, o sırada rahatsız olan ve diğer hekimlerin 
tedavi edemediği Kanuni’nin şehzadesi Bayezid’i iyileştirerek saray tarafından 
tanınmış ve padişahın takdirini kazanmıştır. Eylül 1562’de Bedreddin Efendi’nin 
yerine hekimbaşı olmuştur (Şakaik-i Nu‘maniye, II, 196-197; Bayat, 2017, 
30-31). Adının asırlarca hayır dualarıyla yâd edilmesini isteyen Kaysunizâde 
Efendi, bu vesileyle nezaretine sadrazamlık makamını atadığı Sütlüce’de 
bir mescit yaptırmak üzere vakıf kurmuştur. Vakfın işleyişini yürütmek üzere 
görevlendirdiği mütevelliye 4 akçe, kâtibe 2 akçe ve vakfın gelirlerini toplayan 
câbiye 2 akçe günlük ücret ödenmesini istemiştir (C.EV, 556/28073; C.EV, 
161/8025; C.EV, 206/10253). Mescidin dini görevlileri ise, 2 akçe günlük ücret 
ile bir cüzhan ve 3 akçe günlük ücret ile bir müezzindir (C.EV, 10/469; EV.BRT, 
218/6). Sütlüce’de Gaysuni Mehmet Efendi Sokağı’nda çeşitli onarımlar ve 
değişiklikler geçirerek varlığını koruyan mescit, Mimar Sinan’ın tasarladığı bir 
yapıdır16.

Resim 3: Kaysunizâde Mehmed Efendi Mescidi

15 Ayvansarâyî, Kaysunî kelimesinin ladinci anlamına geldiğini yazmaktadır; ancak bu ismin 
Mehmed Efendi’nin doğum yerine izafeten verildiğinde bir şüphe yoktur (Ayvansarâyî, 
Hadîkatü’l-Cevâmi’, s. 390). 
16 N. Esra Dişören, “Kayzunizade Mescidi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1993, 
s. 511. Mescidin geçirdiği tamirler hakkında tafsilatlı bilgi için bk. Sudi Yenigün, İstanbul’un 
İncileri Sur Dışı Camileri, İstanbul 2014, s. 160. 
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4. Cömert Bir Hayırsever: Hekimbaşı Nuh Efendi’nin 
Vakıf Eserleri

Hekimbaşıların Allah’ın rızasını almak ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
vakıf kurmaları XV ve XVI. yy.da olduğu gibi XVII. yy.da da devam etmiştir. Bu 
hizmeti yerine getirenlerin en önemlilerinden biri Nuh Efendi’dir. 1627 yılında 
Girid’in Resmo Sancağı’nda doğan Nuh Efendi, İtalya’ya gidip Padova’da 
tıp eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a gelmiş, kısa sürede kabiliyetiyle ön plana 
çıkmış ve bu sırada Müslüman olmuştur. IV. Mehmed döneminde 1670 yılından 
itibaren cerrahbaşılık yapmış hatta 1675 yılında IV. Mehmed’in şehzadeleri 
Mustafa ve Ahmed’in sünnetlerini gerçekleştirmiştir. 25 yıl kadar uzun bir süre 
cerrahbaşılık yapan Nuh Efendi, 11 Şubat 1695’te hekimbaşılığa getirilmiştir 
(Serin, 2021, 258-259). 

Hekimbaşı Nuh Efendi, Koca Mustafa Paşa’da bir medrese, medrese 
civarında da bir çeşmeden meydana gelen bir vakıf kurmuştur. Hekimbaşı 
öncelikle, Koca Mustafa Paşa Medresesi ile Canbaziye ve Ali Fakih sokakları 
arasında kalan adada yer alan ve senede 40 akçelik kira ile Koca Mustafa Paşa 
Camii vakfından kiraladığı 800 ziralık arsanın üzerine altı hücreli ve bir dershaneli 
medrese inşa edebilmek için vakıf mütevellisinden izin almıştır. Daha sonra 
medrese civarındaki çeşmenin yeri belirlenmiştir. Çeşmeye gelecek su yolunun 
inşası ve çeşmeye 1,5 masura su temini de kurulan vakıf kapsamına alınmıştır. 
Nuh Efendi, 1 Mart 1700 (10 Şevval 1111) tarihinde İstanbul Koca Mustafa 
Paşa’daki konağında ve buna zeyl olarak 1 Temmuz 1702 (5 Safer 1114)’de 
Edirne Umur Bey Mahallesi’ndeki evinde düzenlenen iki vakfiye ile vakfın 
masraflarını karşılamak üzere birtakım mallarının gelirlerini bağışlamıştır17. Nuh 

17 Hekimbaşı Nuh Efendi’nin vakfiyesi, oğlu Hekimoğlu Ali Paşa’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi, nr. 734’te yer alan vakfiyesinin 46-49 ve 79-81. sayfaları arasında yer almaktadır. Vakfiyenin 
tamamının çevirisini ve değerlendirmesini yapan Orhan Çolak tarafından Nuh Efendi’nin vakfiyesi 
de ortaya çıkarılmıştır. Orhan M. Çolak, Arşiv Belgelerinin Işığı Altında Sadrazam Hekimoğlu 
Ali Paşa’nın Hayatı, İcraatı ve Hayratı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 1997, s. 154-155. Orhan Çolak’ın değerlendirmesine göre 1111 tarihli ve s. 
79-81 arasında yer alan vakfiye, vâkıf tarafından iptal ettirilmiş ve daha sonra 1114 tarihli vakfiye 
düzenlenmiştir. Ancak yazarın bu tespiti, Osmanlı Arşivi’nde bulduğumuz konu ile alakalı 
bir vesika ile farklı bir boyuta taşınmıştır (TSMA.E, 88/18). Nuh Efendi’nin ilk vakfiyesinde 
vakfettiği mallar arasında mülkü olan yağhane ve Koca Mustafa Paşa’da oturduğu ev de vardır. 
Vâkıf yaşadığı sürece yağhane ve ev için kira ödeyerek mekanları kullanmaya devam edecektir. 
Ancak bahsi geçen bu duruma ikinci vakfiyede hiç yer verilmemiştir. Hatta yağhaneden bahis 
dahi yoktur. Arşivden tespit ettiğimiz vesikada ise vakıf gelirleri arasında yağhanenin muaccelesi 
geçmektedir. Dolayısıyla vakfedilen mallar arasında yağhanenin olduğu kesindir. Hem bu bilgi 
hem de ikinci vakfiyede yeni ilave edilen mallarla vakıf görevlilerine ödenen ücretlere yapılan zam 
da göz önüne alındığında ikinci vakfiyenin ilkine zeyl olarak düzenlendiği ortaya çıkmaktadır. 
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Efendi ilk vakfiyesiyle Koca Mustafa Paşa Medresesi civarında kendi oturduğu 
evi vakfetmiştir. Bahse konu olan evin arsasının bir kısmı kendi mülkü iken 
bir kısmı Koca Mustafa Paşa vakfından yıllık 660 akçe ile kiralanmıştır18. Bu 
vakfiyede geçen bir başka gelir getiren mülk, Koca Mustafa Paşa Medresesi’ne 
bitişik yağhanedir19. Nuh Efendi, Ali Fakih Mahallesi’ndeki20 bir mülkünü de 
bağışlamıştır. Ayrıca Üsküdar’da Doğancılar Meydanı’nda Süleyman Paşa 
Sarayı21’nın civarında olan evini vakfetmiştir. Nuh Efendi, gayrimenkullerin 
yanı sıra medrese ve çeşmenin inşa masrafları için 7.500 kuruş nakit para da 
ayırarak vakfa bırakmıştır (VGMA, 734, 80). Hekimbaşı, hazırladığı ikinci 
vakfiye ile bu mallara yenilerini ilave ederek vakfın gelirlerinin artmasını 
sağlamıştır. Bunlardan ilki, Emin Bey Mahallesi’ndeki22 handır23. Bir diğeri, 
Hacı İsa Mahallesi’ndeki24 yahudihanedir25. Hekimbaşı bu binaların yanında 
üzerinde pek çok ağacın ekili olduğu 4.356 ziralık bir de bahçe vakfetmiştir 
(VGMA, 734, 46). 

Nuh Efendi’nin vakfiyesindeki ilk şartı, oturduğu Koca Mustafa Paşa’daki 
evinin günlük iki akçe ve yağhanenin de günlük beş akçe ile kendisine kiralanması 
ve buradan gelen kiranın vakfa bırakılmasıdır. Bu şartın devamında vefatından 
sonra yine aynı şekilde evlatları tarafından mülklerin kirasının ödeneceği, şayet 
soyundan kimse kalmazsa mütevelli tarafından aynı bedel ile dışarıdan birisine 
kiralanabileceği de belirtilmiştir (VGMA, 734, 80). 
18 Nuh Efendi’nin evi, dahilinde beş kârgir oda ve hamam, ayrıca beş oda, iki büyük bahçe ve bir 
su kuyusu ve bir kenif ve avlu, haricinde yedi oda ve bir köşk, bahçe ve avludan oluşan büyük 
bir konaktır.
19 Metinde açıkça görülen yağhane tabiri, Orhan Çolak tarafından bağevi olarak çevrilmiştir. 
Çolak, a.g.t., s. 154. 
20 Günümüzde Sümbül Efendi Mahallesi’ne bağlı bir cadde olarak varlığını sürdürmektedir. 
21 Saray, Doğancılar Meydanı civarında, Sarı Süleyman Paşa Camii’nin kıble yönünde ve Şair Naili 
Sokak ile Ehram Sokak arasında idi. Kapısının üzerinde bulunduğu yol hâlâ Viran Sokak ismini 
taşımaktadır. Arsasının üzerinde bugün Hezarfen Ahmet Çelebi İlköğretim Okulu bulunmaktadır. 
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/saraylar-kasirlar-koskler/47/sadrazam-suleyman-
pasa-sarayi/883.
22 Günümüzde Kızılelma Caddesi’ne açılan bir sokağın adı Topçu Emin Bey Sokak’tır. Nuh 
Efendi’nin mal varlığının büyük kısmı Koca Mustafa Paşa civarında olduğundan bahsi geçen 
yerin bu sokak üzerinde olması muhtemeldir. 
23 Hanın üst katında 11 oda, alt katında ise 7 oda ve 4 dükkân vardır. 
24 Hacı İsa Mahallesi, şeriyye sicillerindeki bir kayıttan tespit edildiği kadarıyla Atikali ve Hatice 
Sultan Mahalleleri civarında yer almaktadır (İstanbul Mahkemesi 22 Numaralı Sicil (H. 1107-
1108 / M. 1695-1697), cilt 57, sayfa 525 Hüküm no: 407 Orijinal metin no: [129b-3], http://
www.kadisicilleri.org/arascl/ayrmetin.php?idno=28823). Bugün ise, Edirnekapı ile Ayvansaray 
arasında Hacı İsa Camii’nin bulunduğu Hacı İsa Çıkmazı Sokağı bulunmaktadır. Dolayısıyla 
metinde bahsedilen mekan tahminen bu bölgede yer almalıdır.
25 Yahudihanenin üst katında dört oda ve mutfak, orta katında iki oda ve bir sofa, alt katında ise 
üç oda yer almaktadır.
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Nuh Efendi’nin vakfiyesinde vakıf çalışanlarına verilecek ücretlere de yer 
verilmektedir. Buna göre müderris ilk vakfiyede günlük 68 akçe ücret alıyorken 
ikinci vakfiyede bu rakam 76 akçeye çıkarılmıştır. Hücrelerde kalan talebelere 
önce günlük ikişer akçe verilmekteyken ikinci vakfiyede bu rakam 4’er akçeye 
yükseltilmiştir. Vakfın kâtibine günlük 6 akçe, câbiye 3 akçe, medresedeki 
kapıcıya 2 akçe ücret belirlenmiş ve ikinci vakfiyede de bu rakamlar sabit 
kalmıştır. Nuh Efendi’nin ilk vakfiyeyle yapılmasını şart koştuğu çeşme, ikinci 
vakfiyenin düzenlendiği 1 Temmuz 1702 tarihine kadar yapılmış ve çeşmeye 
giden su yolu da tamamlanmıştır. Dolayısıyla ilk vakfiyede yer almamasına 
rağmen ikinci vakfiyede çeşmenin su yolcusuna da günlük 2 akçe tahsis edildiği 
görülmektedir. Ayrıca Koca Mustafa Paşa vakfı mütevellisine gerektiğinde hem 
caminin hem de çeşmenin su yollarının tamiri için harcanmak üzere günlük 6 
akçe teslim edilecektir. 

Nuh Efendi, nazırlığını darüssaade ağasına bıraktığı vakfının 
mütevelliliğinin evladiyet yoluyla kendi çocuklarından seçtiği biri ve onun 
ailesine geçmesini vakfiyede şart koşmuş ve her iki vakfiyede de bu görev 
için oğlu Ebubekir Efendi’yi günlük 20 akçe ile tayin etmiştir26. Ancak Nuh 
Efendi, ikinci vakfiyeyi düzenledikten birkaç ay sonra -sebebi belli olmamakla 
beraber- oğlu Ebubekir Efendi’nin mütevelliliğinden vazgeçerek diğer oğlu 
Evliya Yusuf Efendi’yi 3 Kasım 1702’de göreve getirmiştir (VGMA, 734, 
46). Yusuf Efendi’nin mütevelliliğinin babasının vefatından sonra da devam 
ettiği, Nuh Efendi’nin vakfı ve vakıf eserleri ile ilgili arşivde yapılan çalışmada 
tespit edilmiştir. Vakfın nazırı Darüssaade ağası tarafından 1707-1712 yılları 
arasını kapsayan beş yıllık vakıf gelir ve giderlerinin kaleme alındığı bir arzda 
mütevelli olarak Mevlana Yusuf Efendi’nin adı geçmektedir. Belgeye göre Nuh 
Efendi’nin vakfettiği gayrimenkullerin kiralarından, han ve bostan gelirlerinden, 
yağhane muaccelesinden toplamda vakfın beş yıllık geliri 337.400 akçedir. 
Bu miktarın 250.200 akçesi müderris başta olmak üzere vakıf çalışanlarının 
maaşlarına, kalanın 27.200 akçesi bazı vakıf binaların zemin kiraları ve 
binaların bakımlarına, 24.000 akçesi ise vakıf yağhanenin tamirine ödenmiş, 
geriye 36.000 akçe kalmıştır (TSMA.E, 88/18). 

Hekimbaşı Nuh Efendi’nin, kendi oturduğu evi dahi bağışlayıp mülkünde 
kiracı durumunda hayatını devam ettirmesi hayırseverliğini göstermesi 

26 Hekimbaşı Nuh Efendi’nin Süleyman Efendi, Hekimoğlu Ali Paşa, Ebubekir Efendi, Evliya 
Yusuf Efendi, Osman Bey, Feyzullah Bey, Müderris Ömer Efendi, Yahya Bey adlarında sekiz 
oğlu ve tespit edilebilen Hacı Hanife Hanım isimli bir de kızı vardır. Çolak, a.g.t., s. 153, 169.
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bakımından dikkat çekicidir. Onun bu hayat tarzı, oğlu sadrazam Hekimoğlu Ali 
Paşa’ya da sirayet etmiştir. Osmanlı sadrazamları arasında en çok vakıf ve hayır 
işlerine önem verenlerden biri olan Ali Paşa’nın bu alanda babasını örnek aldığı 
ve onun vesilesiyle böylesine cömertçe hareket ettiği düşünülebilir27.

Hekimbaşı Nuh Efendi Medresesi, 22 Mayıs 1766’da gerçekleşen 
büyük depremde çok zarar görmüştür. Medrese depremden sonra tamamen 
yenilenmiştir. Hatta bu tadilattan sonra Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin 
Efendi bir beyit halinde iki ayrı tarih düşürmüştür28. Medresenin altı 
hücresinde 1792’de 5 talebe bulunmaktayken (Kütükoğlu, 2000, 295-296), 
1844 yılında yapılan sayımda medresede 26 kişi mevcuttur (Aydoğdu, 2015, 
348). 1869’da ise medresede 8 talebe ders görmektedir (Kütükoğlu, 2000, 
296). 1914 raporuna göre, medresede 6 oda ile iki baraka vardır. Hava ve 
ışıktan mahrum, karanlık ve haraptır. İskâna uygun değildir. Medreseye mescit 
vazifesi gören bir oda ilave edilmiştir. Burada “geceleri zikr ü tevhîd iştiğâl 
eden bir zât” bulunmaktadır. Çamaşırhâne, gusülhâne ve abdesthâneleri 
harap olduğundan dolayı talebelerin kullanımına uygun değildir (Kütükoğlu, 
2000, 296). 1918’de artık tamamen metruk halde olan medrese bugün mevcut 
değildir29. 

Vakıf eserleri arasında beledi hizmetleri yerine getirenler büyük bir 
yer tutmaktadır. Beledi hizmetlerin içinde de en önemlilerinden biri halkın 
su ihtiyacının teminidir. Bunun için suya ulaşımı kolaylaştıran çeşmelere 
çok ehemmiyet verilmiştir. Kaldı ki Hekimbaşı Nuh Efendi de medrese ile 
birlikte onun civarında bir çeşme yaptırmıştır. Ancak Nuh Efendi’nin su 
ihtiyacının karşılanması hususundaki katkısı bununla sınırlı kalmamıştır. 
Nuh Efendi, 4 Kasım 1707’deki vefatından sonra bile yeni bir hayra 
vesile olmuştur. Nuh Efendi’nin eşi Safiye Hanım, 3 Mart 1735 tarihinde 
düzenlediği vakfiyesiyle Nuh Efendi’nin adına Üsküdar bölgesindeki halkın 

27 Hekimoğlu Ali Paşa’nın vakıfları hakkında tafsilat için bk. Orhan M. Çolak, Arşiv Belgelerinin 
Işığı Altında Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın Hayatı, İcraatı ve Hayratı, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1997. 
28 Müstakimzâde’nin düşürdüğü tarih şu şekildedir: 
“Bu emced Kâ’be-i uşşâk-ı Sünbül oldı heb ma’mûr
Bulur sofî safâ el-hakk makâm-ı evliyadır bu”
Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi, Hadîkatü’l-Cevâmi’, s. 226-227.
29 Semavi Eyice, medresenin tekkeye dönüşerek bir müddet varlığını sürdürdüğünü, 1914-1915 
yılında ise çok harap ve yıkık olduğu gerekçesiyle tamamen ortadan kaldırıldığını söylemektedir. 
Semavi Eyice, “İstanbul’da Koca Mustafa Paşa Cami’i ve Onun Osmanlı-Türk Mimarîsindeki 
Yeri”, Tarih Dergisi, V/8 (1953), s. 159; ayn.yzr., “Koca Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi”, DİA, 
c. XXVI, s. 135.
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kullanabileceği bir kuyu açtırmıştır. Nuh Efendi’nin hayrına açtırılan bu 
kuyu, Karaca Ahmet Camii ve Türbesi’nin yakınında yer almaktadır. Hatta 
caddenin günümüzdeki adı da bu kuyuya istinaden Nuhkuyusu Caddesi’dir. 
Safiye Hanım’ın vakfiyesinde Üsküdar Şerif Mezarlığı Kuyusu olarak geçen 
bu kuyudan su çeken görevliye 6 kuruş maaş verilmesi şartı koşulmuştur 
(Çolak, 1997, 158). Kuyunun üzerine daha sonra bir çeşme yapılmıştır. 
Çeşme halen varlığını sürdürmektedir. 

Resim 4: Hekimbaşı Nuh Efendi’nin Adına Açtırılan Kuyunun Üstüne Yapılan Çeşme

5. Hekimbaşı Ömer Efendi Külliyesi
Bir külliye inşa ettirip onu vakfederek temel gayesi halka hizmet olan vakıf 
faaliyetlerine katkı sunan bir diğer hekimbaşı, Ömer Efendi’dir. Kastamonu’nun 
Küre kasabasından stanbul’a göçmüş Hacı Hasanzâde Mescidi mamı 
Osman Efendi’nin oğlu olan Ömer Efendi, Süleymaniye Tıp Medresesi 
müderrisliğindeyken 7 Şubat 1715’te hekimbaşılığa getirilmiştir (Serin, 2021, 
259). Ömer Efendi, aynı yıl Millet Caddesi ile Molla Gürani Caddesi’nin 
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kesiştiği köşede medrese, sebil, çeşme ve sıbyan mektebinden oluşan bir külliye 
inşa ettirmiştir30. Bu vakıf eserine gelir temin etmek maksadıyla da külliyenin 
yakınında Şifa Hamamı adıyla bir hamam yaptırmıştır (Eyice, 1998, 165). 
Hekimbaşı tam olarak dokuz yıl görevde kaldıktan sonra Şubat 1724’te vefat 
edince külliyenin haziresine defnedilmiştir. Damadı, şeyhülislâm ve tarihçi 
Küçük Çelebizâde Âsım Efendi’nin mezarı da yine aynı yerdedir (Eyice, 
1998, 165). 

Medrese, taş ve tuğla dizileri halinde yapılmış, avlusunun etrafı mermer 
sütunlara dayanan kubbeli revaklarla çevrilmişti. Caddeden demir parmaklıklı 
pencereli, kesme taştan bir duvarla ayrılan medrese, önündeki cadde yüzünden 
yamuk bir hat üzerinde uzanıyordu. Ortada ise medrese avlusuna geçit 
sağlayan yayvan kemerli yüksek bir kapı vardı. Avlu girişinin sol tarafında 
türbe ile hazîre, sağında sebil bulunmaktaydı. Ayvansarâyî’nin eserinde adı 
geçen sıbyan mektebi pek çok benzerinde olduğu gibi medrese ile birleşikti ve 
muhtemelen köşelerden birinde, belki de sebilin üstünde yer alıyordu (Eyice, 
1998, 165).

Vakfiyesine göre 9 oda ile bir dershane ve bir şadırvandan oluşan 
medrese, 1835’te vakfın nazırı Şeyhülislâm Mekkîzâde Mustafa Âsım 
Efendi tarafından tamir ettirilmiştir (Hadîkatü’l-Cevâmi’, 274). 1792’de 14 
kişinin yaşadığı medresede (Kütükoğlu, 2000, 275) 1844 tarihindeki sayımda 
39 kişi bulunmaktadır (Aydoğdu, 2015, 175). 1869’da ise medresede üç 
müderrisle birlikte 25 talebe mevcuttur (Kütükoğlu, 2000, 275). İstanbul’daki 
medreselerle ilgili olarak 1914 yılında hazırlanan raporda medresenin bir 
dershane, dokuz hücresine 2 baraka ilave edildiği kaydedilmiştir. Medresenin 
kütüphane, şadırvan, çamaşırhane vb. birimlerinin tamamı harap ve bazı 
kısımları da yıkılmış durumdaydı. Çok rutubetli ve karanlık dokuz hücreden 
oluşan medresenin içinde yaşanmaz durumda olduğu belirtilmiştir (Kütükoğlu, 
2000, 275). Medrese harap durumuna rağmen, yangında evleri yanan ailelerin 
barındığı bir mekân olarak uzun süre ayakta kalmıştır. 1956 yılında ise cadde 
genişletilirken hiçbir iz kalmayacak şekilde yıktırılmıştır. Bu arada hazîresinde 
uzun süre dağınık halde kalan mezar taşlarından bir kısmı caddenin karşı 
tarafındaki Molla Gürânî Camii hazîresine taşınmıştır (Eyice, 1998, 165). 
1970’lerde arsa halinde iken bugün üzerinde otel bulunmaktadır (Kütükoğlu, 
2000, 275).

30 Kütükoğlu, Medrese, s. 274. Ayvansarâyî, sıbyan mektebinin Ömer Efendi’nin vefatından sonra 
vasiyeti üzerine yapıldığını söylemektedir (Hadîkatü’l-Cevâmi’, s. 274).



44     OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ HAYIRSEVER HEKİMBAŞILAR 

Resim 5: Hekimbaşı Ömer Efendi Külliyesi Planı 
(Semavi Eyice, “Hekimbaşı Ömer Efendi Külliyesi”, DİA, c. XVII, s. 165)

6. Vakıf Kuran Diğer Hekimbaşılar
Hekimbaşıların arasında bir hayır eseri inşa ettirip onu vakfederek cömertçe 
hayır işleyenlerin yanında daha mütevazi şekilde bu hizmeti yerine getirenler de 
vardı. Bunlardan biri Sinan Efendi’dir. Fatih Darüşşifası hekimbaşılığı yapmış 
ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim’in şehzadeliği sırasında da hekimliğini 
yürütmüş olan Sinan Efendi, ilk hekimbaşılığına Yavuz Sultan Selim’in 
cülusuyla Nisan 1512’de başlamıştır. Mart 1515’te ise bu görevi sona ermiştir. 
Kanuni’nin tahta çıkışıyla Aralık 1520’de tekrar hekimbaşı olarak atanmış 
ve Ocak 1545’te ölene kadar görevde kalmıştır (Serin, 2021, 253). Arşiv 
vesikalarından tespit edebildiğimiz kadarıyla Sinan Efendi’nin Kumkapı’daki 
Tülbentçi Hüsameddin Mescidi31’nin avlusunda nezaretini İstanbul kadısının 
yürüttüğü bir vakfı mevcuttur. Tülbentçi Hüsameddin Mescidi’nin vakfı 
ile beraber Hekimbaşı Sinan Efendi’nin vakfının mütevellisi de mescitteki 

31 Banisi Hüsameddin Çelebi olan mescid, XVI. yy. yapısıdır. II. Mahmud 1815’te yenilemiş ise 
de harap olduğundan yıkılmış ve arsası satılmıştır. Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-Cevâmi’, s. 162; Öz, 
a.g.e., c. I, s. 148.
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imamdır (C.EV, 47/2313). Esasen mescidin avlusunda bir başka ibadethane 
yoktur. Sinan Efendi, mescidin 2 akçe günlük ücretli cüzhanının maaşının 
karşılanması için bir vakıf kurmuştur (C.EV, 88/4383; C.EV, 570/28752; C.EV, 
650/32770). Sinan Efendi vakfının mütevellisi 2 akçe günlük ücretle mescidin 
imamı iken ayrıca vakfın idaresi için kâtib 2 akçe, câbi 3 akçe ve mutemed 
de 2 akçe yevmiye almaktadır (C.EV, 211/10506; C.EV, 584/29497; C.EV, 
570/28752). Kimi zaman idari görevler bir kişide toplanabilmekte, hatta bu kişi 
aynı zamanda günlük ücreti vakıftan karşılanan cüzhan dahi olabilmektedir. 
Mesela 1829 yılında vakfın katib, câbi ve mutemedi Süleyman Halife, 
cüzhanlığı da birlikte yürütmekte iken vefat etmiş ve yerine yine aynı görevleri 
yapmak üzere büyük oğlu Mustafa Hayrullah halife getirilmiştir (C.EV, 
211/10506). İki vakfın birlikte idaresi kimi zaman mescidin adının vesikalarda 
Hekimbaşı Sinan Efendi Mescidi şeklinde geçmesiyle kendini gösterir (C.EV, 
650/32770). Esasen bu isimlendirmede görülen karışıklık bahsedildiği üzere 
vakıfların aynı mekânda yer alması ve idaresinin de aynı mütevelli tarafından 
yürütülmesindendir. 

Başka bir bâni tarafından yaptırılan mevcut bir camideki görevlilerin 
maaşlarının karşılanması şartıyla kurulan bir diğer vakıf, Kızıl Minare’deki 
Hekimbaşı Hayatizâde Mustafa Feyzi Efendi’nin vakfıdır. Asıl adı Moşe ben 
Raphael Abravanel olan bir Yahudi iken Müslümanlığı seçmiştir. Hayatizâde 
ailesinin ilk hekimbaşısı olan Mustafa Feyzi Efendi, Osmanlı tarihinin 
önemli hekimbaşılarındandır. Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa, onun babası 
Hayâtî’den ve diğer Yahudi hekimlerden tıp eğitimi gördüğünü, öteki hekimler 
gibi şifâhânede yetişip medreselerde ilim tahsil etmediğini, ancak bilgisiyle 
bütün hekimlerden üstün olduğunu, bu özelliğinden dolayı IV. Mehmed’in 
saltanatının ilk yıllarında (1648) Turhan Vâlide Sultan’ın dikkatini çekerek 
onun vasıtasıyla İslâmiyet’i kabul ettiğini ve az zamanda saray hekimleri 
arasına girdiğini kaydetmektedir. Süleymaniye Tıp Medresesi müderrisliğine 
kadar yükselen Hayatizâde, 31 Ağustos 1669’da hekimbaşı olarak atanmıştır. 
IV. Mehmed’in hal’iyle yerine geçen Sultan II. Süleyman’ın cülusunda 
makamında bırakılmış, ancak II. Süleyman’ın vefatıyla I. Ahmed’in cülusu 
sırasında 24 Haziran 1691’de görevden alınmış ve Yedikule’de hapsedilmiştir. 
Hayatizâde Mustafa Feyzi Efendi, Osmanlı tıbbının gelişimine çok kıymetli 
eserler ortaya çıkararak katkı sunmakla beraber ilk defa nevruziye macununu 
hazırlayıp bu adetin geleneksel bir hale gelmesinde öncülük etmiştir (Serin, 
2021, 257).
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Mustafa Feyzi Efendi’nin vakfı, günümüzde halen varlığını koruyan 
Fatih Horhor Caddesi’ndeki Kızıl Minare Camii’ndedir32. Fatih dönemi yapısı 
olan cami kimi zaman yapılan tadilatlarla varlığını yüzyıllarca sürdürmüştür. 
Bu yönüyle XVII. yy. hekimbaşılarından Mustafa Feyzi Efendi’nin camideki 
yasinhanın maaşının tahsisi için kurduğu vakfa da vesile olmuştur (C.EV, 
383/19431; İE.EV, 73/7833). Her ne kadar vakfiyesine henüz ulaşılamamış 
olsa da vakfın idaresi için ücretleri vakıf gelirlerinden karşılanan mütevelli, 
câbi ve kâtibinin mevcudiyeti tespit edilebilmektedir (C.EV, 182/9067; C.EV, 
584/29497).

Vakıf kurmak yoluyla hayır işlemek için her zaman bir bina inşa ettirmek 
gerekmezdi. Kimi zaman yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı camilerde çalışan 
görevlilerin maaşlarının ödenmesi de aynı minvalde değerlendirilmekteydi. 
Ayrıca özellikle Haremeynü’ş-şerifeyn’de sadece dua okuyan görevlilerin 
ücretlerinin karşılandığı dua vakıfları da kurulmaktaydı. Osmanlı idarecileri 
ve halkı nazarında Haremeynü’ş-şerifeyn denilen Mekke ve Medine için 
hizmet etmek veya oraya hizmet götürmek, topraklara atfedilen kutsiyetten 
dolayı hem büyük bir şeref hem de hissedilen şükranın ifade edilebilmesi 
için bir vesile olarak görülmüştür. Bu sebeple kimi vakıfların şartları arasında 
burada dua okuyan görevlilerin ücretlerinin karşılanması da yer almaktadır. 
Vakıflarda belirlenen bu ücretler, her yıl padişah başta olmak üzere hanedan 
üyeleri, devletin ileri gelen yönetici zümresinin vakıflarıyla zenginleşen 
Haremeyn Vakıfları’ndan Mekke ve Medine’ye gönderilen Surre ile birlikte 
yola çıkar ve ilgili kimselere teslim edilirdi. Alayla İstanbul’dan yola çıkan 
surre, yola çıkmadan önce gideceği yer ve şahısların ayrıntılarıyla kaleme 
alındığı surre defterleriyle kayıt altına alınırdı. Adı geçen defterlerde sadece 
Haremeyn vakıflarından tahsis edilen miktar yer almazdı. Bunun yanında daha 
cüzî katkılar sunan devlet görevlilerinden veya halktan bağışlanan meblağa da 
yer verilir, paranın gideceği yerler belirtildikten sonra hangi vakıftan ne kadar 
para tahsis edildiği en küçük vakıflar dahi göz ardı edilmeden kaydedilirdi 
(Kahraman, 2008, 23-26). 

Surre defterleri içinde Hücre-i Nebeviyye ve Ravza-i Mutahhara’ya 
özellikle ihtimam gösterildiği, bu kutsal mekanların silinip süpürülüp halılarının 
düzeltilerek cüz sandıklarının temizlenmesi için belirlenen görevlilere yıllık 

32 Banisi Fatih Sultan Mehmed’in Kiremitçibaşısı Mehmet Çelebi’dir. Bu sebeple Kiremitçibaşı 
Camii olarak da geçer. Camiye ismini veren minaresinin şerefeye kadar olan kısmının kırmızı sırlı 
tuğladan olmasıdır. Öz, s. 91.
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ücret tahsis edildiği görülmektedir. Ayrıca yine burada Hz. Muhammed’in 
yüce makamına ve padişahların ruhuna gönderilmek üzere her gün hatm-i şerif 
ve salavat-ı şerife okumakla görevli cüzhan, salavathan ve aşirhanlara da bu 
hizmetleri karşılığında yıllık ücret verilirdi (Kahraman, 2008, 23-26). 

Surre defterlerinde yer alan ve Ravza-i Mutahhara’daki kimi görevlilerin 
ücretlerinin karşılanması için kurulan vakıflardan biri de Hekimbaşı Musa 
Efendi’ye ait olan vakıftı. III. Murad devri ulemasından ve önce hekimlik 
daha sonra da müderrislik yolunu seçen Şücaeddin İlyas’ın oğlu olan Musa 
Efendi, 22 Kasım 1617’de hekimbaşılığa gelmiş ve Mart 1630’a kadar görevde 
kalmıştır (Serin, 2021, 254). Musa Efendi, evladiyet yoluyla mütevelliliğini 
ailesine bıraktığı vakfının (C.EV, 158/7868) gelirlerinden her sene Ravza-i 
Mutahhara’da vazifeli 30 cüzhan ve 5 aşirhanın ücretinin karşılanmasını şart 
koşmuştur. 1723-24 tarihinde tutulan surre defterindeki kayıtlara göre, Hekimbaşı 
Musa Efendi’nin vakıflarından 30 cüzhan ve 5 aşirhan için yıllık 335 sikke-i 
hasene33 tahsis edildiği görülmektedir34. Vakfiyesi ve vakfedilen gelir kaynakları 
hakkında henüz aydınlatıcı bir bilgiye sahip olamasak da hekimbaşının kutsal 
topraklardaki hayır faaliyetlerine bir nebze de olsa katkı sunmasıyla Allah’ın ve 
Hz. Muhammed’in rızasını kazanmak, Hz. Muhammed’in ta‘zim ve hürmetle 
anılmasına hizmet etmek ve bu vesileyle kendisinin de ölümünden sonra 
hayırla yâd edilmesini sağlamak için böyle bir vakıf kurmak yoluna başvurduğu 
düşünülebilir. 

7. Sonuç
Osmanlı sosyal hayatı içinde çok önemli bir fonksiyon taşıyan vakıf sistemi, 
toplumun günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi yer tutmaktadır. 
Bu ihtiyaçların arasında ibadet, eğitim, sağlık, gıda ve suya ulaşım en üst 
sıralardadır. Toplumsal bir hizmet olan vakıf müessesesi, mal varlıklarını hayır 
işine adayarak Allah’ın rızasını kazanmak isteyen bazı hekimbaşılar için de 
tercih edilen bir yol olmuştur. Her ne kadar Osmanlı Devleti tarihi boyunca 
görev yapan 46 hekimbaşıdan vakıf yoluyla mal varlığını bağışlamayı tercih 

33 Altın sikke.
34 Fatih Aytekin, 912 Numaralı 1723-1724 (H. 1136) Tarihli Surre Defterinin Transkripsiyonu 
ve Değerlendirmesi, Afyon Kocatepe Üniv. Sos. Bil. Enst., Afyonkarahisar 2008, s. 269-272. 
Arşivde bu konuda tespit ettiğimiz bir belgede Hekimbaşı Musa Efendi’nin vakıflarından Ravza-i 
Mutahhara’da vazifeli bir cüzhana on sikke-i hasene tahsis edildiği görülmektedir. İE.EV, 
48/5360.
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edenlerin sayısı şu an eldeki verilerle cüz’î olsa da yaptıkları hizmetin etkileri 
büyük olmuştur.

Vakıf kurma yoluyla halka hizmet ettiğini tespit edebildiğimiz ilk hekimbaşı 
Ahi Çelebi’dir. Ahi Çelebi, biri Hayrabolu Hacı Sungur köyünde, diğeri 
İstanbul’da Yemiş İskelesi’nde olmak üzere iki cami ve Edirne’de bir medrese 
ile Kalecik’te bir zaviye inşa ettirmiştir. Vakfettiği hayır eseri günümüzde hâlâ 
varlığını sürdüren hekimbaşılardan biri de Kaysunizâde Mehmed Efendi’dir. 
Mehmed Efendi, Sütlüce’de bir mescit yaptırmıştır. Hekimbaşı Nuh Efendi, 
hayırseverliğiyle ön plana çıkmaktadır. Nuh Efendi, Koca Mustafa Paşa’da bir 
medrese, medrese civarında da bir çeşme yaptırmıştır. Hayırsever hekimbaşılar 
arasında yer alan bir diğeri, Ömer Efendi’dir. Ömer Efendi, Millet Caddesi 
üzerinde medrese, sebil, çeşme ve sıbyan mektebinden oluşan bir külliye inşa 
ettirmiştir. 

Hekimbaşıların içinde bir külliye veya cami, medrese, zaviye vakfedip 
cömertçe hayır işleyenlerin yanında daha mütevazi şekilde bu hizmeti yerine 
getirenler de vardır. Bunlardan biri, Tülbentçi Hüsameddin Mescidi’nin birtakım 
görevlilerinin maaşının ödenmesi şartıyla vakıf kuran Sinan Efendi’dir. Bir 
diğeri ise, Kızıl Minare Camii’nin yasinhanının maaşının verilmesi için vakfiye 
düzenleyen Hayatizâde Mustafa Feyzi Efendi’dir. 

Vakıf kurmak isteyen bir hekimbaşının da Haremeynü’ş-şerifeyn’e yapılan 
hizmetlerden olan burada dua okuyan görevlilerin ücretlerinin karşılanması için 
kurulan dua vakfı yolunu tercih ettiği görülmektedir. XVII. yy. hekimbaşılarından 
Musa Efendi, her sene Ravza-i Mutahhara’da vazifeli 30 cüzhan ve 5 aşirhanın 
ücretinin karşılanmasını şart koştuğu bir vakıf tesis etmiştir. 

Hekimbaşıların, genelde dini hizmet alanındaki vakıflarıyla mesleklerindeki 
başarılarının yanı sıra hayırseverlikleriyle de ön plana çıktıkları görülmektedir. 
Aynı zamanda devletin vakıf politikasına destek mahiyetinde olan bu yaklaşımla 
hem halkın birtakım ihtiyaçlarının karşılanmasına yapılan katkıyla bir iç 
huzur hem de adının vefatından sonra dahi hayırla yâd edilmesiyle ebedi bir 
mevcudiyet sağlanmış olmaktadır.
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İstanbul.

———, (2021), Osmanlı Sağlık Sisteminin Yönetimi: Hekimbaşılık Kurumu, 
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1. Doğu Akdeniz ve Önemi

Akdeniz; Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına yakın konumu nedeniyle 
jeo-stratejik, Cebelitarık Boğazı, Sicilya kanalı, Süveyş kanalı ve Türk 
boğazları gibi bağlantı noktalarını barındırması, dünya ticaret yollarına 

ev sahipliği yapması sebebiyle jeo-ekonomik öneme haizdir. Akdeniz; Batı, Orta 
ve Doğu Akdeniz olmak üzere üç coğrafi bölgeye ayrılmaktadır (Kocamanoğlu, 
2005).

İtalya’nın Sicilya Lilibeo burnu ile Tunus’un Bon burnu arasında çizilen 
hattın doğusunda kalan bölge Doğu Akdeniz olarak tanımlanmaktadır (Gözler, 
2014). Yarı kapalı bir deniz olan Doğu Akdeniz 30˚49΄ K enleminde ve 016˚ 
30΄ D ile 036˚ 12΄ D boylamları arasında uzanmaktadır (Kocamanoğlu, 2005). 
Bölgenin yüzölçümü yaklaşık olarak 90.000 mil kare olup, kuzey güney arası 



52     DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI SORUNUNUN TARİHSEL ANALİZİ VE HAKKANİYETLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

340 mil, batı doğu arası 450 mildir (Girgin, 2013). Bu tanım esas alındığında 
Doğu Akdeniz’de; Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs adası (KKTC, GKRY ve İngiliz 
Egemen Üsler Bölgesi), Suriye, Lübnan, İsrail (Filistin-Gazze Yönetimi dahil), 
Mısır, Libya ve Tunus bulunmakta olup, Harita 1’de görülmektedir.

Harita 1: Doğu Akdeniz’e kıyıdaş devletler (Aksoy, 2016)

Akdeniz’deki en büyük adaları Sicilya, Sardunya, Kıbrıs, Korsika ve Girit 
adası olarak sıralanmakta ise de en önemli ada Kıbrıs adasıdır. Kıbrıs adası, 
hava ve deniz ticaret yollarını üzerinde bulundurmakta, enerji kaynaklarını 
üzerinde barındıran Kuzey Afrika’yı, Orta Doğu’yu ve Doğu Akdeniz’i kontrol 
eden sabit bir uçak gemisi olarak değerlendirilmektedir (Kılıç, 2011). 

Kıbrıs adası, Orta Doğu’ya hakim olabilmek için anahtar olarak kabul 
edilmektedir (Kaya, 2007). İngiltere’nin Kıbrıs’ta Dikelya ve Ağrotur üslerine 
egemen olması ve kullanması, Amerika’nın Adana’daki İncirlik ve Girit’teki 
Suda üslerini kullanması, Rusya’nın Tartus ve Hmeymim askeri üslerini 
kullanarak sıcak denizlere inmesi ve Fransa’nın Andreas Papandreu hava üssü 
(Baf) ve Evangelos Florakis deniz üssünü (Mari) kullanması, küresel ve kıtasal 
güçlerin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de bölgesel üstünlük 
sağlama politikaları ile ilgili görünmektedir.

Bir gün içerisinde, 3.000-4.000 arası gemi Doğu Akdeniz’den geçmektedir 
(Aktaş, 2013). 2018 yılında, dünya deniz trafiğinin %32,4’ü Akdeniz’den 
geçmiştir (UNCTAD, 2019). Ayrıca, Avrupa ve Asya ile transatlantik ana 
konteyner hatları Akdeniz koridorunu kullanmaktadır. Dünya petrol 
rezervlerinin %57’sine ve doğalgaz rezervlerinin %41’ine sahip olan Orta Doğu 
(Keser ve Akgün, 2015), Doğu Akdeniz yoluyla batıya açılmakta olup, Hazar 
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petrolü ve doğalgazının dünya pazarlarına ulaşmasında Doğu Akdeniz önemli 
bir rol oynamaktadır (Kuleyin ve Cerit, 2011). 

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (United States Geological 
Survey/USGS-2010) tarafından yayımlanan rapora göre; Kıbrıs, Suriye, 
Lübnan ve İsrail arasında kalan bölge Levant havzası olarak adlandırılmakta 
olup, Levant Havzası’nda toplamda 1,7 milyar varillik iki petrol rezervi olduğu, 
büyük oranda deniz yatağında olan çıkarılabilir doğal gaz rezervinin 3,45 trilyon 
metreküp olduğu (Can, 2019), Nil Delta Havzası’nda yaklaşık 1,8 milyar varil 
petrol, 6,3 trilyon m3 doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervi, Kıbrıs 
adası çevresinde 8 milyar varillik petrol rezervi, Girit adası ile Kıbrıs adası 
etrafında toplam 3,5 trilyon m3’lük doğalgaz olduğu tahmin edilmektedir (CİB, 
2020). Doğu Akdeniz’de bulunan havzalar Harita 2’de gösterilmiştir.

Harita 2: Doğu akdeniz havzaları (US Energy Information Administration-EIA, 2013)

ABD’li Noble Enerji Şirketi, ilk büyük doğal gaz keşfini 2009 yılında İsrail’in 
Tamar sahasında 280 milyar m³ olarak tespit etmiş, 2010 yılında Leviathan 
sahasında 622 milyar m³ doğalgaz, 2011 yılında ise GKRY’nin sözde münhasır 
ekonomik bölgesindeki (MEB) 12 numaralı parseldeki Aphrodite sahasında 
129 milyar m³ doğalgaz bulduğunu açıklamıştır. talyan Petrol Şirketi Eni 2015 
yılında Mısır’ın Zohr sahasında 849 milyar m³, 2018 yılında Mısır’ın Nur 
sahasında Zohr sahasındaki kadar doğalgaz kaynağı bulduğunu açıklamıştır. 
Eni tarafından 2018 yılında GKRY’nin sözde MEB’indeki 6 numaralı parselde 
bulunan Calypso sahasında 169-226 milyar m³, Exxon ve Qatar Petroleum 
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ortaklığı tarafından 2019 yılında GKRY’nin sözde MEB’indeki 10 numaralı 
parselde bulunan Glaucus-1 sahasında 142-227 milyar m³ doğal gaz rezervi 
tespit edildiği açıklanmıştır (Can, 2019).

Görünen o ki, bölgede yüksek oranda petrol ve doğal gaz kaynakları 
bulunmakta olup, orta vadede Doğu Akdeniz bölgesi enerji merkezi haline 
gelecektir. Bunun ilk adımlarından birisi de Mısır’ın başkenti Kahire’de 
22 Eylül 2020 tarihinde, Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve 
Ürdün arasında video konferans yöntemiyle Doğu Akdeniz Gaz Forumu 
kuruluş anlaşmasını imzalaması olmuştur. Bu anlaşmayla, Doğu 
Akdeniz’de çıkarılacak doğalgazın ihracatına yönelik OPEC benzeri 
bölgesel bir örgüt kurulmuştur (BBC News, 2020). Ancak bölgedeki 
enerji kaynaklarının nasıl paylaşılacağı, nasıl taşınacağı ve nasıl satılacağı 
ise hala belirsizliğini korumaktadır. 

2. Deniz Yetki Alanları ve Hukuki Statüsü
Denizlerden; ulaşım ve iletişim ile doğal kaynaklar ve zenginlikleri kullanmak 
ve işletmek amacıyla faydalanılmaktadır. Bu amaçlara ilaveten Doğu Akdeniz; 
siyasi coğrafyası, ülkelerin çıkarları, karşılıklı menfaatler, bölgede zengin 
petrol ve doğal gaz yataklarının bulunması, adaların varlığı ve mesafe yönlü 
uyuşmazlıklar (Anadolu ve Mısır kıyıları arasındaki mesafe hiçbir yerde 400 
mili geçmemekte olup, kuzey-güney yönünde en geniş uzaklık yaklaşık 324 
mildir) (Doğru, 2015) bu coğrafi durumda, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve 
MEB sınırlandırmasını sorun haline getirmektedir. 

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek ve ülkeler arasında ortaya 
çıkabilecek belirsizlikleri ve sorunları gidermeye yönelik olarak uluslararası 
hukuka göre, deniz yetki alanlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Birden çok ülkeyi ilgilendiren bir deniz alanı için, deniz yetki alanı 
sınırlarının anlaşmalarla oluşturulması gerekmektedir. Deniz yetki alanları 
ile ilgili hukuk; 1958 Cenevre Sözleşmesi ve 1982 Birleşmiş Milletler (BM) 
Deniz Hukuku Sözleşmeleri ile uluslararası teamül kurallarıdır. 1958 Cenevre 
ve 1982 BM Deniz Hukuk Sözleşmeleri, taraf olan devletler açısından geçerli 
ve bağlayıcıdır (Baykal, 1998).

Yunanistan, GKRY, Lübnan, Mısır ve Tunus 1982 BM Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’ni (BMDHS) imzalamıştır. Türkiye, Suriye, İsrail ve Libya, 1982 
BMDHS’ne taraf olmayıp, sözleşmeyi imzalamamışlardır.
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Deniz yetki alanları; karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır 
ekonomik bölge kavramlarını içermekte olup, Şekil 1’de gösterilmiş ve müteakip 
sayfalarda açıklanmıştır.

2.1 Karasuları

Deniz yetki alanları içerisinde en eski olan karasularıdır. Karasuları; en 
düşük su seviyesinden başlayarak esas hattan itibaren 6-12 deniz mili 
genişliğe kadar olan sulardır. Bu alanda kıyı devleti egemen olup, devlet 
ülkesinin bir parçasını oluşturmaktadır (Pazarcı, 2015). Bu alanda kıyı 
devleti, sularda, deniz yatağında, toprak altında ve üzerindeki hava 
sahasında egemen haklara sahip bulunmaktadır (Arıboğan, Ayman ve 
Dedeoğlu, 2017). Ayrıca, yabancı gemilerin karasularından zararsız geçiş 
hakkı bulunmaktadır.

Şekil 1: Deniz yetki alanları ve hava sahası hukuki sınırları 
(Kurumahmut ve Yaycı, 2011)

10 Aralık 1982 tarihinde imzalanan ve 1996 yılında yürürlüğe giren 1982 
BMDHS, deniz hukuku alanında ilgili bütün konuları düzenleyen en 
ayrıntılı hukuki sözleşmedir. 1982 BMDHS’nin 3. maddesine göre “Her 
devlet karasularının genişliğini tespit etme hakkına sahiptir; bu genişlik işbu 
sözleşmeye göre tespit edilen esas hatlardan itibaren 12 deniz milini geçemez.” 
(UNIC, 2001). BMDHS 16. madde gereği; sahildar devlet karasuları sınırlarına 
ait deniz haritaları veya coğrafi koordinatlara ilişkin listeleri gereken şekilde 
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yayınlayacak ve bunların bir nüshasını BM Genel Sekreterliği’ne sunacaktır 
(UNIC, 2001).

Türkiye; 20 Mayıs 1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları Kanunu gereği, 
Ege Denizi’nde 6 deniz mili, Karadeniz ve Akdeniz’de ise 12 deniz mili 
genişliğinde karasuları ilan etmiştir. Karasuları genişliğini Yunanistan 6 deniz 
mili, GKRY, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Libya ve Tunus ise 12 deniz mili 
olarak belirlemiştir.

2.2 Bitişik Bölge 

Karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren en fazla 24 mil 
genişliğine kadar olan bir alandır. Bitişik bölgenin geçerli olması için, ilan 
edilmesi gerekmektedir. Kıyı devletinin bitişik bölge üzerinde egemenlik hakkı 
bulunmamakta, ancak belirli çıkarları koruma yetkisi bulunmaktadır (Arıboğan 
vd., 2017). Bitişik bölge, ilan eden kıyı devletine su tabakası üzerinde, gümrük, 
maliye, sağlık ve göç konularında yetkiler verebilmektedir (Balcıoğlu, 2016).

GKRY, Suriye, Mısır ve Tunus, 12 deniz mili genişliğinde bitişik bölge 
ilan etmiştir. Türkiye, Yunanistan, Lübnan, İsrail ve Libya henüz bitişik bölge 
ilan etmemişlerdir. 

2.3 Kıta Sahanlığı (KS)

Özellikle, 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmış bir kavramdır. Devletlerin 
kıta sahanlığı üzerinde egemen olduklarını kabul eden ilk sözleşme, 24 Şubat-
27 Nisan 1958 tarihleri arasında Cenevre’de toplanan BM Deniz Hukuku 
Konferansı’dır (Pazarcı, 2005). Cenevre Konferansı’nda, “Karasuları ve Bitişik 
Bölge Sözleşmesi”, “Kıta Sahanlığı Sözleşmesi”, “Açık Denizler Sözleşmesi” ve 
“Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı Kaynakların Korunmasına Dair Sözleşme” 
kabul edilmiştir (Uçarol, 2015). Türkiye 1958 Cenevre Sözleşmeleri’ne taraf 
olmayıp, sözleşmeleri imzalamamıştır.

1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne göre kıta sahanlığı; kıyıya 
bitişik 200 metre veya kıyı devletinin doğal kaynakları işletebildiği derinliğe 
kadar olan deniz yatağı ve deniz tabanı altı olarak tanımlanmaktadır (Yaycı, 
2019). 

1982 BMDHS’nin 76. maddesine göre; kıta kenarı doğal uzantısının 
200 deniz mili genişliğine uzanmadığı yerlerde kıyı devleti, 200 deniz mil 
genişliğinde kıta sahanlığına sahip olacaktır. Doğal uzantının 200 mili geçtiği 
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koşullarda, doğal kaynakları işletebilme durumu göz önüne alınarak esas hattan 
350 deniz milini ya da 2500 metre eş derinlik çizgisinden itibaren 100 deniz 
milini aşmayacaktır. Kıta sahanlığı; devletin kara ülkesinin doğal uzantısının 
bütünündeki denizaltı alanlarının deniz yatağı ve toprak altlarını içermektedir 
(Yaycı, 2019). 

Sözleşmenin 77 ve 82. maddesine göre, kıyı devleti kıta sahanlığı 
yetki alanındaki doğal kaynaklar (canlı kaynaklar ve mineraller [petroller ve 
türevleri]) üzerinde münhasıran egemenlik haklarını kullanabilir (UNIC, 2001). 
Bu kapsamda; kıta sahanlığı kıyı devletinin doğal yetki alanıdır. Bu alanda doğal 
kaynakları araştırma, işletme ve bu amaçla yapay ada ve tesis kurma hakkına 
sahiptir (Balcıoğlu, 2016). Kıta sahanlığı üzerinde kıyı devletinin ipso facto ve 
ab initio1 hakları bulunmakta (Yaycı, 2019) olup, kıyı devletinin ilanı gerekli 
değildir.

BMDHS’nin 83.maddesinde sahilleri bitişik ve karşı karşıya bulunan 
devletlerin hakkaniyete uygun olarak ve bir anlaşma ile kıta sahanlığı sınırlarını 
belirlemesi gerekmektedir (UNIC, 2001). Sınırların ex aequo et bono (hakça 
ilkeler) esas alınarak belirlenmesi gerektiği mahkeme kararlarında yer almıştır. 
Hakça ilkeler; jeolojik ögeler, coğrafi bölgeler, bölgede saptanmış başka 
sınırların varlığı, bölgede tarihsel hakların varlığı, devletin yaşamsal çıkarları 
ve bölgede ortak petrol yatağı varlığı olarak belirtilmiştir (Pazarcı, 2015).

Türkiye, 21 Eylül 2011 tarihinde KKTC ile “Akdeniz’de Kıta Sahanlığı 
Sınırlandırması Hakkında Anlaşma”, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile “Deniz 
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalayarak 
kıta sahanlığını sınırlandırmıştır. Yunanistan; 200 metre derinlik ve işletebilme 
durumuna, Suriye; 200 deniz mili uzaklığa veya kıta kenarına kadar, GKRY 
ve Mısır; 200 metre derinlik ve işletebilme durumuna göre, İsrail; işletebilme 
durumuna göre kıta sahanlığı ilan etmiştir. Lübnan, Libya ve Tunus Doğu 
Akdeniz’de henüz kıta sahanlığı ilan etmemişlerdir. 

2.4 Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)

MEB; yeni bir kavram olarak ilk kez 1982 BMDHS’yle hukuki bir nitelik 
kazanmıştır (Keser ve Akgün, 2015). 1982 BMDHS’nin 55. maddesine göre 
MEB; karasularına bitişik bir bölge olup, özel hukuki rejime tabidir (UNIC, 2001).

1 İpso facto; kendiliğinden, ab initio; başlangıçtan beri anlamlarına gelmektedir (Yaycı, 2019).
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BMDHS’nin 57. maddesine göre; “MEB, karasularının ölçülmeye 
başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz milinin ötesine uzanmayacaktır” 
(UNIC, 2001). 

BMDHS’nin 56. maddesine göre; kıyı devleti MEB içerisinde, yapay 
adalar, tesisler ve yapılar yapma ve kullanma, bilimsel araştırmalar yapma, 
canlı ve canlı olmayan doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi, korunması ve 
idaresi, su ve rüzgârdan enerji üretimi, MEB’de avlanılacak canlı kaynakların 
miktarını belirleme, deniz çevresini gözetme ve koruma, sağlık, maliye, gümrük 
ve göçle ilgili düzenlemeler yapma gibi egemenlik haklarını da kullanabilecektir. 
BMDHS 58. maddesine göre diğer devletlerin, MEB üzerinde denizaltı kabloları 
ve boru hatları döşeme faaliyetleri için MEB ilan eden ülkeden izin alması veya 
asgari olarak kablo hattını koordine etmesi gerektiği düşünülmektedir (Yaycı, 
2019).

Kıyı devletinin MEB içerisinde egemenlik haklarından faydalanabilmesi 
için öncelikle MEB’i belirlemesi gerekmektedir. MEB’in belirlenme aşamasında 
“ilan” ve “anlaşma” olarak iki ayrı yöntem bulunmaktadır. BMDHS’nin 75.madde 
2.paragrafına göre; kıyı devletinin, ilan ettiği MEB’i gösteren bir harita veya 
coğrafi koordinat listesini yayımlayarak bir nüshasını BM Genel Sekreterliği’ne 
sunması gerekmektedir (UNIC, 2001; Kaya, 2015). BMDHS 74-83. maddelere 
göre; kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırması “eşit uzaklık” ilkesine göre değil, 
“hakkaniyet” ilkesine göre yapılır. BMDHS’nin 59. maddesine göre MEB’deki 
uyuşmazlıklar, hakkaniyet prensibi ve tüm uluslararası toplum dikkate alınarak 
çözülmelidir (UNIC, 2001). 

Kıta sahanlığı ve MEB arasındaki fark ise şu şekilde ifade edilebilir: Kıta 
sahanlığı, ipso facto ve ab initio var olan, ilana bağlı olmadan coğrafi olarak 
kıyı ülkesinin doğal ve ayrılmaz bir parçası, egemenlik alanı içerisinde yer alan 
almakta ve 350 mile kadar genişleyebilen bir bölgedir. MEB, kıyı devletinin 
egemenliği altında olmadan ilana bağlı olarak en fazla 200 mil genişliğinde 
bulunan, ama sadece doğal kaynaklarla ilgili kıyı devletine yetki verilen 
bölgedir.

3. Doğu Akdeniz’de MEB ve MEB Uygulamaları
3.1 Doğu Akdeniz’de MEB

Akdeniz’in yarı kapalı bir deniz olması, Doğu Akdeniz’de karşılıklı kıyılar arası 
uzaklığın 400 deniz milinden az bulunması sonucu MEB’ler iç içe geçmiştir. 
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Doğu Akdeniz’de Levant ve Nil Deltası havzalarında yeni petrol ve doğalgaz 
keşifleri, bu bölgeye bakışları ve bölgenin önemini tekrar ön plana çıkarmış, 
ülkeleri MEB ilan etmeye ve anlaşma yapmaya yöneltmiştir. Doğu Akdeniz’de 
ayrıca geleceğin enerji kaynağı olarak da ifade edilen gaz hidrat yatakları da 
bulunmaktadır (Ocakoğlu, 2009).

Doğu Akdeniz’deki yetki alanları uyuşmazlıkları çoğunlukla GKRY’nin 
tek taraflı veya iki taraflı MEB anlaşmaları ile uluslararası hukuku hiçe 
sayarak Türkiye’nin deniz yetki alanına ait haklarını ihlal etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Yunanistan da ileri sürdüğü hukuk dışı ve mesnetsiz 
iddialarla, Türkiye’nin deniz yetki alanları üzerinde hak iddia etmeye ve 
pazarlık yapmaya çalışmaktadır. 

MEB içerisinde kıyı devleti tamamen egemen değildir. MEB’de sahildar 
devlet, uluslararası kanun ve kurallar çerçevesinde diğer devletlerin haklarını 
dikkate almak zorundadır. Ancak, Doğu Akdeniz’de yer alan devletler, 
MEB hakkı olan üçüncü ülkelerin hakkını gözetmeden MEB sınırlarını ilan 
edebilmektedirler (Doğan, 2014).

Mısır, Suriye, GKRY, Lübnan ve İsrail MEB ilanında bulunan sahildar 
devletlerdir. MEB’e sahip olabilmek için 1982 BMDHS’ne taraf olmak 
gerekmemektedir. Nitekim Türkiye, karasuları genişliği, kıta sahanlığı, MEB, 
adalar sorunu ve yaşadığı diğer sorunlardan dolayı adı geçen sözleşmeye taraf 
olmamış ve sözleşmeyi imzalamamıştır. 

3.2 GKRY, Yunanistan ve Türkiye’nin MEB Uygulamaları

3.2.1 GKRY’nin MEB Uygulaması

Kıbrıs adası, Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Türkiye’ye 70 km, Suriye’ye 
100 km, Lübnan’a 164 km, İsrail’e 264 km, Mısır’a 350 km, Girit’e 550 km ve 
Yunanistan’a 850 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıbrıs adasının yüzölçümü 9.251 km2’dir. GKRY; 5.509 km2 (ada 
yüzölçümünün % 59,55’i), KKTC; 3.442 km2 (% 35,04’ü), İngiliz Egemen Üsler 
Bölgesi 256 km2 (% 2,77’si) ve ara bölge 244 km2’den (% 2,64’ü) oluşmaktadır 
(Uçarol, 2015). Bu oranlar göstermektedir ki GKRY, Kıbrıs adasının tamamını 
temsil etmemekte, uluslararası alanda KKTC’nin de hakları bulunmaktadır.

16 Ağustos 1960 tarihli Lefkoşa Anlaşması ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
kurulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmasının 1. maddesi ile İngiliz 
üslerinin hukuki statüsü, meşru ve yasal temelleri belirlenmiştir. Antlaşmanın 
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1. maddesi ve 3. bölümde Ağrotur ve Dikelya İngiliz egemen üslerinin statüsü
düzenlenmiştir (Pazarcı, 2015).

Antlaşmanın 1. maddesi İngiliz egemenliğine bırakılan alanların 
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ülkesi dışında kaldığını belirtmektedir. 3. Bölüm 1. 
madde, iki İngiliz Üssü olan Ağrotur ve Dikelya’nın kıyılarından çizilen dört 
hattın arasında kalan deniz alanlarının Kıbrıs Cumhuriyeti karasularının bir 
parçası olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla, İngiltere’nin bu egemen üsler 
vasıtasıyla GKRY sözde MEB’inde hak iddia edebileceği düşünülebilir (Yaycı, 
2020).

Deniz yetki alanlarına ilişkin olarak 2001 tarihinde Seville Üniversitesi 
tarafından AB ekonomik alanlarını gösteren ve bir süre BM ana sayfasında 
da yer alan Seville haritası yayınlanmış ve Harita 3 olarak gösterilmiştir. 
Bu harita Yunanistan ve GKRY’nin amaçları ve AB’nin bölgedeki çıkarları 
doğrultusunda hazırlatılmış taraflı bir haritadır. AB’nin desteğini alarak 
GKRY ve Yunanistan tezlerine göre hazırlanan Seville Haritası ile Türkiye 
Akdeniz’de 41 bin km2’lik dar bir alana sıkıştırılmaya çalışılmakta, yaklaşık 
148 bin km2’lik alan Türkiye’nin elinden alınmaktadır. Oysaki Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı yani mavi vatanı2 (Yılmaz, 2019) 189 bin 
km2’dir. 

Harita 3 Seville haritasında; Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Ege Denizi ve 
Doğu Akdeniz bölgesindeki deniz yetki alanları gösterilmektedir.

Harita 3: Seville haritası (De Vivero, 2012)

2 Mavi vatan kavramı ilk kez Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından 2006 yılında kullanılmıştır. 
Doç.Dr. Cihat Yaycı yapmış olduğu akademik çalışmalarla 2010 yılından itibaren Türkiye’nin 
dikkatini mavi vatan kavramına çekmiştir. 
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Seville haritasında; Yunanistan’ın Rodos, Kerpe, Girit ve Meis adasına tam 
etki vererek, Yunanistan-Mısır-GKRY deniz sınırı oluşturulmakta, maksimalist 
bir tutum sergileyerek Türkiye, Antalya körfezine kapatılmaya çalışılmaktadır. 
Türkiye, bu haritayı kabul ettiği takdirde, kendisine uygun görülen bu alan 
dışına çıkarak petrol, doğalgaz ve gaz hidrat kaynaklarını arama imkanına sahip 
olamayacaktır.

GKRY, 12 Aralık 1988 tarihinde BMDHS’ni onaylamıştır. GKRY’nin 
karasuları genişliği 12 deniz milidir ve 1993 yılında BM Genel Sekreterliği’ne 12 
deniz milinin ölçülmeye başlayacağı esas hattın koordinat listesini bildirmiştir. 
02 Nisan 2004 tarihinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla ve tek taraflı kararla, BM 
Genel Sekreterliği’ne 23 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24 
deniz mili genişliğinde bitişik bölge, 200 deniz mili genişliğinde MEB ilanında 
bulunmuştur. Bu ilanlarıyla GKRY, bölge ülkeleriyle anlaşma yapılıncaya kadar, 
eşit uzaklık çizgisi (ortay hat ilkesi) esasına göre sınırın geçerli olacağını ifade 
etmiştir. 

GKRY; Mısır ile 17 Şubat 2003, Lübnan ile 17 Ocak 2007 ve İsrail 
ile 17 Aralık 2010 tarihinde iki taraflı MEB’in sınırlandırılması anlaşması 
imzalamış, 04 Mayıs 2019 tarihinde BM’ye kuzey ve kuzeybatı deniz 
sınırlarını bildirmiştir. GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki sözde MEB sınırları 
A-B-C-Ç-D-E-F-A arasındaki bölge olarak ilan edilmiş ve Harita 4’de 
gösterilmiştir.

GKRY, 17 Şubat 2003 tarihinde Mısır ile iki taraflı olarak, iki ülke 
kıyıları arasındaki eşit uzaklık çizgisini (ortay hat ilkesi) esas alarak MEB 
sınırlandırılmasını öngören anlaşmayı imzalanmış ve anlaşma 07 Mart 2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşmanın imzalanmasını müteakiben 02 Nisan 2004 tarihinde, 
Türkiye ilk kez Güneydoğu Ege’deki Yunan adaları ve Güney Kıbrıs 
arasındaki deniz alanı ile ilgili (Erciyes, 2012) BM Genel Sekreterliği’ne nota 
vererek, GKRY’nin tüm adayı temsil etmediği, MEB sınırlarının ilgili ülkeler 
arasında hakkaniyet ilkesi çerçevesinde tespit edilmesi gerektiği, Kıbrıs 
adası etrafında Türkiye ve KKTC’nin de hak, alaka ve menfaatlerinin 
bulunduğu ve 32º16’18” D boylamının batısında kalan deniz alanında 
Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarının mevcut olduğunu ifade 
ederek, anlaşmanın yürürlüğe konulmamasını talep etmiştir. BM nezdinde 
ilan ile ilk kez Türkiye’nin Kıbrıs Adası’nın batısındaki kıta sahanlığı boylam 
sınırı kayıt altına alınmıştır. 
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Harita 4: Türkiye’nin kabul etmediği deniz yetki alanları paylaşımı

Uluslararası Kamu Hukuku alanında uzman olan Prof. Dr.Nicholas A. 
Ioannides’in belirttiği üzere; Türkiye’nin uzun süredir devam eden düşüncesi 
gereği, Ege Denizi’ndeki Yunan adaları ve Güney Kıbrıs’ın kendi başlarına bir 
kıta sahanlığı alma hakkı bulunamaz ve MEB ilan edemez. Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs ile deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye, eşit uzaklık 
(ortay hat) ilkesini kabul etmemektedir (Ioannides, 2017). Yine Ioannides bu 
durumla ilgili cevabı kendisi vermektedir: “Bununla birlikte, devletleri çeşitli 
deniz yetki alanlarında farklı sınırlama yöntemleri kullanmalarını engelleyen 
uluslararası hukuk kuralı yoktur ve belirli bir sınırlama yöntemi ise zorunlu 
değildir”. (Ioannides, 2017). 

GKRY, 17 Ocak 2007 tarihinde Lübnan ile iki taraflı olarak, eşit uzaklık 
çizgisini (ortay hat ilkesi) esas alan MEB sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma 
imzalamıştır. Lübnan, 19 Ekim 2010 tarihinde deniz yetki alanlarının sınırlarını 
BM Genel Sekreterliği’ne bildirmiş (Yaycı, 2020) ve sınırlar resmiyet 
kazanmıştır. 
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Lübnan, 14 Kasım 2011 tarihinde Lübnan’ın batısı, kuzeyi ve doğusuna 
ait MEB sınırlarını gösteren harita ve koordinat çizelgesini BM Genel 
Sekreterliği’ne bildirmiştir. Bu ilanın, 14 Temmuz 2010 ve 19 Ekim 2010 tarihli 
bildirimlere göre öncelikli olduğunu da belirtmiştir.

GKRY, 17 Aralık 2010 tarihinde İsrail ile MEB sınırlandırılmasına 
ilişkin anlaşmayı imzalamış ve anlaşma 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. İsrail, MEB koordinat listesini 12 Temmuz 2011 tarihinde BM Genel 
Sekreterliği’ne göndermiş ve ilanda bulunmuştur (Yaycı, 2020). GKRY, Türkiye 
ve Suriye ile henüz bir MEB sınırlandırma anlaşması yapmamıştır.

GKRY, 26 Ocak 2007 tarihinde, Mısır ve Lübnan ile çizdiği deniz sınırları 
içerisinde Kıbrıs adasının güneyinde 13 adet hidrokarbon arama ruhsat sahası 
ilan etmiş (Başeren, 2010) ve bu sahaları ihaleye çıkmıştır. GKRY, adanın deniz 
yetki alanlarında petrol ve doğalgaz aramaları için imtiyaz ruhsatları vermiş olup, 
imtiyaz vermeye de devam etmektedir. Harita 5’de görüldüğü üzere, 1, 4, 5, 6 ve 7 
numaralı parseller, kırmızı kesik çizgi ile gösterilen Türkiye’nin MEB’i ile kısmen; 
1, 8, 9 ve 12 numaralı parseller kırmızı renkle görülen KKTC MEB’i ile kısmen; 
3 ve 13 numaralı parseller ise tamamen KKTC MEB’i içerisinde yer almaktadır. 

2011 Yılında ilk olarak 12 numaralı parselde, Eylül 2014-Nisan 2015 
tarihleri arasında 9 ve 12 numaralı parsellerde GKRY adına sondaj faaliyetleri 
icra edilmiştir. Nisan 2017’de 6,8 ve 10 numaralı parseller için GKRY ile 
şirketler arasında sözleşme imzalamıştır. 09 Şubat 2018 tarihinde SAIPEM 
12000 gemisinin 3 numaralı parselde sondaj faaliyetine Türk Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı unsurlarınca izin verilmemiştir.

Harita 5: Türkiye-KKTC ve GKRY çakışan hidrokarbon ruhsat sahaları (Yaycı, 2020)
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GKRY; 04 Mayıs 2019 tarihinde, BM Genel Sekreterliği’ne GKRY MEB ve kıta 
sahanlığının kuzey ve kuzeybatı dış sınırlarını gösteren bir harita ve koordinat 
listesini bildirmiş ve GKRY’nin 06 Mayıs 2019 tarihli ve 5158 numaralı resmî 
gazetesinde yayınlamıştır. Bildirilen harita ve liste, BM Okyanus İşleri ve Deniz 
Hukuku Bölümü internet sitesinde yayınlanmıştır.

3.2.2 Yunanistan’ın MEB Uygulaması

Yunanistan; karasularını 6 deniz mili, hava sahasını 10 mil olarak ilan etmiştir. 
Yunanistan henüz bitişik bölge ilan etmemiştir. Yunanistan; 200 m derinlik ve 
işletebilme durumuna göre kıta sahanlığı ilan etmiştir. Yunanistan Mısır’la 06 
Ağustos 2020 tarihinde MEB Sınırlandırma Anlaşması imzalamıştır.

Diğer devletlerin aksine, Doğu Akdeniz’de Yunanistan anakarası ve bu 
kapsamda kıyıları bulunmamaktadır. Yunan adaların (Girit, Kaşot, Çoban, 
Rodos ve Meis) 165 km kıyı şeridi bulunmaktadır (Yaycı, 2020). Yunanistan’ın 
bölgede anakarası bulunmamasına rağmen, bölgede bulunan bazı adalar ki, bu 
stratejinin temelini Meis adası oluşturmaktadır, gerekçe göstererek bölgede 
Türkiye ile deniz sınırı ve bölgede deniz yetki alanı bulunduğunu iddia 
etmektedir. Oysaki, ters yöndeki adaların, anakaradaki deniz yetki alanlarına 
karasuları hariç etkisi olmamaktadır. Nitekim 1977 tarihli İngiltere ile Fransa 
arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırma davası sonucunda da görüldüğü üzere 
hakem heyeti, İngiltere-Fransa ortay hattının ters tarafında ve Fransa kıyılarına 
yakın konumdaki Kanal Adalarına sadece karasuları genişliğinde kıta sahanlığı 
vermiştir. Harita 6’da İngiltere-Fransa kıta sahanlığı sınırları görülmektedir. 
Turuncu çizgi; İngiltere’nin tezini, mavi çizgi; Fransa’nın tezini, koyu pembe 
çizgi ise; mahkeme kararını belirtmektedir (Yaycı, 2019).

Harita 6: İngiltere-Fransa kıta sahanlığı sınırları (Yaycı, 2019)
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Yunanistan henüz GKRY ile bir sınırlandırma anlaşması yapmamış, ancak 
şartların uygun olması halinde anlaşma yapabileceği değerlendirilmektedir. 
Yunanistan, 2011 yılında Libya’daki istikrarsızlıktan yararlanarak Girit-Libya 
arasında eşit uzaklık prensibine dayanarak zımnen tek taraflı deniz yetki alanı 
ilan etmiştir.

Yunanistan Meis de dahil olmak üzere adalara tam kıta sahanlığı 
tanınmasını ve Türkiye ile arasındaki kıta sahanlığının en uç ada ile Anadolu 
anakarası arasındaki eşit uzaklık çizgisine göre belirlenmesini istemektedir. Bu 
iddiaya dayanarak Doğu Akdeniz’deki sözde kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını 
20 Şubat 2013 tarihinde BM Genel Sekreterliği’ne bildirmiştir. Bu girişimlerini 
meşrulaştırmak maksadıyla; GKRY ve Libya nezdinde MEB anlaşması yapma 
yönünde girişimleri bulunmaktadır.

Yunanistan, 24 Mayıs 1977 tarihinde İtalya ile orta çizgi esasına 
dayanan Kıta Sahanlığı’nı Belirleme Anlaşması imzalamıştır. Yunanistan 
ilk Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşmasını, 09 Haziran 2020 
tarihinde İyon Denizi’nde İtalya ile orta çizgi esasına göre imzalamıştır. 
Anlaşma, Akdeniz bölgesinde deniz yetki alanlarının belirlenmesi 
kapsamında dönüm noktalarından birisi olmuştur. Anlaşmada, Yunanistan 
anakarasına çok yakın mesafede olan Yunanistan’a ait İyon Adaları bir etki 
oluşturmamıştır. Anlaşma, Türkiye’nin Libya ile 27 Kasım 2019 tarihinde 
imzaladığı mutabakat ve müteakibinde Covid-19 salgını sonrası Doğu 
Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini yoğunlaştırdığı kritik 
bir zamanda imzalanmıştır. 

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan limanda 04 Ağustos 2020 
tarihinde yaklaşık 6 yıldır depoda tutulan, 2.750 ton amonyum nitrat henüz 
belirlenemeyen bir sebeple patlamıştır. Patlama sonucu çok sayıda kişi 
ölmüş ve çevrede ciddi hasar meydana gelmiştir (TAK, 2020). Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, patlamanın hemen ardından, 05 Ağustos 
2020 tarihinde Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’ye resmi 
ziyarette bulunmuş ve Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB sınırlandırma 
müzakereleri 06 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmanın imzalanmasıyla 
sonuçlanmıştır. Anlaşmanın Rodos adasının doğusu ile Meis adasını dışarıda 
bırakacak şekilde yapıldığı basında yer almıştır (Politis, 2020). Türkiye-
Libya mutabakatında yer alan MEB sınırları a-b ile, Yunanistan-Mısır 
anlaşmasında yer alan MEB sınırları a-e ile Harita 7’de görülmektedir. Harita 
7’de görüldüğü üzere d-e noktalarında çakışma bulunmaktadır. Yunanistan’ın 
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Doğu Akdeniz’deki sözde MEB sınırları A-G-Ğ-H-I-İ-J-L-A arasında olup ve 
Harita 4’de görülmektedir.

Türkiye, Yunanistan ile Mısır arasında 06 Ağustos 2020 tarihli 
MEB Sınırlandırma Anlaşmasının Türkiye için yok hükmünde olduğunu, 
anlaşmayla sınırlandırılan sözde alanın BM’ye bildirilen Türk kıta sahanlığı 
içerisinde yer aldığını, Türkiye’nin söz konusu alanda herhangi bir faaliyete 
izin vermeyerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru 
hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini açıkça vurgulamıştır 
(DİB, 2020).

Harita 7: Yunanistan-Mısır MEB sınırlandırma anlaşması (BAUDEGS, 2020)

3.2.3 Türkiye’nin MEB Uygulaması

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Karadeniz ve Akdeniz’de karasularının 
genişliğini 12 mil olarak belirlemiştir (Ece, 2013). Türkiye, Doğu Akdeniz’de 
en uzun kıyı şeridine (1.870 km) sahip olan ülkedir (Yaycı, 2020). 

Türkiye; Doğu Akdeniz’e yönelik kıta sahanlığını ve denizlerdeki 
haklarını kararlılıkla korumakta, GKRY hariç tüm ülkelerle diyalog yolunu açık 
tutmakta, Kıbrıs adasının batısındaki sınırlandırmanın ancak Kıbrıs meselesi ele 
alındıktan sonra ele alınabileceğini bildirmekte, Kıbrıs Türklerinin eşit ortak 
olarak ada etrafındaki asli hakları garanti altına alınıncaya kadar Türkiye’nin bu 
hakları korumaya devam edeceğini ilan etmektedir (CİB, 2020).
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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı, Suriye ile kara sınırının 
denizde bittiği noktadan (12 deniz miline kadar karasuları, devamında kıta 
sahanlığı) başlamakta, Türkiye ile KKTC arasında 21 Eylül 2011’de imzalanan 
Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması ile Kıbrıs Adası’nın kuzeyine 
ilişkin kıta sahanlığı sınırını belirlemekte, 32˚16′18″ Doğu boylamının 
(Kıbrıs adası batısından geçmektedir.) batısından itibaren (Kıbrıs Adası’na, 
adanın batısı itibariyle karasuları dışında deniz yetki alanı bırakılmamakta) 
Mısır-Türkiye ortay hattını (eşit uzaklık) takip etmektedir. Bu bağlamda 28˚ 
Doğu boylamına (Rodos adası içinden geçmektedir) kadar olan bölge, “Türk 
Kıta Sahanlığı” olarak kabul edilmekte, egemen devlet uygulamaları bu 
politikaya uygun olarak icra edilmektedir. 28˚ Doğu boylamının batısındaki 
Türk kıta sahanlığının hangi noktaya kadar uzanacağı, Akdeniz ve Ege’de 
ilgili kıyıdaşlar (Mısır, Libya ve Yunanistan) arasında hakkaniyete dayalı 
sınırlandırma anlaşmalarının sonuçlarıyla ilgilidir. (CIB, 2020). 

Türkiye’nin savunduğu hakkaniyetli deniz yetki alanları paylaşımını 
gösteren ve tarafımızca çizilen harita, Harita 8’de görülmektedir.

Doğu Akdeniz’de hakkaniyetli deniz yetki alanları paylaşımını gösteren 
Harita 8’de, A-B arası; Suriye deniz yan hududunu, B-C arası; Türkiye-Lübnan 
anakaralar arası ortay hattını, Ç-D arası; 21 Eylül 2011 tarihli Türkiye-KKTC 
Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşmasını, E-F arası; Türkiye-İsrail anakaralar 
arası ortay hattını, F-G arası; Türkiye-Filistin-Gazze Yönetimi anakaralar arası 
ortay hattını, G-Ğ arası; Türkiye-Mısır anakaralar arası ortay hattını, Ğ-H arası; 
27 Kasım 2019 tarihli Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması 
Mutabakatını, Rodos-Meis adası doğusunda yer alan H-I arası; Yunanistan 
Karasuları Dış Sınırını, Girit adasının güneyinden geçen H-İ arası Türkiye-
Libya anakaralar arası ortay hattını, işareti ise; 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti 
Kuruluş Anlaşması’na göre İngiliz Egemen Üsler Bölgesi karasuları sınırını 
göstermektedir.

Türkiye, Doğu Akdeniz’e yönelik tezlerini; uluslararası hukuka, mahkeme 
kararlarına, BMDHS’ne ve konu ile ilgili benzer anlaşmalara dayandırmaktadır. 
Anakaranın diğer devlete yakın (ters) tarafındaki adalar, karasuları dışında deniz 
yetki alanı oluşturamazlar. Adaların deniz yetki alanı hesaplanırken; konumları, 
kıyı uzunlukları ve yönleri, büyüklüğü, nüfusu, diğer devletin kıta sahanlığını 
kesme durumları vb. dikkate alınması gerekir. 

Bu prensipler dikkate alındığında, anakaranın diğer devlete (Türkiye) 
yakın (ters) tarafındaki adalar, karasuları dışında deniz yetki alanı oluşturamaz. 
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BMDHS’nin 74-83. maddeleri gereği, kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırılmasının 
“eşit uzaklık” ilkesine göre değil, hakkaniyet” ilkesine göre yapılması gerektiğini 
savunmaktadır. Yunanistan ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz’deki 
sınırlandırmanın, Girit, Kaşot, Kerpe ve Meis adalarının karasularının hemen 
bitiminden geçirilmesi gerekmektedir. 

Güney Kıbrıs ve komşu devletleri arasında imzalanan MEB sınırlandırma 
anlaşmalarını Türkiye kabul etmemektedir. 2003 GKRY-Mısır anlaşması, 
Türkiye’nin Akdeniz’deki kıta sahanlığının bir bölümünü, 2010 GKRY-İsrail 
anlaşması ise Lübnan’ın 9 km uzunluğundaki deniz yan sınırını ihlal etmiştir. 
Güney Kıbrıs’ın vermiş olduğu imtiyazlara ve Güney Kıbrıs adına yapılan 
hidrokarbon faaliyetlerine itiraz edilmektedir.

Türkiye, kendi kıta sahanlığı içerisinde, 2009 ve 2012 yıllarında Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsat sahalarında arama ve sondaj 
faaliyetlerini icra etmektedir. GKRY’nin sözde 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerine 
ruhsat verilmiş, bu parseller Türk kıta sahanlığı ile adanın güneyindeki büyük 
bir bölümü ise KKTC’nin TPAO Şirketine vermiş olduğu ruhsat sahaları ile 
çakışmaktadır. Türkiye bu durumun, KKTC’nin yasal haklarını ihlal ettiğini ve 
Kıbrıslı Türkleri yok saydığını, GKRY’nin Kıbrıs meselesini çözücü anlaşma 
yapılmadan tüm adayı kapsayacak şekilde yaptığı uluslararası anlaşmaların hak 
ihlali olduğunu belirtmektedir.

GKRY’nin 12 numaralı petrol arama sahasını ABD Noble Energy 
şirketine ihale ile verdiği ve araştırma sondajlarına Ağustos 2011 tarihinde 
başlanacağı uluslararası kamuoyuna açıklayınca, T.C. Dışişleri Bakanlığınca 
03 Ağustos 2011 tarihinde ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’nca 05 Ağustos 
2011 tarihinde tepki gösterilmiştir. Bu açıklamalara rağmen 19 Eylül 2011 
tarihinde GKRY tarafından sondajlara başlanmıştır. Bunun sonucu olarak New 
York’ta 21 Eylül 2011 tarihinde Türkiye ile KKTC arasında adanın kuzeyi 
ile Türkiye arasında kalan bölgeye yönelik Kıta Sahanlığı Sınırlandırma 
Antlaşması imzalanmıştır (Arıdemir ve Allı, 2019). Anlaşma imzalanırken, 
kıyı uzunlukları ve orantılılık ilkesi dikkate alınmıştır. Ancak adanın kuzeyi 
için yapılan anlaşma, GKRY’nin adanın güneyindeki sondaj faaliyetlerini 
durdurmaya yeterli olmamıştır. 22 Eylül 2011 tarihinde ise KKTC, TPAO’ya 
adanın kuzeyinde başlayıp güneyine devam eden A, B, C, D, E, F sahalarında 
petrol ve doğalgaz arama ruhsatları vermiştir. Böylelikle Türkiye, bahsi geçen 
bölgede zımni olarak bir kıta sahanlığı ve MEB ilan etmiştir (Sandıklı, Budak 
ve Ünal, 2013). 02 Kasım 2011 tarihinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 
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ile TPAO arasında “Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşım Sözleşmesi” 
imzalanmıştır.

Türkiye’nin batı kıyıları doğu sınırlarından yaklaşık 1 derece daha güneye 
uzanmakta olup, kuzey-doğu ve güney-batı istikametinde uzanmaktadır. 
Böylece Türkiye’nin Datça-Fethiye kıyıları ile Libya’nın Derne-Tobruk kıyıları 
karşılıklı komşu kıyılar haline gelmektedir. 

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım 2019 
tarihinde İstanbul’da eşit uzaklık esas alınarak “Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat”ı imzalamıştır. Libya UMH tarafından 19 
Aralık 2019 tarihinde, T.B.M.M. tarafından ise 05 Aralık 2019 tarihinde söz 
konusu mutabakat onaylanmıştır. Mutabakatla Türkiye ve Libya, Harita 9’da 
da görülen kendi kıta sahanlığı ve MEB’lerinin sınırlarının güneybatısını (E ve 
F noktaları) belirlemiş ve 26 Aralık 2019 tarihinde BM Genel Sekreterliği’ne 
bildirmiştir.

Mutabakatla Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ile ilgili 
pozisyonunu daha da belirgin hale getirmiş, deniz yetki alanı batı sınırlarını 
netleştirmiş, sözde Seville Haritası da yok hükmüne getirilmiş, maksimalist ve 
uzlaşmaz Rum ve Yunan iddiaları reddedilmiştir. 

Harita 8: Hakkaniyetli deniz yetki alanları paylaşımı 



70     DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI SORUNUNUN TARİHSEL ANALİZİ VE HAKKANİYETLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu anlaşma, hakkaniyet ilkesine göre hakça ve adil sınırlandırmayla, kıyı 
uzunlukları dikkate alınarak, Türkiye’nin kıyısal projeksiyonu ve kıta sahanlığı 
kesilmeden, adaların otomatik olarak kıta sahanlığı ve MEB yaratmaması esas 
alınarak yapılmıştır. Bu anlaşma ile Türkiye ilk kez KKTC dışında Akdeniz’e 
kıyıdaş bir ülke ile kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırma anlaşması imzalamış, 
iki ülkenin de Doğu Akdeniz’deki hakları korunmuştur. 

Harita 9: Türkiye-Libya kıta sahanlığı ve meb sınırları (CİB,2000)

Libya bu anlaşmayı yapmakla eşit uzaklık gereği 39.000 km2’lik alan kazanmıştır. 
Bu mutabakat ile Yunanistan-Mısır, Yunanistan-GKRY anlaşmalarının önüne 
duvar örülmüştür. Türkiye bu mutabakat ile, Meis gibi küçük bir adaya, kendi 
yüzölçümünün 4.000 katı kadar deniz alanı kazandırmaya çalışan maksimalist 
ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezlerini reddetmiştir. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından 06 Ağustos 2020 tarihinde resmi 
internet sitesinde Yunanistan ile Mısır arasında 06 Ağustos 2020 tarihinde 
imzalanan MEB Sınırlandırma Anlaşmasına yönelik yapılan açıklamada; 
Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmadığı, sözde anlaşmanın 
Türkiye için yok hükmünde olduğu, anlaşmayla sınırlandırılan sözde alanın 
BM’ye bildirilen Türk kıta sahanlığı içerisinde yer aldığı, Mısır’ın 2003 
yılında GKRY ile imzaladığı anlaşma ile 11.500 km2’lik alandan vazgeçtiği ve 
sözde anlaşmayla da tekrar deniz yetki alanı kaybına uğradığı, bu anlaşmayla 
Libya’nın da haklarının gasp edilmeye çalışıldığı, Türkiye’nin söz konusu 
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alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyerek Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin 
ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam 
edeceğini vurgulamıştır (DİB, 2020).

Suriye ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanı yan sınırı sorunu 
çözülememiştir. Ancak Suriye daha önce 35 mil olarak ilân ettiği kara suları 
sınırını, 1982 BMDHS ışığında 12 mile çekmiştir. Henüz sınırlandırma 
antlaşması yapılmamasına rağmen, Suriye kendi kıyılarının ötesindeki deniz 
alanlarını 3 parsele ayırarak, ihaleye çıkarmıştır (Yıldız, 2018).

Türkiye, 06 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Barbaros Hayrettin Paşa sismik 
araştırma gemisiyle, KKTC tarafından TPAO’ya ruhsat verilen E sahasında 
çalışmalarını sürdürmektedir. Yavuz sondaj gemisi Rum tarafının iddia ettiği 7 
numaralı parselde, Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle, Türkiye-Mısır ortay 
hattının Türk tarafında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

4. Sonuç
Doğu Akdeniz’de keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen yeni enerji havzaları 
nedeniyle, kıyıdaş ülkeler arasında günümüzde bir takım sorunlar ve deniz 
yetki alanlarında çakışmalar devam etmektedir. Çakışan alanlar, Harita 10’da 
görülmektedir. Bölgedeki devletler gerginlikten kaçınmak ve refah elde 
etmek istiyorlarsa, iş birliği yapmak ve uluslararası hukuk normlarına uygun 
hareket ederek kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırma anlaşmalarını yapmak 
zorundadırlar.

Harita 10: Çakışan deniz yetki alanları (Champion, 2020) 
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GKRY ve Yunanistan, AB üyesi bazı devletlerin desteğiyle Türkiye ve 
KKTC’yi saf dışı bırakarak bölgede tek başına etkin olmak ve enerji 
kaynaklarını tek başına kontrol etmek amacıyla hareket etmektedir. GKRY, 
Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde güç paylaşımına yanaşmamakta, 
Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını yok sayıcı adımlar 
atmakta, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de dışlayıcı ve yalnız bırakıcı bir politika 
izlemektedir.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması 
konusunda diyalog ve barışçı çözümlerden yana, uluslararası hukuk ve 
meşruiyet sınırları içerisinde politikasını sürdürmekte hem kendisini hem de 
Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini korumaya devam etmektedir.

Doğu Akdeniz bölgesinde, Türkiye, bölgenin istikrarı ve güvenliği için 
anahtar ülkedir. Türkiye son dönemde bölgede oluşan dengeler içinde yalnız 
bırakılmak istenilmektedir. Müteakip dönemde, ancak ve ancak Türkiye’yi 
içine alan anlaşmalarla sorunların çözülebilmesi mümkündür. İsrail, Lübnan ve 
Mısır gibi ülkelerle Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kuracağı ilişkiler önem arz 
etmektedir.

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarıyla ilgili krizin çözümüne yönelik 
olarak aşağıdaki çözüm yolları ileri sürülebilir:
1. Türkiye’nin diğer kıyıdaş devletlerle anlaşması: 
 Türkiye’nin acilen, Mısır, Lübnan ve İsrail (Filistin-Gazze Yönetimi 

dahil) ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması yapması ve 
GKRY ile yapılan anlaşma sonucu ortaya çıkan hak kayıplarının izah 
edilmesi.

 GKRY ve Yunanistan’ın yapmış olduğu anlaşmalarda, diğer ülkelerin 
uğradığı hak kaybı şu şekilde izah edilebilir:

 a.  17 Şubat 2003 tarihli GKRY-Mısır MEB Sınırlandırma Anlaşması; 
Kıbrıs meselesi henüz çözülmediği ve Türkiye’nin muhatap olabileceği 
bir devlet henüz tesis edilmediğinden Türkiye için geçersizdir. 
Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ettiği için de deniz hukuku açısından 
hükümsüzdür. GKRY-Mısır anlaşmasının, hakça paylaşım esasına 
dayanan bir anlaşma olmadığı düşünülmektedir. MEB’in kıyı 
uzunlukları oranında belirlenmesi halinde ortay hattın da bu oranda 
kaydırılması gerekecektir. GKRY’nin Arnaouti Burnu-Zafer burnu ile 
Mısır’ın ilgili kıyı uzunlukları oranına göre Mısır yaklaşık 11.500 km2 
daha az deniz alanına sahip olmuştur. Oysa ki Mısır, Türkiye ile deniz 
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yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamış olsaydı, 11.500 km2 
deniz alanı kazanacak, GKRY’nin sözde 10 numaralı parselinin tamamı, 
6 numaralı parselin güney yarısına (170-225 milyar m3 gaz rezervi 
bulunduğu tahmin edilmektedir), 4, 5, 7 ve 11 numaralı parsellerin bir 
kısmına sahip olabilecektir (Yaycı, 2020). 

b.  06 Ağustos 2020 tarihli Yunanistan-Mısır MEB Sınırlandırma
Anlaşmasının, hakça paylaşım esasına dayanan bir anlaşma
olmadığı düşünülmektedir. Mısır yaklaşık 15.000 km2 daha az deniz
yetki alanına sahip olmuştur. Deniz yetki alanı kaybına uğradığının
farkına varan Mısır’ın bu antlaşmayı kendi anayasal kurumları
vasıtası ile fesih etmesi de söz konusu olabilecektir (Yaycı,
2020).

c.  17 Ocak 2007 tarihli GKRY-Lübnan anlaşmasının hakça paylaşım
esasına dayanan bir anlaşma olmadığı düşünülmektedir. MEB’in kıyı
uzunlukları oranında belirlenmesi halinde ortay hattın da bu oranda
kaydırılması gerekecektir. GKRY’nin Doğan burnu (Gata)-Poyraz burnu
ile Lübnan’ın ilgili kıyı uzunlukları oranına göre Lübnan yaklaşık 3.957
km2 daha az deniz alanına sahip olmuştur. Deniz yetki alanı kaybına
uğradığının farkına varan Lübnan’ın bu antlaşmaları kendi anayasal
kurumları vasıtası ile fesih etmesi de söz konusu olabilecektir (Yaycı,
2020).

ç.  17 Aralık 2010 tarihli GKRY-İsrail MEB sınırlandırılmasına ilişkin 
anlaşmanın hakça paylaşım esasına dayanan bir anlaşma olmadığı 
düşünülmektedir. MEB’in kıyı uzunlukları oranında belirlenmesi 
halinde ortay hattın da bu oranda kaydırılması gerekecektir. 
GKRY’nin Baf burnu-Doğan burnu (Gata) srail’in ilgili kıyı 
uzunlukları oranına göre İsrail yaklaşık 4.600 km2 daha az 
deniz alanına sahip olmuştur. Oysaki Türkiye ile deniz yetki 
alanları sınırlandırma anlaşması imzalasaydı, srail 16.344 
km2 deniz alanı kazancı ile GKRY’nin sözde 12 numaralı 
parselinin tamamı (Afradit yatağında 125 milyar m3 doğalgaz 
rezervi bulunduğu açılanmıştır), 1, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı 
parsellerin bir kısmına sahip olabilecektir (Yaycı, 2020). Türkiye 
ise 10.461 km2 deniz alanı kazancı olabilecektir (Mehmet, 
2020). Türkiye ile srail’in sınırlandırma anlaşması imzalaması 
halinde elde edeceği kazanımlar Harita 11’de görülmektedir. 
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Harita 11: Türkiye ile İsrail’in sınırlandırma anlaşması 
imzalaması halinde elde edeceği kazanımlar (Fatih, 2020)

Ayrıca bu anlaşmalar gereğince, İsrail MEB sınırları ile Lübnan MEB sınırları 
yaklaşık 9 km (Yaycı, 2012), alan olarak ise 860 km2 çakışmaktadır. Lübnan, 
kendi deniz alanlarını ihlal ettikleri iddiasıyla GKRY ve İsrail hakkında 20 
Haziran 2011 tarihli mektupla BM Genel Sekreterliği’ne itirazda bulunmuştur. 
Şikayet mektubunda “İsrail ile GKRY arasında imzalanan sınırlama 
anlaşmasının, Lübnan’ın egemenliğini ve ekonomik çıkarlarını ihlal ettiği ve 
bölge güvenliği açısından bir tehlike oluşturduğu” bildirmiştir.

Bu nedenle Türkiye’nin bir an önce, Yunanistan ile GKRY arasında bir 
sınırlandırma anlaşması yapılmadan, diğer kıyıdaş devletlerle sınırlandırma 
anlaşmaları yapılması yönünde girişimlerini hızlandırması gerekmektedir. 
GKRY ve Yunanistan’ın ilgili bölge ülkeleriyle imzaladığı anlaşmalara 
karşılık olarak ivedilikle bölgesel güç ve oyun kurucu olan Türkiye’nin Mısır, 
Lübnan ve İsrail (Filistin-Gazze Yönetimi dahil) ile 2019 yılında Libya ile 
yapılan anlaşma benzeri anlaşmalar yapması, deniz yetki alanındaki haklılığını 
bir kez daha ortaya koyacaktır. Suriye ile yapılacak anlaşma, deniz yan sınırı 
anlaşması olacağından, çakışma yaratmayacağı değerlendirilmektedir.

2. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı MEB ilan etmesi:
Türkiye, Karadeniz’de yapılan uygulamaya benzer şekilde kıyıdaş ülkeler 
arasında uzlaşı sağlayamaz ve anlaşma imzalayamazsa, o zaman Türkiye, 
kendi MEB sınırlarını ve çakışan deniz yetki alanlarıyla ilgili politikasını, 
açıkça uluslararası kamuoyuna ilan etmelidir.



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR     75

3. Karşılıklı hakkaniyet prensibine dayanan uzlaşma: 
 Doğu Akdeniz’e anakarası bakımından kıyısı olan (Yunanistan’ın kıyısı 

bulunmamaktadır) tüm devletlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulması 
ve uluslararası hukuk, hakkaniyet, kıyı uzunlukları vb. esas alınarak hakça 
paylaşımın yapılması. (Önder, 2020).

4. Sorunun çözümünün ötelenmesi ve çıkarılacak kaynakların hakça 
paylaşılması:

 Çakışan deniz yetki alanı sorunu görüşmelere rağmen çözülemiyorsa, 
karasuları dışında kalan alanlarda çıkarılacak tüm kaynakların, kıyıdaş 
devletlerin birlikte oluşturduğu bir organizasyon tarafından çıkarılması ve 
elde edilen gelirin hakça paylaşılması (Önder, 2020).

5. Sorunun çözümünde askeri yöntemlerin kullanılması:
 Uluslararası ilişkilerde en son tercih edilen çözüm şeklidir (Önder, 2020).
 Sonuç olarak; Türk milletinin deniz ve havadaki hak, alaka ve 

menfaatlerinden kesinlikle taviz verilmeden, barış ve uzlaşmayı esas alan 
ancak diğer kıyıdaş ülkelerin ikna edilmesini sağlayacak siyasi, diplomatik 
veya askeri seçeneklerle Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ve bu 
kapsamda hidrokarbon kaynakları sorununun kısa zamanda çözüme 
kavuşturulabileceği düşünülmektedir. 
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1. Giriş

Ukrayna Batılı vaatlere kanarak nükleer silahlardan arındırıldığı 
gün stratejik güvenlik açığı ile yüz yüze gelmiş ancak farkına 
varması biraz zaman almıştır. Nükleer güç caydırıcı bir işleve 

sahiptir. Bağımsızlığını kazandığı gün dünyanın üçüncü büyük nükleer silah 
envanterine sahip olan Ukrayna, 1996 yılında nükleer silahlardan tamamen 
arınmış, Batı ve Rusya için olası bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Coğrafi yapısı 
ve topoğrafik özellikleri itibarıyla savunma imkanları kısıtlı olan Ukrayna’nın, 
karar alıcıları tarihi bir hata yapmıştır. Nükleer silahsızlanma sonucunda 
Batı ile ilişkilerinin gelişmesi beklenirken 2013 yılı sonlarında dönemin 
Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in AB üyeliği yolunu açacak olan İşbirliği 
Anlaşması’nı imzalamaması silahsızlanmayı da boşa çıkarmış, Ukrayna’yı 
satranç tahtasına oturtmuştur. 

Ukrayna ordusunun bu zaman zarfında kasıtlı olarak ihmal edilmesi ile 
büyüyen güvenlik açığı, 1991 yılı siyasi sınırlarına kavuşarak istikrarlı bir 
ülke haline gelmesini uzak bir ihtimal haline getirmektedir. Bu gelişmelerin 



82     UKRAYNA’DAN AZERBAYCAN’A LİMİNAL SİYASET VE RUSYA 

devamında jeopolitik mücadele de akılcı politikalar gütmemesi Rusya’nın yakın 
çevresinde yeni “Gri Bölge”ler oluşumunu cesaretlendirebilir. Yakın çevre 
ülkelerinin de Gürcistan ve Ukrayna/ Kırım olaylarından gerekli dersleri alması 
gerekmektedir. 

Bu çalışma 1996 yılından itibaren adım adım kendisini tahrip sürecine giren 
bir devletin yaratacağı olası bir trajedinin Rusya’nın “yakın çevre politikası”nda 
neleri tetikleyebileceğini incelemektedir. 

Bilindiği üzere, Kiev Knezliği şimdiki Kiev şehri civarında 882 yılında 
İskandinavyalıların kurdukları ve Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusyalıların 
ataları olarak kabul edilen bir devlettir (Яновский 2012:50-57). Sovyet 
tarihçileri de Kiev Rus Devletini bu üç Doğu Slav ulusunun ortak beşiği 
olarak tasvir ederler ve Doğu Slavlarının başlangıçta ortak bir dili konuşan 
eski Rus uyruğu veya etnik kökenini oluşturduğunu ortaya koyarlar. Serhii 
Plokhy, Rus halkını bölen ve onların yollarını ayıran ve sonunda üç ulusun 
oluşmasına neden olan gelişmenin Moğol istilası olduğunu yazmaktadır 
(Plokhy 2006).

Kelime anlamı sınır bölge, kenar bölge olan Ukrayna (Украина- 
окраина) (Ефремова vd. 2021) ismi ilk defa 1187 yılında Pereyaslavl 
Knezi Vladimir Glebovich’in ölümü hakkındaki Kiev Vakayinamelerinde 
geçmektedir. Ukrayna ulusal tarihçiliği ise Kiev Rus devletini esasen 
Ukrayna devleti olarak ele almakta ve Ruslarla Ukraynalılar arasındaki 
farklılıkların oldukça derin ve belirgin olduğunu iddia etmekteler (Plokhy 
2006). Kiev Rus Devleti 1240 yılının sonlarında Batu Han’ın ordularının 
darbeleri sonucunda dağılmıştır (Карпов 2021) devamında ise Galiçya-
Volhinya Prensliği adı ile günümüz Ukrayna, diğer taraftan ise Vladimir-
Suzdal prensliği ile Rusya, Polotsk prensliği ile Beyaz Rusya’nın temelleri 
atılmıştır (Şirin 2021:9).

Ukrayna 1654 yılında imzalanan Pereyaslavl Antlaşması ile (Блищенко 
2021), Rusya’nın egemenliği altına girmiştir (Щербаков 2021). 1866 yılında 
F.İ.Tyutchev “Umom Rossiyu ne ponyat” (Rusya’yı akılla anlamak mümkün 
değil) isimli bir şiirinde Rusya’yı akılla anlamanın, arşın ile ölçmenin mümkün 
olmadığını yazdığında (Тютчев 2021) Rusya’nın komplike yapısı, karmaşık 
etno-kültürel örgüsü, zıtlıklarla dolu siyasi ve sosyolojik karakteristiğini göz 
önünde bulundurmuştu (Nusretoğlu 2020). Ancak geçen asırlar boyunca tarihte 
en fazla savaştığı Türkler tarafından hala “akıl” ile anlaşılamayacağını kabul 
etmek mümkün değildir.
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2. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Bolşevikler ve Ukrayna
Ukrayna’da milli bilinç XIX. yüzyılda ortaya çıkmıştır. I. Dünya savaşı 
sırasında gerçekleşen Ekim Devrimi ve Brest-Litovsk Antlaşması 
görüşülürken (Полторак 2021) kendi temsilcilerini konferansa göndermek 
isteyen Ukrayna’ya olumlu cevabın geldiği 26 Aralık 1917 tarihinde Kiev 
merkezli Ukrayna Milli Cumhuriyeti ilan edilmiştir Bu süreci Brest-Litovsk 
görüşmelerinde Ukrayna temsilcilerinin bağımsızlık konusundaki ısrarı takip 
etmiş ve 22 Ocak 1918’de Ukrayna bağımsızlığına kavuşmuştur. (История 
2021) (Subtelny 2009:342).

Kaynak: SUBTELNY Orest (2009) Ukraine: A History, Toronto, University of 
Toronto Press, Toronto Buffalo London, ISBN978-1-4426-4016-0
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Ancak Bolşeviklerle baş edemeyen Ukrayna Radası Almanya ve Avusturya-
Macaristan’a müracaat etmiştir, bu durum Bolşeviklerin Ukrayna sınırlarından 
çıkmalarına, ancak bu sefer de Almanların onların yerine geçmelerine neden 
olmuştur. I. Dünya Savaşı Almanya’nın savaşı kaybetmesiyle sonuçlanınca 
Ukrayna bu sefer yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Süreç Bolşeviklerin 
yeniden Ukrayna topraklarına girmesi ile neticelenmiştir (Subtelny 2009: 
349-355). 

1919-1920 yılları arasında Ukrayna’da yaşanan anarşinin neden olduğu 
en önemli meselelerden birisi Pogrom’dur. Yahudilere karşı düşmanlıkların 
arttığı bu dönemde 35 bin ile 50 bin arasında Yahudi öldürülmüştür (Subtelny 
2009:363). Lenin dönemindeki devlet politikaları Stalin dönemi ile birlikte 
değişmiştir ve tarihi Rus politikalarına geri dönülmüştür. 30 Aralık 1922’de 
Rusya, Beyaz Rusya, Transkafkasya ve Ukrayna temsilcilerinin onayı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği oluşturuldu ve 1924 yılında 
kabul edilen Sovyet Anayasasına göre, her cumhuriyetin birlikten ayrılma 
hakkı vardı. Ancak cumhuriyetler Komünist Partinin kabul ettiği taktirde 
ayrılabilirlerdi.

Ukrayna Sovyetler Birliği’ne katıldıktan sonra 450 bin km2’lik arazisi 
ve 26 milyonluk nüfusu ile Rusya’dan sonra birliğin ikinci büyük cumhuriyeti 
idi. Harkov, eski ulusal hükumetlerle Kiev kadar yakından ilişkili olmadığı 
için ülkenin başkenti seçildi. Aslında Çarlık döneminde Ukrayna dili, kültürü 
ve ulusal kimliği bakımından şiddetle bastırılmıştı. Ukrayna sınırları çok 
iyi tanımlanmamıştı ve “Güneybatı” ya da “Küçük Rusya” şeklinde belirsiz 
terimlerle adlandırılmıştı. Buna karşın Sovyetler döneminde Ukrayna Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti kendi idari merkezine ve aygıtına sahip, iyi tanımlanmış 
ulusal ve bölgesel bir unsur haline geldi. Böylece Ukraynalılar nihayet kendi 
ulusal kimliklerini yansıtan bir bölgesel idari çerçeve elde ettiler (Subtelny 
2009:383-387).

1930’ların başlarında Ukrayna’da açlıktan kitlesel ölümler (Golodomor)1 
yaşandı (Голодомор 2021). Ukraynalılar için bu bir soykırımdı.2 1923-1933 
yılları arasında Ukraynalıların sanayi merkezlerindeki yüzdesi aşağıdaki 
şekildeydi:

1 Голод (Golod) - Rusça açlık anlamına gelmektedir.
2 2006 yılında Ukrayna Meclisi Rada Golodomor’u Ukrayna halkının soykırımı olarak tanıyan 
“Ukrayna 1932-1933 Golodomor Yasası”nı kabul etti.
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Kaynak: SUBTELNY Orest (2009) Ukraine: A History, Toronto, University of 
Toronto Press, Toronto Buffalo London, ISBN978-1-4426-4016-0

1933’te Ukrayna’ya merkezileşme ile birlikte Ruslaştırma da geldi ve Ukrayna’ya 
binlerce Rus görevlinin akın ettiği öne sürülmektedir (Subtelny 2009:422).

3. II. Dünya Savaşı Yıllarında Ukrayna
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Hitler için stratejik öneme sahip olan 
bölgelerden birisi de Ukrayna idi. Hitler hem Kafkasya’daki zengin petrol 
kaynaklarına kavuşmak hem Karadeniz hakimiyetini sağlamak hem de 
Türkiye’yi kendi yanında savaşa katılma konusunda ikna etmek amacıyla (Çınar 
2019:528-564) 1941 yılı 22 Haziran’da SSCB’ye saldırdı, 1941 yılı Eylül ayının 
19’da Kiev Almanların eline geçti ve bu durum 1944 yılı sonbaharında Alman 
birliklerinin Ukrayna’dan sınır dışı edilmesine kadar sürdü (Subtelny 2009:453). 
Kiev’in Almanya tarafından işgali aslında ilk başta Stalin tarafından açlıkla 
soykırıma uğratılmış olan Ukrayna halkı tarafından hoş karşılanmıştır. Fakat 
kısa sürede Ukrayna halkı Almanya’nın Ukrayna’ya sömürgecilik amacıyla 
geldiğinin farkına varmıştır. Almanlar Ukrayna’yı işgal ettikten sonra başkenti 
Rivne şehrine taşımışlar (Цимбалюк 2021). Ukrayna 28 Ekim 1944 tarihine 
kadar Nazi işgalinde kalmıştır. 

Sovyetler Birliği’nin yeniden Ukrayna topraklarında hakimiyetinin 
sağlanması sürecinde ise Ukrayna milliyetçilerinin direnişi ile karşı karşıya 
kalmışlardı. Ancak buna rağmen bölgede tam anlamıyla Sovyet hakimiyeti 
sağlanabilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın Ukrayna üzerindeki etkisi sadece 
yıkıcı değildi, aynı zamanda alışılmadık derecede geniş kapsamlıydı. Savaştan 
çıkan Ukrayna pek çok açıdan öncekine nazaran çok daha farklıydı. Ülke 
sınırları büyük ölçüde genişletilmişti, SSCB’deki siyasi ve ekonomik önemi 
artmıştı, yüzyıllar sonra ilk kez tüm Ukraynalılar kendilerini tek bir devletin 
sınırları içerisinde bulmuşlardı. (Subtelny 2009:481). Ukraynalılar için savaşın 
getirdiği en önemli sonuç ise Batı Ukrayna’nın SSCB’ye katılmasıydı. Stalin, 
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1945 yılındaki Yalta Konferansında İngiltere ve ABD’yi Batı Ukraynalıların 
çoğunluğu oluşturduğu toprakları ilhak etmesini kabul etmeye ikna etti. Batı 
Ukrayna’ya sahip olmak, Sovyetlere Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya’ya 
karşı elverişli bir stratejik konum üstünlüğü sağladı.

4. Ötekileşen Sovyetler
İki metropolü Donetsk ve Luhansk olan Donbas bölgesi, Sovyetler Birliği’nin 
endüstriyel gururuydu. Donbas, Ukrayna’da ülkenin en önemli sanayi 
merkeziydi. Rusya’nın 2014’te Kırım’ın ilhakının ardından hemen sonra 
Ukrayna’nın doğusunda desteklediği ayrılıkçı “Novorossiya Federal Devleti” ile 
Ukrayna arasında başlayan ayrılıkçı silahlı çatışmalar devam etmektedir. Savaş, 
kendi vatandaş gruplarına karşı aynı zamanda Rus milis ve silah destekli olması 
itibarıyla literal açıdan devletler arası aynı zamanda devlet dışı silahlı örgütlere 
karşı olması itibarıyla hibrittir. Yedinci yılına giren savaşta, Haziran 2020’de 
imzalanan ateşkes anlaşmasının 2021’de süresinin dolmasıyla yeni bir aşamaya 
gelinmiştir. 26 Mart 2021’de Donbass bölgesinde yoğunlaşmış, 30 Mart 2021’de 
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak parlamentonun 30 Mart’taki 
olağanüstü toplantısında, Rusya’nın işgal edilmiş bölgeler ile sınırdaki Bryansk, 
Voronej, Rostov vilayetlerine ve Kırım’a askeri yığınak yaptığını açıklamıştır 
(Kırım Haberleri 2021). Rusya yanlısı ayrılıkçıların 21 kez ateşkes ihlali yaptığı 
belirtilirken, uluslararası topluma “Rusya’ya baskıyı artırın çağrısı” yapılmakta 
ise de etkisi görülmemektedir. Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bu 
bölgede yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna’nın yerle bir olmasına yol 
açabileceğini ifade etmiştir (Rusya, 2021).

Ukrayna, SSCB’nin dağılmasıyla beraber topraklarında 1900 adet 
stratejik ve 2650 ila 4200 arasında tahmin edilen sayıda taktik nükleer silah 
bulundurarak, sahip olduğu bu envanterle dünyanın üçüncü en büyük nükleer 
silah gücü olmuştur (Alım 2020:81) (Cirincione vd. 2005:365) (Kuzio 1997:219). 
Ukrayna; Rusya ve ABD’nin de imzacısı oldukları 14 Ocak 1994 tarihli ‘Üçlü 
Anlaşma’yı imzalayarak stratejik nükleer silahlardan arınma koşulunu kabul 
etmiştir. Bu anlaşma gereği, 1991’de imzalanan START-1’in tarihi baz alınarak, 
Ukrayna’nın yedi yıl içinde nükleer silahsızlanması tamamlanmış bir ülke 
olacağı taaddüdü kabul edilmiştir (Alım 2020:82) (Orlov 2014:28). Ukrayna’nın 
nükleer silahlardan arındırılması sürecine öncülük eden ABD, ilk andan itibaren 
Ukrayna’ya dönük güvenlik garantisi verme fikrine soğuk bakmıştır. Bu nedenle, 
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imzalanan anlaşmalarda, garanti yerine güvence ifadesinin yer almasına 
çalışılmıştır (Alım 2020:83) (Pifer 2017:44) (Sinovets ve Budjeryn 2017). 1996 
itibariyle nükleer silahlardan tamamen arınmış bir ülke haline gelen Ukrayna, 
İsrail ve Mısır’ın ardından ABD’nin en fazla ekonomik yardım sağladığı 
üçüncü ülke olmuştur. Ayrıca ABD, yirmi yıllık bir zaman diliminde (1993-
2013) Ukrayna topraklarındaki nükleer başlıklarda bulunan zenginleştirilmiş 
uranyumu satın almayı kabul etmiş ve bu kapsamda Ukrayna’ya toplamda 17 
milyar doları bulan bir ödeme yapmıştır. Ukrayna, gerekli güvenlik teminatını 
elde edememişse de, nükleer silahlardan arınma şartını kabul ederek Batı ile 
ilişkilerini geliştirmesinin önündeki önemli bir engeli ortadan kaldırmıştır (Alım 
2020:84).

Dünya siyasetinin savaş ve barış kavramları arasında durağan bir manzara 
sergilemediği açıktır. Schadlow’un vurguladığı gibi; savaş ve barış arasındaki 
boşluk, sürekli dikkat gerektiren politik, ekonomik ve güvenlik çekişmeleriyle 
çalkalanan bir manzara içerir (Schadlow 2020). Ukrayna literal olarak gri 
bölgeye dönüştürülmüştür. Bir dereceye kadar, gri bir alan siyah ile beyaz 
arasındaki, ışık ile gölge arasındaki veya basitçe ifade etmek gerekirse: iyiyle 
kötü arasındaki geçişi temsil eder. Genellikle bu terim, açıkça yasal veya yasadışı 
ilan edilemeyen veya en azından yoruma açık alan bırakan, yasal olarak oldukça 
şüpheli bir alan anlamına gelir. Bu, belirli bir konu için net kuralların formüle 
edilmediği anlamına gelir, böylece yasal ve yasa dışı arasındaki çizgi akışkandır 
(Gerstenberg 2021).

Bu bağlamda bölgedeki Rusya ve Batı çekişmesinin küresel, bölgesel 
ve yerel etkilerinin Türkiye ve Türk Dünyasının değişik alan ve ölçeklerde 
etkilemesi kaçınılmazdır ve bunun olumsuz yönde olması ise güçlü bir olasılıktır. 

5. Stratejik Kuşatma (Çevreleme) Ve Rusya-Yakın 
Çevresi Politikası

Kissinger’in ifadesi ile Rusya, zayıf dönemlerinde kuluçkaya yatan, güçlü 
dönemlerinde ise zorba politikalar izleyen yapısı ile sürekli yayılma politikaları 
sürdürmektedir (Kissinger,2016:65). Yine Kissinger Rusya’nın 1552-1917 
tarihleri arasında yılda ortalama 100.000 km2 genişlediğine dikkat çekmektedir. 
SSCB’nin emperyal tükenişini takiben kuluçkaya yatan Rusya Federasyonu 
milenyum ile kuluçka dönemini sona erdirmiş imparatorluk hayallerine 
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) adı altında Ukrayna ve Beyaz Rusya’nın 



88     UKRAYNA’DAN AZERBAYCAN’A LİMİNAL SİYASET VE RUSYA 

desteğiyle Aralık 1991’de tekrar odaklanmıştır. Kuluçkanın sona erdiren etkinin 
içsel dürtülerin ötesinde ABD ve NATO üzerinden Avrupa Birliğinin genişleme 
politikaları olduğu son derece açıktır.

Nitekim AGİT (OSCE) (Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı) 
Parlamenterler Meclisi eski başkan yardımcısı Willy Wimmer 2014 yılında 
RT’ye verdiği demeçte bunu net olarak ifade etmiştir. Batılı güçlerin Karadeniz 
topraklarının bir kısmının ABD hakimiyeti altında olacağı Avrupa bölgesi 
haritasını bölme gündemini izlediğini söyleyen Wimmer “Bratislava’da devlet 
başkanları, başbakanlar, savunma ve dışişleri bakanlarıyla üst sıralarda yer 
alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yönetimi tarafından düzenlenen 
konferansta, Baltık Denizi’ndeki Riga, Karadeniz’deki Odessa ve Diyarbakır 
arasında bir çizgi çekilmesi önerisinde bulundular. Bu hattın batısındaki tüm 
bölgeler ABD hakimiyeti altında olmalı ve bu hattın doğusundaki bölgeler 
Rusya Federasyonu veya başka biri olabilir. Öneri buydu - ve o zamandan beri 
gelişmeleri gördüğümüzde, bence konferans katılımcılarına sunulan bir program 
gibi; her şey Bratislava’daki zaman çizelgesinde olduğu gibi” ifadelerini 
kullanmıştır (Wimmer 2014). Bu bağlamda 2018 yılında Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada Lavrov, “NATO’nun umursamaz şekilde genişlemesi, ittifakın doğu 
kanadı diye adlandırılan bölge üzerindeki potansiyelini artırması, ABD’nin 
füze savunma sistemini Avrupa’ya konuşlandırması, uydurulmuş bahanelerle 
gayrimeşru yaptırımlar Avrupa-Atlantik’te güven krizine yol açtı.” ifadesini 
kullanmış ve ortaya çıkan krizlerin gerekçesini kendi açısından açıklamıştır 
(Lavrov 2021).

Dönemin ABD Dış İşleri Bakan Yardımcısı Nuland “ABD’nin 
Ukrayna’da hedeflerine ulaşmasına yönelik bir ağ organize etmek amacıyla 
5 milyar dolarlık bir “yatırımda” bulunduğunu açıklamıştır. ABD eski 
Başkanlarından Reagan’ın Hazine Bakan Müsteşarı P. C. Roberts, ABD 
yıllardan beri Ukrayna’da muhaliflere yatırım yaptığını para yardımı yapan 
kuruluşlardan birinin de Alman CDU partisine yakınlığıyla bilinen Konrad 
Adenauer Vakfı olduğunu yazmaktadır. Ukraynalı göstericilerin gösteri 
başına ortalama 15-20 avro para aldıklarını ifade eden Roberts Roberts, 
asıl sponsorluğu petrol devleri Chevron ve Exxon Mobile’in yaptığını 
belirtmektedir (Roberts 2016).

ABD’nin Bulgaristan ve Romanya ile askeri anlaşmalar yapması ve bu 
iki Balkan-Karadeniz ülkesinde asker konuşlandırması (2006), NATO’nun 
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Doğu Avrupa’ya ve Balkanlar’a doğru genişlemesi, Ukrayna ile Gürcistan’ın 
NATO’ya dahil edilmesi yönündeki planları (Sancaktar 2021), Doğu Avrupa’ya 
balistik ve anti balistik füze sistemleri yerleştirilme kararları alınması ve 
kısmen uygulanması kriz nedenini Batı olarak gösterilmesini gerekçelendirse 
de Rusya’nın stratejik eğilimini belirleyen tarihsel güvenlik kültürü daha 1992 
yılının sonunda kendisini göstermiştir.

Eski Sovyet coğrafyası ve maddi güç ve yeteneklerine büyük ölçüde 
kaynaklık eden coğrafyada bağımsızlıklarını kazanan ülkeleri arka bahçesi 
olarak gören Rusya, bu bölgeyle ilgili olarak 1992 yılının sonunda Dış Politika 
Doktrini belgesiyle “yakın çevre politikası” üreterek ilgi alanı ve eylem 
çerçevesini belirlemiştir. Nitekim Ağustos 2008’de Gürcistan’a yönelik askeri 
harekâtı çevrelenmeye karşı tepkinin askeri bir göstergesi olmuş, Güney Osetya 
ile Abhazya kontrol altına alınarak Kafkasya kapıları tutulmuş, Ermenistan’a 
sağlanan destekle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi ve bir kısım toprakları işgal 
ettirilerek İran ve Ortadoğu kapıları açık tutulmuş, Gürcistan çevrelenmiş, 
Türkiye’nin Türk Dünyası ile bağlantısına darbe vurulmuştur.

Vladimir Putin’in 2000 yılında Cumhurbaşkanı olmasıyla revize edilen 
yakın çevre politikasında Rusya Federasyonu dışında yaşayan Rusların ve Rus 
haklarının korunması temel amaç olarak belirlenmiştir. Dış Politika Doktrini 
belgesi ile ilk kez açıklanan yakın çevre politikası, Rusya Federasyonu’nun 
Sovyetler Birliği üyesi cumhuriyetlere ilgisinin bağımsızlıkları sonrasında 
da devam edeceğini ve söz konusu ülkelerdeki güvenlik ve istikrarın Rusya 
Federasyonu’nun öncelediği konular olduğunu göstermesi açısından önemlidir 
(Saraçlı 2015:69-88). Yeni Dış Politika Doktrini belgesiyle Rusya, yakın 
çevre politikasını yeniden bir değerlendirmeye tabi tutmuş ve bu çerçevede 
Federasyon sınırları dışında yaşayan ve sayıları yaklaşık 25 milyonu bulan dış 
Rusların ve haklarının korunmasını bu politikasının merkezine yerleştirmiştir. 
Orta Asya ve Kafkasya’daki cumhuriyetlerin diğer BDT üyesi ülkeler gibi Rusya 
Federasyonu’nun “yakın çevre” ülkeleri olarak nitelendirilecekleri belirtilmiştir 
(Saraçlı 2015:69-88).

Tanrısever Rusya Federasyonu’nun BDT ülkelerine karşı izleyeceği 
politikaların hedefleri beş başlık altında toplamıştır: (Tanrısever 2005:43-68)

1. BDT çerçevesi içinde ve esas olarak ikili ilişkiler temelinde olmak 
üzere bağımsızlığını yeni kazanmış devletler ile siyasi, iktisadi ve askeri 
işbirliğini derinleştirme.
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2. Bağımsızlığını yeni kazanmış devletlerin alt yapılarını genişletme ve 
güçlendirme.

3. Yeni bağımsız devletlerin her biri ile Rusya vatandaşlarının haklarının 
korunması konusunda anlaşmalar yapılması.

4. BDT sınırlarının müşterek olarak korunması.
5. BDT barışı koruma gücü kurulması (Saraçlı 2015:69-88). 

Bu maddelerin işaret ettiği coğrafya devlet politikalarının istikametini ortaya 
koymuş ve hedefleri göstermiştir. Rusya, 2000’li yıllardan itibaren güçlenmesi 
paralelinde sert ve yumuşak irredantist eylemlerini yoğunlaştırmıştır. NATO’nun 
doğuya doğru genişlemesi, Rus sınırlarının hemen yakınında yabancı askeri 
üslerin ve büyük askeri varlıkların ortaya çıkması kitle imha silahları ve 
atma vasıtalarının yerleştirilmesi III. bölümde bir tehdit olarak sıralanmış ve 
Rusya’nın pozisyon alacağı konuların başında yer almıştır. Askeri çerçevenin 
dışında komşu devletlerin Rus topraklarına ekonomik, demografik ve kültürel-
dini genişlemesi ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak ele alınmaktadır 
(Russian National Security Concept-2000). ABD’nin Avrupa’ya yerleştireceği 
füze kalkanı projesine engel olunmasına karşı çıkılacağı açıkça ifade 
edilmektedir. Yakın Çevre’deki Rus vatandaşlarının korunması 1992 doktrininin 
devamı niteliğindedir. Rusya bu ilkeyi Ağustos 2008’de Gürcistan’a yönelik 
askerî harekâtını meşrulaştıran gerekçe olarak öne sürmekle beraber ulusal niyet 
beyanının uluslararası norm olarak ele alınması eylemini meşrulaştırmamıştır. 
Yakın çevre politikası, eski Sovyetler Birliği topraklarının ya da Rusya’nın 
ekonomik ve güvenlik konularında “hayat sahası’nı kontrole yöneliktir.

Sonuç olarak yeni dış politika doktrini; BDT ülkeleri arasında Rusya’nın 
“eşitler arasında birinci” konumunun sürdürülmesi; BDT’nin dış sınırlarının 
korunması, Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde yaşayan Rus azınlığın korunması; 
bu ülkelerde istikrarın, insan haklarının ve özgürlüğünün sağlanmasında 
Rusya’nın sorumluluk üstlenmesi; bu ülkelerdeki askeri üslerin korunması 
(Köymen 2021), gibi hedefler üzerinden nüfuzu sürdürmeye yöneliktir. 

6. Liminal Savaşa Hazır Olmak ve Sabır Üzerine
Stratejist Kilcullen “liminal savaş”ı, savaşın “eşiğindeki” rekabet olarak 
tanımlıyor ve bununla bağlantılı Rus konseptindeki belirleyici şekillendirme 
ve yaratıcı belirsizlik (decisive shaping and creative ambiguity) kavramlarının 
öğrenilmesini savunuyor (Kilcullen 2020). Liminal savaş, eşik manipülasyonuyla 
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ilgilidir. Bu, özellikle Rusların mükemmelleştirdiği bir savaş tarzıdır, bu, 
gözlemlenebilirliğin sınırını aşmak, tespit edilebilirlik eşiğinde sörf yapmakla 
ilgilidir. Bu yüzden faaliyetlerinin çoğu kelimenin tam anlamıyla sınırın 
altındadır (algı “eşiğin altında”) ve ne olduğunu bile fark etmiyoruz (Kilcullen 
2020). Geniş ve farklı coğrafyalarda sınırlandırma eylemleri, hedef ülkelerin 
sosyal güçlerinin manipüle ve terörize edilerek kullanılması şeklinde kültürel 
alana kayarken, jeoekonomi jeopolitik eylemin şekillendirici mimarisinde başat 
konuma yükselmiştir (Ergün ve Kurban 2020:121).

Vladimir Putin’in 2014’te Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı anlatmak 
için sık sık gri bölge ifadesini kullanılmaktadır. Bu kavramın Donbas’ta savaşın 
patlak verip vermediğine ilişkin algıları gölgelemeye yetecek kadar belirsiz 
olduğunu ifade eden Stoker ve Craig gibi eleştirmenler de bulunmaktadır. 
Yorumcular ayrıca, Çin’in Güney Çin Denizi’nde daha zayıf rakiplere karşı 
haksız toprak iddialarını ve Suriye ve Basra Körfezi’ndeki İran hamlelerini 
güçlendirmek için yaptığı hamleleri açıklamak için gri bölgeyi ve varyasyonlarını 
kullanmaktadırlar. RAND3 analistleri Gri bölge taktiklerini, öncelikli olarak 
yerel veya uluslararası kamuoyunu hedef alan ve yine de misilleme, tırmanma 
veya üçüncü taraf müdahalesini önlemeyi hedeflerken bir ülkenin çıkarlarını 
ilerletmek için kullanılan belirsiz siyasi, ekonomik, bilgilendirici veya askeri 
eylemler olarak tanımlamaktadır (Wasser vd. 2019).

Gri bölge teriminin yaygınlaşması, askeri belgelere ve konuşmalara dahil 
edilmesinden ilham almış gibi görünmektedir. 2010 Dört Yıllık Savunma 
İncelemesi, (Quadrennial Defense Review) ne tam olarak savaş ne de tam 
anlamıyla barış olan belirsiz gri bir alanda” meydana gelen zorluklara atıfta 
bulunmaktadır (Gates 2010:73). ABD Özel Harekât Komutanlığı Başkanı olan 
General Joseph L. Votel’in beş yıl sonra yaptığı açıklamalarda bu kavramı, 
Rusya ve İslam Devleti’nin ortaya çıkardığı benzersiz zorluklarla ilgili 
Kongre’ye verdiği brifingde kullanarak “Bu ortamdaki başarımız, geleneksel 
barış ya da savaş yapısının dışında kalan çatışmaları yönetme becerimizin 
yeterliliği tarafından belirlenecektir” demiştir (Votel 2015). ABD kaynaklı 
strateji kuruluşları Rusya’nın gri bölge taktikleri yoluyla dolaylı olarak ABD’ye 
meydan okumaya çalıştığını ifade etmektedir (Wasser vd. 2020).

3 RAND Corporation, Research And Developmend (Araştırma ve Geliştirme anlamında) 
Organizasyon ABD hükümetine, Milli güvenli alanında stratejiler üretme konularındaki 
çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Şirket eğitim, sağlık, hukuk ve bilim alanlarında da araştırmalar 
yapmaktadır. Yaklaşık 1.700 çalışanı vardır.
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Adamsky, Rusya’nın savaş kavramının kavramsal özünün “koordineli 
askeri, diplomatik ve ekonomik araçların ustaca uygulanması yoluyla çeşitli 
alanlarda sert ve yumuşak gücün bir birleşimini kapsadığını belirtmektedir. 
Uzmanlar hibrit stratejilerde anahtar kelimenin “ısrar/sebat” olduğunu 
belirtmektedir. Süreklilik ve ısrar geleneksel ikili sınırı (savaş-barış) ortadan 
kaldırmaktadır (Kofman 2019). Buna karşılık Schadlow’a göre Amerika Birleşik 
Devletleri, müttefikleri ve ortakları gibi demokrasilerde, temel ekonomik, 
politik ve bilgi faaliyetlerini savaşın bir parçası olarak düşünmek pratik 
değildir, Zamanı bir silah olarak gören Gray ise “… uzun bir oyun oynayan bir 
düşmanla savaşmak için gereken zihniyet, Amerikan askerine ya da Amerikan 
halkına doğal gelen bir zihniyet değildir”. Bu sabırsızlığın nedenini, hızlı ve 
kesin zaferler elde etmek için kamuoyu baskısına bağlamaktadır (Schadlow, 
2020).

7. Genişleyen Rus Savaş Tarzı Üzerine
Batı Askeri Bölgesinde, küçük muharebe ekipleriyle dağıtılmış bir tarzda 
çalışan süper hafif tugaylar ve IŞİD’den gördüklerimize benzer bir silah karışımı 
oluşturmak için IŞİD savaş modellerini aktif olarak kopyalayan Ruslardır [Irak 
ve Suriye İslam Devleti]. IŞİD manevra modelini işleyiş şekliyle doğrudan 
kopyaladılar. Bir başka örnek de Rus - Moskova, Suriye harekâtına geniş bir 
yelpazede otonom ve yeni zırhlı sistemler yerleştirdi, önemli dersler aldı ve bu 
operasyonel deneyime dayalı bir dizi uyarlamayı tetikledi (Kilcullen 2020). 
Savaş zamanı adaptasyon modundayken, bu siz ve düşman arasında bilinçsiz bir 
evrim (ve aslında birlikte evrim) sürecidir. Savaş zamanı adaptasyonu, düşman 
eylemine doğrudan bir tepkidir ve bunun bir sonucu, zamanla rakiplerinize 
benzemeye başlamanızdır. Süreç her iki şekilde de işliyor: devletler devlet 
dışı teknikleri ödünç alıyor ve bunları geleneksel askeri operasyonlara olanak 
sağlamak için kendi yöntemleriyle uygularken, devlet dışı gruplar devletlerden 
borç alıyor geleneksel ve düzensiz metodolojileri birleştirerek daha çok bir 
devlet gibi işliyor.

Don Stoker ve Craig Whiteside, tartıştıkları gri bölge çatışması ve hibrit 
savaş terimlerinin; rakiplerimizin ve rakiplerimizin siyasi kararları ve sonuçları 
şekillendirmek için kullandıkları, ancak şiddet eşiğinin altına düşen bir dizi 
siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik faaliyeti amaçladığını belirtmektedirler 
(Stoker ve Whiteside 2020).
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Rusya’nın düşmanca tedbirler kullanması stratejik kültürünün temel 
uzantılarındandır. RAND uzmanları Rusya’nın son zamanlarda düşmanca 
tedbirler kullanmasının temellerini, Rus Devrimi’ne ve Sovyet etki alanını 
güçlendiren siyasi ve güvenlik kurumlarının gelişimine dayandırmaktadır. 
Geçtiğimiz yüzyılda, Sovyet ve daha sonra Rus liderler, düşmanca önlemlerle 
hedefledikleri ülkelerdeki çeşitli sektörlerdeki kırılganlıkları istismar ettiler. 
Siyasi hareket temsilcilerini askere almak, dezenformasyon kampanyaları 
başlatmak, ekonomik yaptırımlar uygulamak, kültürel etkiden yararlanmak, Rus 
enerji kaynaklarına olan bağımlılığı güçlendirmek olabilmektedir. 

Düşmanca uygulamalar kendi iç kamuoyu, diğer ülkelerdeki Rus nüfusları, 
Batı ile ilişkilerini güçlendirmeyi düşünen eski Sovyet cumhuriyetleri, ekonomik 
olarak Rusya’ya bağımlı ülkeler ve birincil hedef ülkenin potansiyel müttefikleri 
ve ortakları da dahil olmak üzere Rusya ile bir anlaşmazlığa doğrudan tarafın 
ötesinde birkaç hedef kitleye sahip olabilir. Rusya ile anlaşmazlığın doğrudan 
tarafının ötesinde birden fazla grubu hedef alabilir (Connable 2020). Aynı 
araştırma Rusya genellikle düşmanca önlemlerden yararlanmadan önce resmi 
prosedür ve uyarılar yayınlamakta olduğunu ifade etmekte, Rusya’nın düşmanca 
önlemleri konusunda hatalar yaptığını öne sürmektedir. Uygulamaları taktiksel 
olarak becerikli ama stratejik olarak dar görüşlü olarak nitelendirilmektedir. 
RAND araştırmasında Rusya’nın genellikle stratejik başarı elde edemediği gibi 
bir iddia da bulunmakta bu durumun bu davranışları caydırma ve karşı koyma 
fırsatları yarattığına işaret edilmektedir.

Gri bölge rekabetinin, haydut ve revizyonist rejimlerin ABD ve 
müttefiklerine karşı siyasi avantajlar aramak için tercih ettiği yaklaşım haline 
geldiği belirtilmektedir. Küresel olarak uygulanan bu faaliyetler, geleneksel 
bir askeri müdahaleyi tetiklemeden siyasi hedefleri güvence altına almaya 
yönelik yollar ve araçlardır. Bu, özellikle devlet aktörlerinin güvenlik 
ortamını silahlı çatışma seviyesinin altında aşamalı olarak şekillendirmek 
için konvansiyonel olmayan güç kullanmasından bahsederken belirgindir. 
Gri bölge çatışmasında, düşük yoğunluk, temel özelliklerinden biridir ve 
çatışmalar genellikle politik ve ekonomik olarak birbirine bağımlı taraflar 
arasında ortaya çıkar. Bu nedenle, gri bölge çatışmaları, güçlü ekonomik 
ilişkilerle barışı birbirine bağlayan geleneksel anlayışa da meydan okur 
(Carment ve Belo 2020). 

Yakın zamanda RAND’ın gri alan çatışmalarını siyasi savaş kavramı altında 
topladığı görülmektedir. Siyasi Savaş, ABD’nin bugün bir dizi aktöre karşı kendi, 
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dost ve müttefiklerinin çıkarlarını korumak için belirli bir spektrumda politik, 
enformatik, askeri ve ekonomik tedbirleri; etkilemek, zorlamak, sindirmek, 
zayıflatmak amacıyla kullanabileceği tedbirleri içermektedir. Bu tedbirlerin 
çoğu genellikle bir bütün olarak “politik/siyasi savaş” olarak adlandırılmaktadır 
(Robinson 2018).

Küresel olarak uygulanan bu faaliyetler, geleneksel bir askeri müdahaleyi 
tetiklemeden siyasi hedefleri güvence altına almaya yönelik yollar ve araçlardır. 
Demokratik olmayan devletler, daha demokratik muadillerinden daha az kısıtlı 
oldukları ve daha merkezileştirilmiş, prosedür açısından esnek karar alma 
yapılarına sahip oldukları için gri bölge çatışmasına daha yatkın oldukları 
gözlemlenmiştir. Rusya ve Çin gibi devletler, demokratik muadillerine kıyasla, 
devlet dışı örgütler için propaganda, ekonomik baskı ve gizli destek kullanmaları, 
iç hukuk yapıları açısından sorun teşkil etmez.

Kurumsalcılar, uluslararası örgütler ve normlar gibi yapıların, çatışmanın 
önlenmesinden çözüme kadar tüm aşamalarında, çatışma yönetiminin tüm 
aşamalarında çatışmaya katılanların barışa yönelik davranışlarını gerçekten 
etkilediğini iddia ediyorlar. Ancak gri bölge çatışmalarından elde edilen 
ampirik kanıtlar, bu iddiaya daha karamsar bir gölge düşürmektedir. Örneğin, 
siber ve bilgi teknolojisi, devlet dışı aktörlere aksaklıklar yaratmaları ve 
altyapıya zarar vermeleri için yeni araçlar sunuyor. Siber uzayda, davranış 
ilkeleri son on yılda ortaya çıkmaya başlamıştır, ancak politik, ekonomik ve 
yumuşak gücün diğer pek çok unsuruyla ilgili olarak, bu tür yönergeler zayıftır 
veya yoktur. Örneğin, Aralık 2015’te Rusya, Ukrayna’nın elektrik şebekesine 
siber uzay yoluyla saldırmakla suçlandı. Bu olay, Kiev hükümeti ve bazı 
NATO yetkilileri tarafından Rusya’ya atfedilse de, ancak olasılıksal olarak 
Rusya’ya atfedilebilir. Bununla birlikte, siber uzay yalnızca Rusya’nın tek 
alanı değildir. Dahası, devletler organize suçlara, militanlara doğrudan maddi 
destek sağlayabilir.

Gri bölge çatışmalarının çözüme karşı direnci ve uluslararası kurumların 
devlet katılımcılarının davranışlarını etkilemede sürekli olarak yetersiz kalması 
ve aktörlere yardım etmeleri, güvenliğin nihayetinde devletler tarafından ve 
devletler için geliştirilebileceğine dair uzun süredir devam eden gerçekçi iddiayı 
desteklemektedir. Diğer bir deyişle, kurumlar genellikle Soğuk Savaş dönemi 
çatışmalarını hafifletecek yapılar olmuş ve oldukça karmaşık, düşük yoğunluklu 
ve sürekli gri bölge çatışmalarını önleyecek ve yönetecek donanıma sahip 
değillerdir (Carment ve Belo 2020:23-24).
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Ukrayna’da çatışma yönetimi öncelikle üç müzakere biçimiyle 
gerçekleştirildi; (1) Ukrayna, Rusya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı 
(AGİT) içeren Üçlü Temas Grubu ve zaman zaman ayrılıkçı bölgelerin liderleri; 
(2) Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa’dan temsilcilerin dahil olduğu 
Normandiya Formatı ve (3) çatışmaya katılanların temsilcileri ve paydaşlar 
arasında ikili diyalog.

Gri bölge çatışmalarının temel bir özelliği, Ukrayna’da da görüldüğü gibi, 
aktörlerin ve paydaşların sayısı bakımından karmaşık olmalarıdır. Seçilmemiş 
olsalar da oligarklar Ukrayna siyasetinde büyük bir etki ve güç sahibidir. 
Olayları karmaşıklaştıran Ukrayna, çatışmada çok önemli bir rol oynayan ve 
her biri Kiev’e (veya Rusya’ya) değil, bölgesel oligarklara karşı sorumlu olan 
bir dizi özel milislere sahipti. Örneğin, Rinat Akhmetov’un iş grubu ile Viktor 
Yanukoviç’in Bölgeler Partisi arasındaki başarılı “evlilik”, mevcut çatışmanın 
patlak vermesinden en az on yıl önce Donbas üzerinde karşılıklı kontrol sağladı. 
Ancak, ayrılıkçı yanlısı gösteriler Akhmetov’un ticari çıkarlarını tehdit etti. 
Sonuç olarak Akhmetov, müzakere yoluyla barışçıl çözüm çağrısında bulunan 
nispeten tarafsız bir tutum benimsedi. Ukrayna’daki en zengin ve en etkili 
oligark olarak, onun göreceli hareketsizliği, ayrılıkçı güçlerin sonunda Donetsk 
ve Luhansk’ı ele geçirmesinde kilit bir faktördür (Carment ve Belo 2020:25).

Yıllarca ihmal, yolsuzluk ve durgunluktan sonra çürüyen bir Ukrayna 
ordusu göz önüne alındığında, Kiev’in ordusuna, oligarklarla birlikte kamu ve 
diaspora bağışlarıyla finanse edilen özel gönüllü Ukraynalı taburlar aracılığıyla 
önemli bir destek sağlandı. Artık bu özel milisler, kamu fonlarıyla Ukrayna 
ordusunun resmi olarak bir parçası haline gelmekle beraber kimin çıkarlarına 
hizmet edecekleri soru işaretidir. Örneğin, önde gelen bir Ukraynalı oligark olan 
Ihor Kolomoyskyi, Donetsk ve Luhansk’taki Ukraynalı yetkililerin daha sonra 
kullandığı gönüllü taburlara önemli miktarda fon yatırdığı ifade edilmektedir. 
Bununla birlikte, bu etkili oligarklar hiçbir zaman resmen barış yapma 
süreçlerine dahil edilmedi.

Üçlü Temas Grubu çerçevesi, tarafsız bir aktör aracılığıyla Rusya ve 
Ukrayna arasında diyaloğu kolaylaştırmak için AGİT tarafından geliştirilmiştir. 
Bu formattaki müzakereler, Minsk I (Eylül 2014) ve ardından Minsk II (Şubat 
2015) anlaşmalarıyla sonuçlandı. Minsk II anlaşmaları, aralarında Ukrayna-
Rusya sınırının restorasyonu için desteği belirten bir düzenleme olan 13 
maddelik bir barış planı başını içeriyordu. Minsk II anlaşmalarının askeri 
kısımlarının uygulanması imzalandıktan sonraki üç ay içinde sonuçlandırılırken, 
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sosyopolitik ve diğer güvenlik bileşenleri çözümsüz kaldı. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, bölgenin Rusça konuşan halklarını koruma niyetini 
beyan etmesine rağmen, Doğu Ukrayna’da tekrar hakimiyet kurma amacı 
olmadığını söyledi.

Normandiya Formatı 2014 yılında Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna 
liderlerinin Fransa’da D-Day anma töreni için bir araya gelmesiyle başladı. Orada, 
yerleşimin siyasi ve güvenlik bölümlerini ele alma imkanları görüşülmüştür. 
Alman ve Fransız taraflarının aktif rolü, başlangıçta, Minsk anlaşmalarının 
bir parçası olarak resmen tanınan birkaç müzakere turu üretti. Normandiya 
Formatı olarak adlandırılan bu süreç, doğrudan AB›yi ilgilendirmiyordu ve 
o zamanlar Petro Poroshenko, François Hollande, Vladimir Putin ve Angela 
Merkel olan dört muadil arasındaki telefon görüşmelerinin büyük bir bölümünü 
oluşturuyordu.

2008’deki Gürcü kampanyasının öncesinde, Ruslar bir “pasaportlaştırma” 
programı başlattılar ve burada Rusça konuşan herhangi bir Gürcü vatandaşına 
bir Rus pasaportu teklif ettiler. Bunu operasyondan aylar önce yaptılar. 
Operasyon başladığında Gürcistan’da çok sayıda yeni yaratılmış Rus vatandaşı 
vardı ve kendi vatandaşlarını koruma sorumluluğunu üstlenebildiler. Tüm bu 
şekillendirme aşaması operasyon başlamadan önce gerçekleşti. Şubat 2014’te 
Kırım operasyonunda petrol ve gazın manipülasyonunu düşündüğümüzde, 
Rusya›nın siyasi savaşı, NATO›nun tepki vermesini önlemek için ağırlıklı 
olarak Almanya›yı hedef almaya odaklanmıştı. Başta kilit bir hedefi yakalamak 
için hızla hareket ediyorlar, bir düşmana oldu bittiyle sunuluyorlar ve daha sonra 
güçlü bir pozisyondan müzakere etmek için retoriklerini hafifletiyorlar. Kırım 
bunun mükemmel bir örneğidir (Kilcullen 2020).

Kırım’daki çatışmanın ilk aşamalarında, resmi Rus ilhakından önce 
kısmen Kiev’in verdiği sınırlı direniş yüzünden, sınırlı arabuluculuk icra 
edilmiştir. 14 Mart’ta, referandumdan sadece birkaç gün önce, ABD Dışişleri 
Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, altı saat boyunca 
Kırım çevresindeki durumu tartışmalarına rağmen sonuç alınamadı. Kerry, 
Ukrayna’nın tamamına ilgili konularda oy verme fırsatı verilmesi gerektiğini 
savundu. Ancak Lavrov, Moskova’nın Kırım bağımsızlık referandumuna saygı 
duyacağını söyledi. Rus kuvvetleri, bir üs anlaşması yoluyla Kırım’da zaten 
mevcuttu. Birkaç gayri resmi çaba söz konusu olmakla beraber engellenmiştir. 
Örneğin, o zamanki Ukraynalı parlamento üyesi Poroshenko, 28 Şubat 2014’te 
Kırım’ı ziyaret etmiş, ancak aynı gün Kırım’dan dışarı çıkarılmıştır. Elçi Tim 
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Guldimann ve AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Astrid Thors da dahil 
olmak üzere AGİT’ten bir heyet ertesi gün Kırım’ı ziyaret etmiş, geldiklerinde, 
Rus yanlısı aktivistler ve kimliği belirsiz askeri personel Simferopol havaalanını 
zaten kontrol ediyordu ve hiçbir arabuluculuk yapılmadı.

Kiev, Ukrayna anayasasında herhangi bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle 
2014 referandumunu yasadışı ilan etti. Kırım’ın 1992 anayasasına yeniden 
başladığı ve Ukrayna’nın özerk bir parçası olarak kaldığı bir uzlaşma mümkün 
olabilirdi ancak Rusya’nın jeopolitik hesapları bu durumu görmezden gelmiştir. 
Ukrayna’nın bir parçası olduğunda bile Sivastopol “özel statüye sahip bir şehir” 
ve dahil olduğu bölge Kırım’dan ayrı ayrı bir belediyeydi. Şehir sakinlerinin 
çoğunluğu (yüzde 70’in üzerinde) etnik Ruslardan oluşuyor.

8. Tedbirler
Yapılan çalışma ve oyunlamalarda elde edilen sonuçlara göre Rusya’nın gri bölge 
taktiklerine karşı askeri birliklerden ziyade en iyi sivil örgütler rol oynayabilir 
(Wasser vd. 2019). Rus gri bölge taktiklerinin büyük çoğunluğu bölgesel 
kazanımlara yönelik değil, bunun yerine askeri olmayan yollarla Rusya’nın 
nüfuzunu artırmayı amaçlayan rutin eylemlerdir. Kısacası, temel yetkinlikleri 
bu alanlara uygun olan sivil kurumlar ve sivil toplum örgütleri tarafından 
daha iyi yürütülen, esasen sosyal, politik ve ekonomik bir mücadeledir. Ordu, 
siber savunmayı, istihbarat ve karşı istihbarat yeteneklerini ve özel kuvvetleri 
geliştirerek ve ittifaklar oluşturarak Rus gri bölge faaliyetlerine karşı koymada 
önemli ancak sınırlı bir rol oynamaktadır. Karşı toplumlar süreklilik arz eden Rus 
propagandasına karşı tutumunu sertleştirerek ve demokrasilerinin zayıflamasına 
engel olarak bununla baş edebileceklerdir.

Rus hükümeti, Ukrayna’da vekil savaşçıları, işaretsiz/alametsiz güçleri, 
dezenformasyon ve siber saldırıların yanı sıra konvansiyonel askeri güçlerin 
kullanımıyla karakterize edilen saldırılarını resmen kabul etmedi. Bu taktikler, 
Kırım operasyonu sırasında Ukrayna hükümetini ve çok taraflı Avrupa 
kurumlarını felç etmeyi başardı ancak Doğu Ukrayna’da orantılı bir başarı 
seviyesine ulaşamadı çünkü Donbass’taki ayrılıkçı operasyonlar, Ukrayna 
hükümeti ile kanlı, sonuçsuz bir çatışma doğurdu.

Rus konvansiyonel güçleri her iki operasyonda da belirleyici roller 
oynamasına rağmen, birçok gözlemci Rusya’nın eylemlerinin gerçek doğasını 
maskelemek ve etkinliklerini artırmak için kullandığı alışılmadık araçlara 
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odaklandı. Rusya, Batı demokrasilerinde çekişme yaratmaya veya seçimleri 
etkilemeye çalışmak için benzer teknikleri (özellikle siber saldırılar, propaganda, 
vekil güçler ve dezenformasyon) kullandı. Bu alışılmadık Rus eylemlerini 
tanımlamak için Gri bölge çatışması”, “hibrit savaş”, “doğrusal olmayan savaş”, 
“belirsiz savaş”, “dolaylı eylem”, “asimetrik” ve “siyasi savaş” dahil olmak 
üzere birçok terim kullanılmıştır.

9. Değerlendirme ve Sonuç
Bourdieu‘, bir oyundaki her oyuncunun bir sonraki hareketi, bir sonraki 
oyunu, bir sonraki vuruşu sezgileriyle kavrama kapasitesini habitus’ olarak 
tanımlamaktadır. Habitus alışkanlık gibi tekrarlar sonucunda edindiğimiz, 
sadece zihnimizle değil bedenimizle de tanıdığımız bir şeydir. İnsansılaştırılarak 
hukuk öznesi haline getirilen devletlerin de habitusunun bir bölümünü toplumsal 
hafızaları oluşturmaktadır. Kolektif hafıza birçok sosyal bilimcinin üzerinde 
fikir birliği sağladığı üzere sözlü anlatımlar ve gelenekler içinde yazılıdır ve 
gruplara devamlılık ve kimlik sağlar (Wendt 2016).. Kim olduğunu bilen grup 
ne istediğini bilecektir. Stratejik kültürünün oluşması kolektif bir hafızanın 
ürünüdür. Stratejik kültür bilişsel kısa yollar üretimidir. Nasıl? Sorusunun cevabı 
ise stratejik kültürün tercih edeceği stratejik tutum ile ilgilidir. Bu tutum şartlara 
bağlı olarak doğrudan veya dolaylı bir davranış setini kullanmaktadır (Ergün 
ve Kurban 2020:21). İçinde bulunulan dönem doğrudan tutumun geri planda 
desteklediği dolaylı tutum ile şekillenmekte hibrit bir karakter sergilemektedir. 

Sürekli savaş halinde olduğu varsayılan bir dünyada orduların “mola” 
verdiği dönemlerde siyasetin farklı silahlarla mücadeleyi sürdürdüğü “sürekli 
bir kriz hali” algısı işlenmekte ve yaratılmaya çalışılmaktadır. Clausewitz’e 
atfedilen savaş ve barış sınırları ortadan kaldırılmaktadır. Ağ tabanlı gelişmelerin 
ulaştığı teknolojik düzey silahsız savaş fenomenini ön plana getirmiştir. Küresel 
strateji üretim merkezlerinde birbirinin peşi sıra ağ tabanlı sosyal ve siyasal 
güç siyasetinin konseptleri üretilmekte ve hatta doktrinleştirilmektedir (Ergün 
2020:226).

Batı tabanlı hegemonik sistem tahakkümünü sert ve yumuşak güç içeren 
örtülü operasyonlar bazında sürdürürken, SSCB ve nüfuz alanında sert güç 
kullanımı ve işgallerin hiçbir hukuk normundan kaygı duyulmaksızın açık olarak 
uygulanmış olduğu görülmüştür. Silahlı güç tarafından desteklenmeksizin siyasi 
şekillendirme gerçekleştirilememektedir (Ergün ve Kurban 2020:124). 
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Bu bağlamda devletlerin hareket tarz ve stratejik tutumlarının tarihi 
süreç içerisinde takibi, güç projeksiyonu çerçevesinde çeşitli olaylar 
karşısında öngörülebilir olmaktadır. ABD NATO çatısı altında kontrol 
edilebilir bir Avrupa olmaksızın ancak uzak bir kıyı devletidir. Rusya Avrasya 
gücünü ve mevcut haliyle varlığını sürdürebilmesi Ukrayna’nın doğusundan 
Kırım, Kafkasya, Karabağ, İran eksenini kontrol yeteneğine büyük ölçüde 
bağlıdır. Aksi takdirde iç hatlar durumuna sıkışmış bir step devleti olmak 
durumundadır.

Bu çerçevede ABD’nin Avrupa ülkelerinin dış ilişkileri üzerindeki etkisi 
Rusya ile yaratılacak gerilimler üzerinden sürdürülmektedir. Rusya-Avrupa 
(Özellikle Almanya ve Fransa) yakınlaşması kötü bir senaryodur. ABD Baltık-
Karadeniz eksenini gerecek şekilde askeri yığınaklanmayı artırmakta, Rusya’ya 
muhalif güçleri kışkırttığı ve teşvik ettiği gözlemlenmektedir.

Fransa ve Almanya, Ukrayna’nın siyasi sınırları içerisinde tam 
egemenliğine ilişkin somut ve kararlı bir tutum gösterememesi Moskova’yı 
cesaretlendirmektedir. Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin pratikte olabilirliği çok 
zayıf bir husus iken bu kadar AB bağımlısı bir politika izleyerek istikrar ve 
bütünlüğünü bozması normal değildir. Ukrayna, Türkiye ile aynı konumdadır. 
Her iki ülke AB’ye girmesi halinde bu ülkeleri sorunlu alanlara komşu haline 
getirecektir. Bu nedenle tam üyelik vaatlerinin tutarsızlığı söz konusudur.

Rusya ABD etkisi olsun ya da olmasın Avrasya’da hakimiyet kurma 
çabasından vaz geçmeyecektir. Tarihi süreç bunu göstermiştir. Karşılaşacağı 
tepkinin niteliğine göre tutumunu belirlemektedir. Azerbaycan ve Türkiye 
için Rusya ilişkilerinin oturtulacağı özne durumunun düşman ve rakip 
konumunun ötesine konjonktürel denge dönemleri dışında geçemeyeceği 
değerlendirilmektedir.

Karabağ ve Donbas  Rusya açısından tek bir ülkenin egemenlik alanına 
terk edilerek kontrolünden çıkmasına izin verilmeyecek kadar stratejik önemi 
haizdir. Donbas ve mücavir alanda Rus nüfusunun konu edilmesi, Karabağ’da 
mukim Ermenilere Rus pasaportu dağıtıldığı haberleri Kırım ve Gürcistan’ı 
düşündürmektedir. Bu nedenle taraflar arasında yaşanan “barış” eşiğinin aşılarak 
barış antlaşması imzalanması oldukça şüphelidir. Bu çerçevede Donbas’ta 
“liminal savaşın”, Karabağ bölgesinde “liminal barışın” sürdürüleceği ancak 
“eşiğin” tam anlamıyla aşılmayacağı düşünülmektedir. Liminal siyaset anlamlı 
bir barış ya da savaş alanına geçişi engelleyerek realist paradigmayı ve Rus 
stratejik tasarruflarını bölgede etkin kılmaktadır.
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1. Giriş

Kuzey Kıbrıs’taki şehir, kasaba, bucak merkezi, köy, mahalle, bölge 
ve mevki adları, üzerinde az çalışılmış alanlardır. Konuyla ilgili 
olarak yapılan çalışmalar, genellikle makale ve eski yer adı ile 

yeni yer adlarını liste halinde ortaya koyan çalışmalar ile sınırlıdır (Atun, 
2004; Yorgancıoğlu, 1996; Giray, 1999). 2010 yılında yayımlanan Açıklamalı 
Kıbrıs Türk Yer Adları isimli kaynak eser, Kıbrıs Türk yer adları ile ilgili 
yapılan en kapsamlı çalışmadır (Erciyas, 2010). Çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki yaklaşık 200 yerleşim yeri adı ile bunların eski adları, ad 
bilimi yöntem ve teknikleri açısından köken bilgisi, tarihsel gelişim ve veriliş 
nedenleri gibi yönlerden ele alınarak değerlendirilmiştir. Özellikle Güney 
Kıbrıs’taki yer adlarının toplumlara göre şekillenmesini konu edinen benzer 
çalışmalar da vardır (Goodwin, 1984; Gunnis, 1936; Keshishian, 1972; Kleridi, 
1961; Styhanou, 1982). Ad bilimi incelemelerinin bir kolu olan yer adları bilimi, 
özellikle Avrupa’da üzerinde önemle durulan bir alandır. Nitekim Almanya’da 
şehir adlarının yanında; tarihî nitelik kazanmış olan mahalle, cadde ve sokak 
adları bile titizlikle incelenmiş ve tarihsel gelişim bağlamında bazı çıkarımlarda 
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bulunulmuştur (Bach, 1954). Türkiye’de de, özellikle son zamanlarda gelişen dil 
bilimi çalışmaları kapsamında, yer adları ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır 
(Aksan 1969, 1973/84; Bilgiç, 1946; Eren, 1965; Eröz, 1966; Gülensoy, 1995). 
Bu açıdan bakıldığında, KKTC’deki bölge ve mevki adlarının üzerinde pek 
çalışılmadığı görülür. Bölge/mevki adlarına gerekli önem verilmediği gibi, Türk 
ve Rum toplumları tarafından tarih içinde şekillendirilen yer adlarının bugüne 
kadar hangi aşamalar üzerinden okunması gerektiğine yönelik bir çalışma da 
hazırlanmamıştır. Bunun sonucu olarak bugün elimizde, Kıbrıs adasındaki 
yer adlarının günümüze gelinceye kadar hangi evrelerde değişime uğradığını 
gösteren kapsamlı bir araştırma yoktur. Her ülkede ve toplumda olduğu gibi, 
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler de yer adı verme hususunda birtakım 
yöntemler izlemiştir. Kıbrıslı Türklerin yer adı verme eğilimleri, dünyada 
izlenen yollardan çok farklı değildir. Ancak Kıbrıs’taki eski yer adlarında, 
önceki medeniyetlerin izleri de okunabilmektedir. Buna bağlı olarak, yeni 
adlandırmalarda eskinin etkileri hissedilir. 1571 yılından itibaren Türk varlığının 
güçlendiği Kıbrıs adasında, tarihî isimlere saygı duyulmakla birlikte, Türk 
yer adı verme gelenek ve eğilimlerinin devam ettiği görülür. Böylece Kıbrıs 
Türk yer adları, adadaki isimler katmanının son tabakasını oluşturur. Kıbrıslı 
Türkler, kimlik ve var oluş simgesi olarak gördükleri dillerini birçok yıldırma 
ve asimilasyon faaliyetine karşı korumayı bilir. Savaşları ve göçleri yaşarken 
farklı idarelerin değişken tutumlarına maruz kalır. 1571’den itibaren yeni yurt 
edindikleri Kıbrıs’ta varlık göstermeye çalışan Anadolu kökenli Kıbrıs Türk 
halkı, 1878’de adanın İngilizlere kiralanmasıyla birlikte kendini emperyalist 
güçlere karşı koruma güdüsü geliştirir. İngiliz idaresinin göz yumduğu Rum/
Yunan ve Helen hegemonyasına direnir. Osmanlı Türk izlerinin silinmesine 
dönük yapılan her türlü faaliyetin karşısında durur. 1950’lerden sonra başlayan 
toplumsal çatışmalarda Türk’ten Türk’e kampanyası yürütülür, yer adlarının 
Türkçeleştirilmesine/Türkçesinin kullanılmasına özel çaba harcanır. Geceleri 
Rumlar tarafından köy girişlerinden sökülen Türkçe tabelaların başında nöbet 
tutulur. Uzun yıllar devam eden bu direniş, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 1974 
Mutlu Barış Harekatı sonrasında perçinlenerek Türkçe yer adları resmileşir ve 
yeni Türkçe adlar verilmeye devam eder. İnceleme bölümünde, Kıbrıs Türk 
yer adlarının yukarıda kısaca değinilen tarihî dönüm noktalarında ne gibi 
değişikliklere uğradığı, Türkçeleştirmelerin hangi yöntemlere göre yapıldığı ve 
günümüze uzanan yeniden adlandırma evrelerinin nasıl kategorize edilebileceği 
gösterilmiştir. 
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2. İnceleme
Kıbrıs adası, takip edilebildiği kadarıyla MÖ 12. yy.daki Mısır egemenliği 
dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişle anılır. Akdeniz’deki konumu ve belli 
dönemlerde sahip olduğu doğal zenginlikleri, Kıbrıs’ı daima bir çekim merkezi 
yapmıştır. Bölgeye hakim olan medeniyetlerin dikkatini çeken ve belli aralıklarla 
korsan saldırılarına maruz kalan Kıbrıs adası, netice olarak birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır. Eski Mısır, Hitit, Pers, Asur, Fenike, Roma, Bizans, Lüzinyan, 
Ceneviz, Venedik, Türk ve İngiliz idareleri bunların başında gelir. Tarihî açıdan 
birçok olaya ev sahipliği yapan Kıbrıs, aslında bölgedeki büyük medeniyetlerin 
güç savaşlarına sahne olmuştur. Ada halkı, bu güç dengeleri arasında bazen 
beklediğini bulmuş bazen de hayal kırıklığına uğramış veya ölmüştür. Milliyet 
ve din olarak da kendisini tanımlamada zorlanmıştır. Sonuç olarak Kıbrıs’tan 
geçen her medeniyet, bu ada üzerinde belli izler bırakarak gitmiştir. O nedenle 
Kıbrıs’ı gezerken, bir bahçede yer alan Roma çeşmesine, su kemerlerine; 
Lüzinyan döneminde yapılmış kalelere, kiliselere; Venedik döneminde yapılmış 
surlara; Türk idaresi zamanında yapılmış camilere, hamamlara, hanlara; İngiliz 
idaresi döneminde yapılmış kapalı çarşılara, mahkeme binalarına rastlamanız 
gayet olağandır. Antika bir mozaik gibi iç içe geçmiş bu tarihsel doku, Kıbrıs’ın 
en önemli zenginliğini oluşturur. Farklı medeniyetlerin izleri, dil ve kültür 
sahasında da kendini gösterir. Birtakım uygulama ve inançlar, konuşma diline 
yerleşmiş ifade ve çağrışımlar eskiye ait izleri koruyarak devam ettirir. Kimlik 
oluşumu ve karakteristik şekillenme süreçlerinde bu çok kültürlü yapının etkisi 
büyüktür. Adadaki Türk ve Rumlar kendi ırk ve dinlerine göre yaşam tarzı 
belirleseler de Adadaki binlerce yılın oluşturduğu iklim, toplumları derinden 
etkiler. Yılların yaşanmışlığı ile şekillenerek her yerde kendini hissettiren 
bu kültürel iklim, Adaya kısa süreliğine turistik amaçla gelen insanları dahi 
etkilemektedir. Bu etki coğrafi açıdan küçük ama tarihsel yönüyle oldukça 
zengin bir Adada yaşanabilecek özel bir duygudur.

Kuzey Kıbrıs’taki yer adları, yukarıda sözü edilen çok yönlü ve çok dilli 
bir bakış açısıyla değerlendirilebilir. Yerleşim yeri veya mevki adları, oraya 
ilk yerleşenler tarafından kendi sözcükleri ile verilir. Sonrasında o bölgeye 
gelen farklı dil sahipleri, mevcut adı aynen devam ettirebilir veya kendine 
göre değiştirebilir. Bu değiştirme sürecinde eski yer adının ses veya anlam 
yönünden yararlanılabileceği gibi, eski adla ilgisi olmayan yeni adlandırmalar 
da yapılabilir. Yer adlarındaki değişmeler, resmî kayıtlara giren ve halk 
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arasında kullanılan şekilleriyle birlikte incelenmelidir. Yönetim tarafından 
değiştirilen veya standartlaştırılan birtakım yer adlarının eski şekillerine 
konuşma dilinde rastlamak mümkündür. Kuzey Kıbrıs’taki yer adlarının 
değişim süreci irdelenirken bu konuya da vurgu yapılacaktır. Kıbrıs Türk yer 
adları, çok katmanlı kültürel geçmişe bağlı olarak çeşitlilik arz eder. Bunlardaki 
değişimlerin kategorize edilmesi de aynı şekilde yapılmalıdır.

2.1 Değişim Evrelerinin Sınıflandırılması

2.1.1 Arkaik/Antik Yer Adları

Kıbrıs’taki eski yer adlarının birçoğu, yerleşim yerinin kurulması sırasında 
verilen ilk isimlere dayanır. Arkaik isimler olarak değerlendirilen bu yapılar, 
genellikle o bölgenin coğrafi özelliklerine bakılarak verilmiştir. Tanınmış 
kişilerin adlarına veya kutsallık atfedilmiş bir olaya göre verilmiş yer adları 
da bu grupta yer alır. Kıbrıs üzerinde hakimiyet kurmuş birçok medeniyetin 
izlerine bu tür yer adlarında rastlanmaktadır. Roma, Lüzinyan, Venedik ve Türk 
dönemlerinden kalma bu adların bir kısmı günümüze kadar ulaşmış, bir kısmı ise 
unutulmuş veya değişmiştir. Antik yer adları şeklinde adlandırdığımız bu yapılar 
üzerinde tartışmalar olabilmektedir. Aradan uzun bir süre geçmesi nedeniyle, bu 
eski adların kökeni farklı dillere ve milliyetlere dayandırılarak Kıbrıs adasındaki 
egemenlik ve hakimiyet mücadelesinin yapılabileceği düşünülmüştür. Bu gibi 
tartışmalar uzayıp gitse de, bir yerleşim yerine oraya ilk yerleşenler tarafından 
isimler verildiği kabul edilir. Kıbrıs’taki eski isimler konusunda bu gerçeği kabul 
etmek gerekir. Mevcut yerleşim birimine, sonradan gelen toplumlar tarafından 
yeni isimler verilmesi gayet normaldir. Ancak bu yeni isimler, ilk aşamada 
verilen eski isimleri değersiz kılmamalıdır. Önemli olan, eski isimlerin değişme 
sürecinin objektif şekilde ele alınması ve değerlendirilmesidir. Bu bölümde 
Kıbrıs’taki eski yer adlarından birkaç örnek verilmiştir.

Kıbrıs’ın kuzeydoğu bölgesinde yer alan Görneç köyünün adı, Kornokipos 
biçimine dayanır. Köyle ilgili bütün eski kaynaklarda ve haritalarda Kornokipos 
adı görülür. Dağ üzerine kurulmuş bu köye verilen Kornokipos adıyla ilgili farklı 
görüşler bulunmaktadır. Fakat en geçerli bilgi, Kornokipos adına kaynaklık 
eden kornos sözcüğünün bölgedeki coğrafi özelliklere göre verildiğidir. Kornos, 
Fransızca corne kelimesine dayanmakta ve ‘1. Boynuz 2. Uç’ anlamlarına 
gelmektedir. Çünkü köyün yer aldığı yüksek dağ ve bölgenin coğrafi özellikleri 
buna uygundur. Bu ad, Kıbrıs Türkleri arasında zamanla Görneç biçimini 
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almıştır. Kıbrıs’ın güneyinde benzer şekilde uç bölgede yer alıp Kornos adı 
taşıyan başka köyler vardır. Arkaik yer isimlerinden bir diğeri Kalavaç’tır. Eski 
kayıtlarda Kalyvakia olarak geçen bu yer isminin bölgedeki Galif tepesi’ne 
dayandığı tespit edilmiştir. Bu tepe, görünümü dolayısıyla ‘çardak’ manasına 
gelen Galif ismini almıştır. Bu ad zamanla halk dilinde Galivaca > Kalavaç 
değişimine uğramıştır. Girne bölgesindeki bir köy adı olan Karakum, yine eski 
yer adları grubu içinde ele alınabilecek bir isimdir ve Osmanlı döneminden 
itibaren izlenebilmektedir. ‘Delik’ anlamındaki Yunanca tripios’tan ileri 
gelen Trypimeni adı da eski dönemlere dayanır. Bölgedeki delikli bir taştan 
esinlenilerek verilen bu ad, halk dilinde Tirmen şekline dönüşmüş ve günümüze 
kadar ulaşmıştır. Girne bölgesindeki Ağırdağ köyünün adına bakıldığında, 
Kıbrıs Rum dilindeki Agridi biçimi görülür. Yunanca kökenli ‘yabani’ anlamına 
gelen Agrios’tan türediğine inanılan bu isim, Kıbrıs Türkleri arasında Ağırdağ 
veya Ağrı dağı şeklinde geçer. Her iki toplum, kendi diline göre bu isimlere 
anlam yüklemiştir. Netice olarak Agridi/Agırdağ/Ağrı dağı isimleri arkaik yer 
adları grubunda değerlendirilmektedir. Yer adlarının değişim evreleri ile alakalı 
vereceğimiz diğer bölümlerde de görüleceği gibi, arkaik yer adlarında coğrafi 
özelliklerin etkisi büyüktür. Eski adlarda, inançların ve kutsallık atfedilen 
olayların etkisi de görülür. Bugün Girne bölgesinde yer alan ve Kıbrıslı Türkler 
tarafından Çatalköy adını alan yerleşim biriminin eski adı, Ayios Epiktitos 
adlı bir Hristiyan din adamından ileri gelmektedir. Yine kişi adına dayanan 
Akhyritou ile Hamid Mandres köyleri Mağusa ile Lefkoşa bölgesinde yer alır. 
Lefke bölgesi köylerinden Çamlıköy’ün adı, Osmanlı Türk idaresi döneminde 
verilmiş bir addır. Köydeki çam ağaçlarından hareketle verilen bu ad günümüze 
kadar ulaşmıştır. Kuzey Kıbrıs’taki Girne, Mağusa, Lefkoşa gibi büyük şehir 
adları da arkaik yer adları grubuna girer. Genellikle Roma veya daha öncesi 
dönemlere dayanan bu isimlerin kendilerine özgü geçmişleri ve anlamları 
vardır. Her birine burada ayrıntılı olarak girilmesi çalışmanın kapsamı dahilinde 
değildir.

Özet olarak, Kuzey Kıbrıs’taki arkaik yer adlarının bir bölümü yukarıdaki 
örneklerden de anlaşılacağı gibi, yerleşim yerinin adı ile yaşıt sayılabilir. 
Bunlar orijinal isimlendirmelerdir. Aynı yerleşim biriminde bazen iki farklı 
eski ad görülebilmektedir. Bunlar da tarihi tam olarak tespit edilemeyen 
isimlendirme katmanlarıyla açıklanabilir. Eski ve arkaik Kıbrıs yer adlarında, 
Roma’dan Lüzinyan’a, Venedik’ten Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin 
izleri saklıdır.



110     KIBRIS TÜRK TOPONİMİSİNDE YENİDEN ADLANDIRMA EVRELERİ 

2.1.2 Toplumsal Ayrışmalar Sonrasında Verilen Yer Adları (1958 ve 1974 
Evreleri)

Kıbrıs, bölgesel güç mücadelelerinin odağında yer aldığı için geçmişten 
günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir adadır. Özellikle Kuzey 
Afrika ile Doğu Akdeniz bölgesinde hakimiyet kuran yönetimler, Kıbrıs ile bir 
şekilde ilgilenmişlerdir. Büyük güçlerin Ada üzerindeki etkisi, Adanın tümünü 
kontrol etmek veya Kıbrıs’taki eski krallıklardan bazılarını vergiye bağlamak 
şeklinde olmuştur. Bugün Kıbrıs’ta, azınlıklar dışında iki büyük toplum 
yaşamaktadır. Bunlar Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumlarıdır. Türkler Kuzey’de 
Rumlar ise Güney Kıbrıs’ta yaşamaktadır. Türkler, Rumlar ve diğer azınlıklar, 
1950’lere kadar karma toplum şeklinde yaşamışlardır. Ada tek merkezden 
yönetildiği için bölgelere göre ayrım yapılmamıştır. Ancak her toplumun 
yoğun olarak yaşadığı kendine özgü köyler ve mahalleler görülmekteydi. 
1878’de idareyi devralan İngilizler, 1960’a kadar Kıbrıs’ta hüküm sürmüşlerdir. 
Özellikle 1950’lerden sonra yaşanan yönetim boşluğu, egemenlik kavgasını 
yaratmış ve Türk – Rum toplumları arasında çatışmaya neden olmuştur. Türkler, 
kendilerini Osmanlı Türk idaresinin devamı sayarken, Rumlar büyük Helen 
İmparatorluğuna Kıbrıs’ı da dahil etmek istemişlerdir. Bugün halen çözülemeyen 
Kıbrıs sorununun başlıca nedeni bu egemenlik mücadelesidir. İki toplum, söz 
konusu sebepten ileri gelen ayrışma ve çatışmalar yaşarken, bunun yer adlarına 
yansıdığı da görülür. Hatta yaşlı insanların anlattığına göre, köy girişlerindeki 
levhalar gece vakitlerinde değiştirilir ve her toplum kendi kimliğini yansıtan 
köy isimlerinin kullanılmasını isterdi. Bu çekişmeler özellikle küçük yerleşim 
birimlerinde yaşanırdı. 1950’li yıllar, toplumlararası ayrışmanın şiddetlendiği 
zamanlar olmakla birlikte Kıbrıs’taki yer adlarının belirgin şekilde ayrışma 
gösterdiği tarihlerdir. 1958 yılında Kıbrıs Türkleri, özellikle kendi yaşadıkları 
yerleşim birimlerinin adlarını Türkçeleştirme yoluna gitmişlerdir. Eski yer 
adları ile Rum halkı tarafından kullanılan isimler devam etse de, Türkler yeni 
ve özgün Türkçe ile oluşturulan isimleri kullanmada kararlıdır. 1958 sonrasında 
yapılan Türkçeleştirme çalışmaları ile 1974’ten sonrakiler benzerlik arz eder. Bu 
çalışmalar belirli yöntemler izlenerek yapılmıştır. Bir sonraki bölümde bunlara 
değinilmiştir. Değişimlerin sebepleriyle birlikte ele alındığı ve örneklerle 
yansıtıldığı kısımlara geçmeden önce, 1974 döneminden kısaca söz etmek 
uygun olacaktır. Bilindiği üzere Kıbrıs, günümüzde fiili olarak Kuzey ve Güney 
olarak iki kesimden oluşur. 1950’lerden itibaren devam eden toplumlararası 
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çatışmalar, garantör ülkelerin müdahalesiyle durdurulabilmiştir. Bunun sonucu 
olarak Türkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında Kuzey’de ayrı 
bir devlet kurmuşlardır. Rumlar ise, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınmakta 
ve Avrupa Birliği içinde yer almaktadırlar. Kıbrıs’ın yeniden federal yapıya 
kavuşturularak birleştirilmesi için çalışmalar Birleşmiş Milletler çatısı altında 
sürdürülmektedir. 1974 sonrası dönem, toplumların fiili olarak ayrıldığı ve kendi 
idarelerini sürdürdükleri dönemdir. 1950 sonrası başlayan bölgesel ayrışmalar, 
1974 sonrasında kalıcı hale gelmiş ve halklar birbirinden uzaklaşmıştır. Yer 
adları da bu doğrultuda değiştirilmiş ve resmi kayıtlara girmiştir. Kıbrıs Türk 
Toponimisinde 1958 ve 1974 sonrası yapılan değişiklikler şu şekilde kategorize 
edilebilir.

2.1.3 Eski Ad ile Anlam İlişkisine Dayanan Değişmeler

Eski yer adının anlamından yola çıkılarak verilen Türkçe adlardır. Söz 
konusu çeviri yöntemi, bazen birebir bazen de yakın anlamlı sözcüklerin 
türetilmesi şeklinde olabilmektedir. Örnekler: Ağıllar köy adı, eski Rumca ad 
Mandres’den birebir çeviridir. Eski ad Mandres, Yunanca kökenlidir ve ‘ağıl, 
ahır’ anlamına gelir. Bir diğer köy adı Çınarlı, eski Platani adından çeviridir. 
Eski ad Platani, ‘çınar’ anlamına gelen Latince kökenli Platanus’a dayanır. 
Karpaz bölgesi köylerinden olan Derince’nin adı da çeviri yoluyla verilmiştir. 
Eski ad Vathylakkas, ‘derin çukur’ anlamına gelen Yunanca kökenli ‘vathis 
lakkos’a dayanır. Kuzey Kıbrıs’taki büyük şehirlerden biri olan Güzelyurt’un 
adı da çeviridir. Bu yerin eski adı ‘güzel, hoş, yakışıklı’ anlamına gelen Yunanca 
kökenli Omorfos’a dayanır. Çeviri yoluyla verilen Kıbrıs Türk yer adlarından 
diğer örnekler: Yeni ad Kalecik, eski ad Gastria’nın çevirisidir ve Gastria, 
‘kale’ anlamına gelen Yunanca kökenli ‘kastro’dan gelir. Yeni ad Taşköy, eski ad 
Petra’nın çevirisidir ve Petra, ‘taş’ anlamına gelen Yunanca ‘petro’ kelimesine 
dayanır. Yeni ad Yedikonuk, eski ad Eptakomi’nın çevirisidir ve ‘yedi yerleşim 
birimi’ anlamına gelen Yunanca kökenli ‘epta komi’ sözcüklerinden gelir. 
Yunanca epta ‘yedi’, komi ‘yerleşim birimi’ anlamındadır.

2.1.4. Fonetik Benzerliğe Bağlı Değişmeler

Kıbrıs Türk toponimisinde, eski adların ses ve söylenişlerinden hareketle 
verilen yer adları vardır. Eski adların bazıları, telaffuz yönüyle halk dilinde 
alışkanlık yaratmıştır. Bu nedenle halk, eski adları kendi söyleyişine 
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uydurmakla birlikte bunların bir bölümünü orijinaline uygun olarak 
Türkçeleştirmiştir. Türkçede bu tür yapılara güzel adlandırma denmektedir. Bu 
ad verme yöntemlerinde, eski ad ile yeni ad arasında herhangi bir anlam ilişkisi 
yoktur. Benzerlik tamamen sesler üzerindedir. Kıbrıs Türk toponimisinden ilk 
örnek Ardahan adıdır. Kıbrıs Türk köy isimlerinden olan Ardahan, köyün eski 
adı Ardhana’nın söylenişinden hareketle oluşmuş bir addır. Muhtemelen özel 
bir isim olan eski ad Ardhana, Kıbrıs Türk halk dilinde Ardana biçiminde 
telaffuz edilmiş ve zamanla Ardahan’a dönmüştür. Yeni Ardahan adının 
verilmesinde Türkiye’deki Ardahan şehir adının etkisi de vardır. Diğer 
örnek Arıdamı’dır. Köyün eski adı, Yunan tanrıçası Artemis’ten ileri gelen 
Artemi’dir. Bu ad halk dilinde ‘arı evi’ anlamına gelecek şekilde zamanla 
Arıdamı’ya dönmüştür. Kaleburnu adı da örnekler arasındadır. Köyün eski 
adı Galinoporni’dir ve bu isimle alakalı efsane bulunmaktadır. İnanışa göre, 
Venedik ve Lüzinyan döneminde esir edilen kadınlar, hayat kadını olarak bu 
köy civarında tutuluyordu. O nedenle buraya ‘güzel hayat kadınları’ anlamına 
gelen Yunanca Galinoporni adı verilmiş. Galino, Yunanca ‘güzel’ anlamına 
gelen ‘kalos’a; porni ise Yunanca ‘hayat kadını, fahişe’ anlamındaki ‘porni’ye 
dayanır. Bu ad halk dilinde ‘kalenin ucu’ anlamına gelecek şekilde zamanla 
Kaleburnu’ya dönmüştür. Diğer örnek Kilitkaya’dır. Köyün eski adı, ‘arpa’ 
anlamına gelen Yunanca Kridhia’dır. Bu ad Kıbrıs Türk halk dilinde ‘kilit 
şeklinde kaya’ anlamına gelecek biçimde zamanla Kilitkaya’ya dönmüştür. 
Diğer örnek Kumyalı’dır. Köyün eski adı, ‘kıyıdaki yerleşim birimi’ anlamına 
gelen Yunanca Koma tou yalou’dur. Bu ad Kıbrıs Türk halk dilinde ‘kumları bol 
kıyı’ anlamına gelecek şekilde zamanla Kumyalı’ya dönmüştür. Diğer örnek 
Sınırüstü adıdır. Köyün eski adı ‘nem’ anlamına gelen Yunanca Syngrasis’tir. 
Bu ad Kıbrıs Türk halk dilinde ‘sınırın üstünde’ anlamına gelecek şekilde 
zamanla Sınırüstü’ye dönmüştür. Kıbrıs Türk yer adlarında bu gruba giren yer 
adı örneklerini çoğaltmak mümkündür.

2.1.5. Yeryüzü Şekillerine Bağlı Değişmeler

Dünyadaki yer adlandırmalarında çokça tercih edilen yöntemlerden birisi coğrafi 
özelliklerden yola çıkmaktır. Bu eğilim, Kıbrıs Türk yer adlarında da yaygın 
olarak görülür. Küçük bir ülke olan Kıbrıs’ta insanların çevresel koşullardan 
etkilenmesi ve doğal özelliklere bağlı kalması gayet normaldir. Coğrafyasına 
bağlı Kıbrıs Türkleri, yer adlarında da bunu göstermiştir. İlgili örnekler şöyledir: 
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Eski adı Ayia Irini olan köy, 1950’lerden sonra Akdeniz adını almıştır. Köyün 
kıyıda yer alması ve denize yakın olması, bu adın verilmesinde etkili olmuştur. 
Bu isim, Kıbrıs’ı çevreleyen Akdeniz’den ileri gelmektedir. Bir diğer yer 
adı Bademliköy’dür. Eski adı Loutros olan bu köy, çevresinde yetişen badem 
ağaçları dolayısıyla bu adı almıştır. Yeşil bahçeler içerisinde yer alan ve eski adı 
Kalo Grea olan bir diğer köye, ‘bahçesi bol’ anlamına gelecek şekilde Bahçeli 
adı verilmiştir. Beşparmak dağları, Kuzey Kıbrıs’taki en büyük dağlar olarak 
bilinir. Beşparmak köyü, adını bu dağlardan almıştır. Karpaz köylerinden olan 
Çayırova, bölgenin çayırlı ovaları nedeniyle bu adı almıştır. Kuzey Kıbrıs’ta 
düz arazi üzerine kurulu bazı köylere ‘ova’ adı ile isimler verilmiştir. Örnekler: 
Düzova, Çukurova, Altınova, Akova. Eski adı Fotta olan bir diğer köy, Beşparmak 
dağlarına giden yol üzerine kurulduğu için, ‘dağın yolu’ anlamına gelen Dağyolu 
adını almıştır. Yine Girne’ye giden yol üzerinde bulunan ve dağdaki geçitte 
yer alan köye ‘geçit üzerindeki köy’ anlamına gelen Geçitköy adı verilmiştir. 
Kıbrıs’ta nadir olarak görülen şelalelerden birisi Girne’nin dağ köylerinden 
eski adı Mothides olan köyde yer alır. Bu şelale eski gücünü kaybederek bugün 
çok az miktarda akmaktadır. O nedenle bu köye ‘ince akan su’ anlamına gelen 
İncesu adı verilmiştir. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.

2.1.6 Güneyden Kuzeye Aktarılan Yer Adları

1950 sonrasında başlayan çatışmalar Kıbrıslı Rumların Güneye, Kıbrıslı 
Türklerin Kuzeye taşınmasını zorunlu kılmıştır. Güvenlik amaçlı yapılan bu 
yer değiştirmeler sonucu Ada içinde bazı göçler yaşanmıştır. Kıbrıslı Türkler, 
Güney Kıbrıs’ta yaşadıkları bazı köyleri boşaltarak Kuzey Kıbrıs’a yerleşmiş 
ve bu yerleştirmeler yapılırken, köy halkının toplu olarak Kuzeydeki aynı köye 
iskan edilmesine dikkat edilmiştir. Bu yöntemle birçok köy topluca Kuzeye 
aktarılmış ve sosyolojik dengeler korunmuştur. 1960’lı yıllardan başlayıp 
1974 sonrasında artış gösteren bu yer değiştirmeler, Kıbrıs Türk halkı üzerinde 
psiko-sosyal etkiler yaratmış ve insanların yeni yerlere alışması zaman almıştır. 
Halkın yeni duruma adapte olma süreci devam ederken, eski köylerde Türkçe 
ad olarak benimsenen yer adları Kuzeye taşınmış ve böylece halk yeni bölgelere 
kolay uyum sağlamıştır. Kuzey Kıbrıs’taki Geçitkale, Yıldırım, İskele, Tatlısu, 
Esentepe, Kalkanlı, Alaniçi, Çayönü, Malatya, Mormenekşe, Mutluyaka, 
Ötüken, Taşkent, Tuzla, Yayla gibi yer adları bunlara örnektir. Güney’den 
taşınan yer adının Kuzey’de de olması halinde, ilgili yer adının önüne ‘Yeni’ 
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ifadesi eklenmiştir. Örnek: Yeniboğaziçi, Yenierenköy. Eski adı Lysi olan 
Akdoğan köyünün adı ise birleştirme yoluyla yapılmıştır. Akıncılar ve Aydoğan 
köylerinden göç eden halk, eski köy adlarından Akıncılar isminin ‘Ak’ kısmı ile 
Aydoğan isminin ‘Doğan’ kısmını birleştirerek Akdoğan adını oluşturmuştur. 
Buna benzer uygulamalar, Kıbrıs Türk halkının yer adları üzerinden kimlik 
oluşturma konusuna verdiği önemi gösterir.

2.1.7 Özel İsimlere Bağlı Değişmeler

Kıbrıs Türkleri özellikle Milli Mücadele uğrunda hayatını kaybeden insanlara 
ayrı bir önem verir. Dolayısıyla, Kıbrıs Türk yer adlarında kişi isimlerini yaşatan 
birçok örnek görülür. Ülkesi ve toplumu için hayatını feda eden kişiler başta 
olmak üzere, toplumsal yaşamda önemli izler bırakmış siyasetçi, sanatçı gibi 
insanların adları Kuzey Kıbrıs’ta yaşatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adı bugünkü İnönü köyünde yaşatılır. Serdarlı 
köyünün adı, 1950’li yıllarda köye büyük hizmetler yapmış olan muhtar Mustafa 
Mehmetali Serdar’ın adından hareketle verilmiştir. Uzun yıllar İngiltere’de 
yaşayan ve Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen Kıbrıslı Türk şair Osman 
Türkay’ın adı, kendi köyü olan Ozanköy’de yaşatılır. Ozanköy, ‘Şairin köyü’ 
manasına gelir. Akçiçek, Aslanköy, Cengizköy, Gökhan, Güngör, Haspolat, 
Karaoğlanoğlu, Kılıçaslan, Ömerli, Özhan köylerinin adları ise Kıbrıs Türk 
milli mücadele safhalarında şehit olan askerlerin adını taşımaktadır.

3. Sonuç
Genel olarak Kıbrıs yer adları, geçmişten bugüne Kıbrıs adasında yaşayan 
halkların kimlik oluşturma süreçlerinde etkin rol oynamıştır. Yeniden kurulan 
bir yerleşme bölgesine hangi ad verilmiş olursa olsun, buraya gelen yeni sahipler 
kendilerine göre isimlendirme yapmışlardır. Bu değiştirmelerde bazen eski adın 
etkisinde kalınmış bazen de tamamıyla yeni isimler meydana çıkmıştır. Kıbrıs 
adasındaki en eski yer adlarının Latince, Yunanca ve Osmanlı Türkçesine kadar 
uzandığı bilinse de, günümüzde Türkçe ve Rumca üzerinde şekillenen bir yapı 
görülür. Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları, yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı 
olarak anlatıldığı gibi, Ada üzerindeki yapıları ve yerleşme bölgelerini kendi 
dillerine uygun biçimde yorumlamışlardır. Dillere göre farklı isimler türetilse 
de, yorumlama ve coğrafyayı anlamlı kılma çabası birçok yönde ortaktır. Tüm 
dünyada olduğu gibi, Kıbrıs Türk toponimisinde de coğrafi şartlar ile tarihî 
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isimlerin etkisi görülebilir. Bunlar yanında, sosyolojik şartların belirlediği yer 
adları göze çarpmaktadır. Ayrı başlıklar altında ele alınan isimler vasıtasıyla 
Kıbrıs Türklerinin yer adı verme eğilimleri ana hatları ile ortaya konulmuştur. 
Ele aldığımız bölümler dışında kalan ve sayıca çok olmayan isimlendirmeler de 
vardır. Ancak bunlar tipik değişim evrelerini yansıtmadığı için çalışmaya dahil 
edilmemiştir. Kıbrıs’taki ana yerleşimler dışında kalan bölge ve mevki adları 
da benzer doğrultuda isimlendirilmiştir. İlerleyen çalışmalarda bunlar da ele 
alınacaktır.
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1. Giriş

Kapitalist gelişmenin ortaya çıkarttığı bir kitle iletişim aracı olan 
gazete, köken olarak Ortaçağ sonrasında Avrupa’da görülen 
haber mektuplarına dayanmaktadır (Alemdar, 1996:17). Daha 

ziyade aristokrasinin ticari amaçları için bilgi içerikli hazırlanan haber 
mektupları, ticaretin artması, sermaye birikimi ve Avrupa’da meydana 
gelen din kökenli savaşların halkın toplumsal ve siyasal olaylara ilgisini 
arttırması gibi çeşitli gelişmelerle zaman içinde yerini gazetelere bırakmıştır. 
İletişim teknolojisinin ilk aracı olarak kabul edilen Johanness Gutenberg 
tarafından icat edilen matbaalar, gazetelerin yaygınlaşmasına aracılık 
ederek, gazeteciliğin bir mesleğe dönüşmesinin yolunu açmıştır (Şimşek, 
2014:105). 

Gazetenin süreli yayın olarak ne zaman, nerede çıktığı konusunda kesin 
bilgi olmamakla birlikte, 1605 yılında Hollanda’da yayımlanan Niuewe Tijdingen 
ile 1609 yılında Bremen yakınlarındaki Augusburg’da yayımlanan Avis Relation 
Oder Zeitung gazetelerinin ilk gazeteler arasında olduğu belirtilmektedir. 
18 yüzyılda Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonrasında ilan edilen Amerikan 
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Bağımsızlık Bildirgesinde düşünce ve fikir özgürlüğünün yazılı olarak yer 
alması, gazetecilik mesleğinin biçimlenmesi açısından oldukça önemli bir 
adımdır (Tokgöz, 2000:46-47). 

19. yüzyılda İngiltere’de yaşanan endüstri devrimi, diğer pek çok 
alanda olduğu gibi gazetenin ve gazeteciliğin köklü değişikliklere uğrayarak 
kurumsallaşmasına ve gazeteciliğin bir meslek hüviyeti kazanmasına imkân 
sağlamıştır. Hızlı makineleşme ile enformasyonun toplanması ve dağıtılması 
gazetecilik faaliyetlerine büyük kolaylıklar sağlamış, bunun sonucu olarak 
gazetelerde yer alan haber sayıları ve çeşitleri artmıştır. Böylece seçkinci 
gazetecilik anlayışından, halka yönelik olarak hazırlanan kitle gazeteciliğine 
yönelim yaşanmıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 1830’lu 
yıllardan itibaren yayımlanmaya başlanan metelik gazeteleri (penny papers), 
çağdaş anlamda kitle gazeteciliğinin atası niteliğindedir. Metelik gazeteleri, 
ucuz fiyatları ve siyaset dışı farklı haber içerikleriyle küçük elit bir grup 
yerine, kentlileşen orta sınıfı hedef kitle olarak belirlemiştir. Geniş halk 
kitlelerine ulaşan metelik gazeteleri, siyasal partilerden aldıkları ekonomik 
destek yerine, reklam ve tirajdan elde ettikleri gelirle yayın hayatlarını 
sürdürmüşlerdir. Metelik basını ile birlikte gazeteler içerik itibariyle artık 
siyasi gelişmelerden çok, toplumun daha büyük bir kesiminin ilgisini çekecek 
günlük hayata ilişkin haberlere öncelik vermiştir. Herkes tarafından kolay 
anlaşılması için basit ve sade bir dille yazılan bu haberler, aynı zamanda 
modern anlamda ilk “haber” metinleri olarak kabul edilmektedir (Taş, 
2010:56). 

Yazılı metnin uzak mesafelere iletimini sağlayan telgrafın keşfi 
ile birlikte iletişim teknolojilerinde basım çağından analog çağa geçilmiştir 
(Aktaş 2014:38). Bu dönemde telefonla sesin aktarımı, ardından radyonun 
ve televizyonun icadı iletişim teknolojilerinde yaşanan oldukça önemli 
yeniliklerdir.

İletişim teknolojilerinde asıl büyük devrim ise internetin icadı ve 
1980’li yıllardan itibaren yaygınlaşmasıyla yaşanmıştır. Dijital çağ olarak 
isimlendirilen bu dönemde bilgisayar ve ağ teknolojilerinde yaşanan 
gelişmeler, geleneksel medyadan oldukça farklı özellikler taşıyan “yeni” 
bir medyayı ortaya çıkartmıştır (Kılıç, 2019:229). Bu çalışmada kitle 
iletişim araçlarının ilk örneği olarak kabul edilen gazetelerde ve gazetecilik 
uygulamalarında yeni medya ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşümler 
konu edinilmektedir.
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2. Yeni Medya ve Temel Özellikleri
2.1 Yeni Medyanın Kavramsal Çerçevesi

Yeni medya, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel kitle iletişim 
araçlarına alternatif olarak ortaya çıkan ve dijital teknolojiyi kullanan 
medyayı ifade etmektedir (Manovich, 2001:28). Geleneksel medya ile yeni 
medya arasındaki farklılık sadece iletişim teknolojisindeki gelişmelerden 
ibaret değildir. Çalışmada yeni medya kavramına yüklenen esas vurgu, 
yeni medyanın medya-toplum ilişkisinde ortaya çıkarttığı farklılıklar, 
gazetecilik pratiklerinin ve haber üretim biçimlerinin değişimi ile kullanıcı 
farklılaşmaları gibi çok daha geniş bir yelpazede gazeteciliği dönüştürmeye 
olan etkisinedir.

Geleneksel medyadan yeni medyaya doğru yapısal dönüşümün temelinde 
yöndeşme ve sayısallaşma bulunmaktadır (Yıldırım, 2013:231). Yöndeşme 
(convergence); medya, bilgisayar ve telekomünikasyon gibi sektörlerin, 
ekonomik ve teknolojik olarak birleşmesini ve yeni ürünler veya hizmetler 
meydana getirmesini ifade etmektedir. İletişim teknolojilerinde yöndeşme; 
telekomünikasyon, bilgisayar ve medya teknolojilerini bir araya getirerek 
tüm bunların tek bir teknolojide kullanılmasına imkân sağlamıştır (Jenkins, 
2006:3). Yöndeşme, sayısallaşma özelliğiyle ile mümkün olabilmektedir. 
Sayısallaşma ise fiziksel olan herhangi bir bilginin/şeyin sayısal bir forma 
dönüştürülerek bilgisayarlar tarafından kullanılabilir duruma getirilmesidir 
(Manovich 2001:28). 19. yüzyılda Matematikçi Gootfried Wilhelm tarafından 
geliştirilen ve temelde 0 ile 1 değerlerine dayanan sayısal/dijital dilde her 
harfin veya sembolün bir kodu bulunmaktadır. Bilgisayarda tüm işlemler bu 
dildeki kodlamalar ile gerçekleştirilmektedir (Dijk, 2006:9). Bu çerçevede 
sayısal olarak kodlanan metin, ses ve görüntüler yeni medya ortamlarında 
birlikte yer alabilmekte böylece yöndeşmeyi ifade eden farklı medya 
içeriklerinin bir araya getirilerek tek bir ortamda yayımlanabilmesi mümkün 
olabilmektedir.

2.2 Yeni Medyanın Özellikleri

Yöndeşme ve sayısallaşma ile yapısal dönüşümünü sağlayan yeni medyayı 
geleneksel medyadan ayıran bir takım özellikler vardır. Richard Rogers’a göre 
bunlar etkileşimlilik, kitlesizleştirme ve eş zamansızlıktır (Rogers, 1986’dan 
aktaran Törenli, 2005:159).
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2.2.1 Etkileşimlilik

Yeni medyada etkileşimlilik, kaynak ile hedefin karşılıklı etki içinde olmasını 
ifade etmektedir. Sayısal kodlama üzerine temellendirilen yeni medya 
ortamlarının etkileşime imkân tanıyan yapısıyla kullanıcı, kendisine sunulan 
iletiye anlık olarak geri bildirimde bulunabilmektedir (Dijk, 2006:9). Böylece 
geleneksel medyanın tek yönlü iletişime dayanan yapısı, kullanıcıyı da 
sürece katan çift ve çok yönlü iletişime dönüşmektedir. Özellikle yeni medya 
mecralarından biri olan sosyal paylaşım platformlarında kullanıcılar, kendi 
ürettikleri metin, fotoğraf, video gibi içerikleri paylaşarak geleneksel medyanın 
pasif okuyucusundan yeni medyanın aktif birer içerik üreticisine dönüşmektedir. 

2.2.2 Kitlesizleştirme

Yeni medyada kitlesizleştirme özelliği, iletinin, doğrudan doğruya tek bir 
bireye hitap edecek şekilde üretilmesini ve gönderilmesini ifade etmektedir. 
Geleneksel medyada üretilen mesajlar, genel bir kitleye hitap edecek şekilde 
tasarlanıp yayımlanırken, yeni medyanın kitlesizleştirme özelliğiyle tek tek 
bireyler veya küçük gruplar için ayrı mesajlar üretilip bunlar da e-posta gibi 
farklı iletişim kanallarıyla bireylere özel olacak şekilde gönderilebilmektedir 
(Törenli, 2005:160). Bu özellik, yeni medya kullanıcılarının ilgi ve beklentisinin 
daha fazla dikkate alınarak içerik üretilmesine ve dolayısıyla iletişim sürecinde 
kontrolün kaynaktan hedefe doğru kaymasına imkân tanımaktadır.

2.2.3 Eşzamansızlık

Yeni medyada eşzamansızlık özelliği, kaynak ile eşzamanlı olarak aynı platformda 
bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, kullanıcının iletişim sürecini, 
istediği zaman başlatabilmesini, durdurabilmesini veya sonlandırabilmesini 
ifade etmektedir. Bu özellik, kullanıcıya mesajı istediği zaman alma ve istediği 
zaman gönderme fırsatı sağlamaktadır.

3. Yeni Medyada Gazetecilik
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte internet tabanlı ortamlarda 
gerçekleştirilen ve “internet gazeteciliği” olarak isimlendirilen yeni bir 
gazetecilik anlayışı ortaya çıkmıştır (Gezgin, 2002, 30). Elektronik gazetecilik, 
dijital gazetecilik, online gazetecilik gibi farklı isimlere sahip internet 
gazeteciliğinin gelişimi üç dönemde ele alınmaktadır. Birinci dönemde baskıya 
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girecek geleneksel gazete sayfası birebir taranarak görüntüsü internet ortamında 
yayımlanmış, web sayfası için ayrı bir içerik ve mizanpaj üretilmemiştir. 
İkinci dönemde gazeteciler basılı gazeteler için hazırladıkları haber içeriklerini 
aynı zamanda web sayfası için de hazırlamışlardır. Üçüncü dönemde ise yeni 
medyanın multimedya (çoklu ortam) imkanlarıyla içerik web sayfasına özgü 
olarak tasarlanmıştır (Tokgöz, 2000:69).

Kitle iletişim araçlarının bilgisayar ve telekomünikasyon gibi sektörlerle 
yöndeşmesi ve iletişim araçlarındaki dijitalleşme ile veri toplama, işleme, 
depolama ve yayma gibi alanlardaki yenilikler, gazetecilikte değişim ve 
dönüşümü meydana getirmiştir.

Maliyet giderleri, editoryal süreçler ve mesleki yeterlilikler gibi konularda 
meydana gelen değişim ve dönüşümler yeni medyanın gazetecilik endüstrisine 
olan etkilerini gösterirken, haber için gerekli olan enformasyonun toplanması, 
işlenmesi, habere dönüştürülmesi ve sunulması süreçlerinde yaşanan değişimler 
de yeni medyanın haber üretim pratiklerine olan etkilerini göstermektedir.

3.1 Maliyet Giderleri

İnternet gazeteciliğinin geleneksel gazetelere göre en büyük avantajlarından 
biri kâğıt ve baskı giderlerinin olmaması ve neredeyse sıfır maliyetle 
yayımlanmasıdır (Bulut, 2006:42). İnternet gazetelerinin yayın hayatına 
başlaması ve yaygınlaşmasıyla okur kitlesini büyük oranda kaybeden 
geleneksel gazeteler, buna paralel olarak reklam gelirlerinin düşmesi ve basım 
maliyetlerinin artmasıyla ekonomik darboğaza girmiştir (Bulut ve Karlıdağ, 
2015:19). Yaşanan sıkıntılar sonucunda geleneksel gazetelerin bir kısmı 
yayınlarını tamamen sonlandırırken, bir kısmı da kâğıt baskıyı durdurarak, 
internet ortamında yayın hayatına devam etme kararı almıştır. Nitekim yayın 
hayatına 1933’te başlayan ve ABD’nin en çok okunan dergilerinin başında gelen 
Newsweek, tiraj ve reklam gelirlerindeki azalma, kâğıt, baskı ve dağıtımdan 
kaynaklanan ekonomik zorluklar nedeniyle baskıyı durdurma kararı almış ve 31 
Aralık 2012 tarihinde son kez kâğıt baskıyla yayımlanmıştır. İngiltere’nin ünlü 
gazetesi The Independent de 26 Mart 2016 tarihinde kâğıt baskıyı sonlandırarak 
sadece internet üzerinden yayın hayatına devam etme kararı almıştır. Gazetenin 
son baskısında yer alan “İngiltere nüfusu 56.68 milyondan 63.75 milyona çıktı. 
Facebook’ta İngiliz kullanıcıların sayısı 0’dan 12.4 milyona çıktı. İngiltere’de 
ulusal gazetelerinin toplam tirajı 15 milyondan 8.5 milyona düştü” şeklindeki 
ifadeler alınan bu kararın sebebini açıklar mahiyettedir (BBC, 2012).
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Benzer şekilde Türkiye’de ekonomik sıkıntı yaşayan geleneksel 
gazetelerden bir kısmı da kâğıt baskıyı sonlandırmıştır. Radikal 21 Haziran 2014 
tarihinde, Habertürk ise 5 Temmuz 2018 tarihinde kâğıt baskıya son vermiş ve 
dijital olarak yayınlarını sürdürme kararı almıştır.

Dijital teknolojinin sunduğu imkânlarla internet gazetelerinin personel 
maliyeti, geleneksel gazetelere göre kayda değer ölçüde azalmıştır. Burada 
etkili olan en önemli sebep enformasyonun çok çeşitli kaynaklardan haber 
merkezlerine sürekli akması ve böylece medya kuruluşunun daha az sayıda 
muhabir, foto muhabir ve teknik elemana ihtiyaç duymasıdır. Personel 
maliyetini azaltan diğer önemli gelişme ise iletişim teknolojisinin sağladığı 
yöndeşme ile birlikte, farklı medya kuruluşlarının haber büroları arasındaki 
işbirliğini ve birleşimi ifade eden tümleşik haber merkezlerinin ortaya çıkması 
ve burada üretilen haberlerin, bağlı bütün haber kuruluşlarına servis edilmesidir 
(Yıldırım, 2013:237). 

Basın işletmelerinin toplam maliyet listesinde yer alan önemli 
kalemlerden biri de dağıtımdır. Gazete dağıtımının zamanında ve düzenli bir 
şekilde sağlanamaması, gazete tirajını ve dolayısıyla da reklam gelirlerini 
etkileyeceğinden gazete sahipleri için dağıtımın ayrı bir önemi vardır. Nitekim 
düzenli dağıtımın sağlanabilmesi için Türkiye’de yayımlanan günlük gazetelerin 
çoğu, maliyetlerinin altında fiyatlarla dağıtım şirketlerine teslim edilmektedir 
(Derya, 2008:4). Yeni medya mecralarında yayın yapan gazetelerde ise içerik 
ve haberler, ağ erişimi özelliğiyle hiçbir maliyet gerektirmeden düzenli ve anlık 
olarak dağıtılabilmektedir. 

Büyük sermaye gerektirmeden kurulabilen ve ağ tabanlı yayımlanan 
internet gazeteleri, bu özelliğiyle her kullanıcıya elektronik bir gazete 
çıkarabilme imkânını sunmuştur. Bu durum, aynı zamanda, geleneksel basın 
sektöründe yoğun olarak yaşanan ve özellikle editoryal bağımsızlığa zarar veren 
tekelleşme sorununun çözümü için de bir fırsat niteliğindedir. 

3.2 Editoryal Süreç

Medya kuruluşlarında çalışan muhabir ve editörlerin haber üretim aşamasında 
gazetecilik mesleğinin ilkelerine ve kurallarına uygun bir şekilde haber 
üretmesini ifade eden editoryal bağımsızlık, basının haber verme, doğru 
bilgilendirme, vatandaşları bilinçlendirme ve kamuoyunun serbestçe oluşmasına 
katkıda bulunabilmesi açısından oldukça önemlidir (Tılıç, 2009:240). 
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Editoryal bağımsızlığın sağlanabilmesi için haber kuruluşlarında 
çalışanların siyasal iktidarın, güç odaklarının ve medya patronlarının her türlü 
baskısından uzak olması gereklidir. 1980’li yıllardan itibaren yaşanan teknolojik 
gelişmeler ve dünya genelinde liberal eğilimlerin artması, medya endüstrisini 
büyük bir endüstri dalına dönüştürmüş, kurulan dev medya holdingleri, medya 
sektöründe uluslararası boyutları olan tekelleşmeler meydana getirmiştir 
(Chomsky & Herman, 2004:45). 

Holdingleşen medya organizasyonlarında gazetecinin, editoryal kadronun 
baskısını dikkate almadan içerik üretmesi ve olaylar karşısında tarafsızlığını 
koruyabilmesi neredeyse imkânsızdır. Genellikle holdingleşen geleneksel medya 
organizasyonlarındaki katı editoryal süreçler göz önünde bulundurulduğunda, 
küçük sermayelerle çıkarılabilen internet gazetelerinin, editoryal bağımsızlık 
açısından muhabir ve editörlere daha özgür ortamlar sunması daha olası 
görünmektedir. 

Geleneksel medya kuruluşlarındaki katı editoryal süreçlerin 
yeni medyada daha esnek bir yapıda görünüm arz etmesi veya hiç 
olmaması, her ne kadar çok sesliliğin ve basın özgürlüğünün sağlanması 
açısından olumlu bir durum ise de haber üreticileri için bir kontrol 
mekanizmasının bulunmaması, kasıtlı olarak yanlış bilgi vermeyi 
ifade eden dezenformasyon gibi olumsuzlukların haberde daha fazla 
görülmesine ve dolayısıyla halkın basına olan güveninin azalmasına da 
yol açmaktadır. Mahremiyet ihlalleri, şiddet, taciz gibi zararlı içerikli 
yayınların artması, tık (tıklama/clickbait) tuzağı, aşırma haberler, ticari 
kaygılarla hazırlanan içerikler, yine internet gazeteciliğinde editoryal 
süreçlerin esnekliğinden kaynaklanan ve okuyucunun güvenine zarar 
veren diğer önemli sorunlardır. 

3.3 Mesleki Yeterlilik

Yeni medyanın ağ tabanlı kendine özgü yapısı, haber üretim ve sunum pratikleri 
üzerinde de dönüşümler meydana getirmiştir. Günümüzde gazetecilerin, sürekli 
ilerleme kaydeden teknolojiye ayak uydurabilmeleri, oluşan rekabet ortamında 
mesleklerini icra edebilmeleri adına belirleyicidir. 

Geleneksel gazetecilik anlayışında olayların aktarıcısı konumunda olan 
muhabirin en önemli görevi farklı kaynaklardan gelen enformasyonu çeşitli ilke 
ve yöntemlere göre haberleştirerek okuyucuya sunmaktır. 
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Dijital çağda medyanın yeniden yapılanmasıyla birlikte gazetecilerde aranan 
mesleki tecrübe ve yeterlilikler de değişmektedir. Bu çerçevede muhabirden 
olayları aktarmanın ötesinde, olaya ilişkin binlerce veri setinin medyaya servis 
ettiği bilgi, fotoğraf, ses, video ve diğer verileri okuması, bunların sentezini 
yaparak işlemesi ve haberi en kolay en hızlı anlaşılabilecek forma dönüştürerek 
okuyucuya sunması beklenmektedir. Yeni durum gazetecilere, gazetecilik 
meslek bilgisine sahip olmanın yanı sıra gelişen teknolojiyi yakından takip 
etme ve teknoloji bilgisini sürekli güncel tutma gibi bir takım sorumluluklar 
yüklemektedir. 

3.4 Haber Kaynakları

Haber toplama, yazılı metinlerin yanı sıra gerekli olduğu zamanlarda canlı 
kaynaklara da başvurarak, haberde kullanılacak bilgilere ulaşmaktır. Haber 
toplama aşamasında doğru kaynaklara ulaşmak ve onlardan konuyla ilgili 
detaylı bilgi almak, haberde doğruluğun ve güvenilirliğin sağlanması açısından 
oldukça önemlidir. 

Haber kaynakları, genel olarak birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Birinci el kaynaklar gazetecinin olay yerinde ulaştığı 
haber kaynaklarıdır. Örneğin bir basın toplantısına katılan gazeteci için burada 
açıklamalarda bulunan kişi, birinci el kaynak konumundadır. Gazeteci toplantıyı 
yapan kişinin söylediklerini not ederek veya çeşitli yöntemlerle kaydederek 
olaya ilişkin birinci el kaynaktan haber toplamış olur. Yerinden haber toplama 
maliyet gerektiren bir yöntem olduğu için pek çok haber kuruluşu abonelik 
yöntemiyle, haber ajanslarını haber kaynağı olarak kullanarak bu maliyeti 
düşürmeye çalışır. İkinci el kaynaklar ise gazetecinin haberin doğruluğuna ve 
kesinliğine kanıt sunmak ve içeriği zenginleştirmek amacıyla başvurduğu belge, 
rapor ve istatistik gibi materyallerdir (Tokgöz, 2000:190).

Geleneksel gazetecilikte resmi haber kaynakları, bütün haber 
kaynaklarının ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. Kamu kurumları, özellikle 
son zamanlarda kendi bünyelerinde oluşturdukları basın-halka ilişkiler 
birimlerinde, yürüttükleri faaliyetlerine ilişkin basın bültenleri hazırlatmakta 
ve bu bültenleri haber merkezlerine servis etmektedir. Haber merkezleri 
için yayına hazır haber metinleri konumunda olan bu bültenler, genel 
bir değerlendirmeyle gazetecileri resmi kaynaklara bağımlı kılmakta ve 
kamuoyunun resmi kaynakların amaçları doğrultusunda oluşmasına yol 
açmaktadır (Chomsky & Herman, 2004:45). 



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR     125

Özel kaynaklar ise hastane, dernek, vakıf ve özel kuruluşlar gibi resmi 
kaynakların dışında kalan tüm kaynak çeşitleridir. Resmi ve özel haber 
kaynaklarına, bir haber kaynağı olarak haber ajanslarını da ilave etmek gereklidir. 
Haber ajansları, gerek zaman ve mekân sınırlılığından dolayı gerekse maliyet 
azaltmak amacıyla haber kuruluşlarının abonelik sistemiyle haber kaynağı 
olarak kullandığı haber kuruluşlarıdır (Tokgöz, 2000:144).

İnternet gazeteciliğinde haber kaynaklarında çeşitlenme dikkat çekmektedir. 
Öncelikle internetin kendisi, başlı başına zengin bir haber kaynağıdır. Haber 
olarak yayımlanacak her hikâyenin zenginleştirilmesi online araştırmayla 
mümkün görülmektedir. Günümüzde gazeteciler, internetin kaynaklara ulaşma 
konusunda kendilerine sağladığı fırsatlarla kaynakları düzenli olarak tarayarak, 
araştırdıkları konu hakkında çok detaylı bilgi ve verilere ulaşmaktadırlar. Bu 
yönüyle geleneksel medya araçları olan gazete, radyo ve televizyon, interneti bir 
haber kaynağı olarak görmekte ve sık sık bu mecralardan haber toplamaktadır. 
Bu noktada gazetecilerin haberde doğruluğu ve güvenirliliği sağlamak açısından, 
kaynağı belirsiz online bilgilerin kasıtlı ve yanlış haberlerin yayılması yönünde 
bir risk barındırdığını göz önünde bulundurması ve internet kaynaklarından 
edindiği bilgilerle yetinmeyip bu bilgilerin doğruluğunu başka kaynaklardan da 
teyit etmesi önemlidir (Pavlik, 2013:125-126).

 Dijital teknolojiyle bütün dünyayı adeta bilgisayar ve mobil cihazlara 
indiren internet tabanlı ortamlarda binlerce veri setinin medyaya servis 
edilmesi ile haber kaynaklarında sınırsız bir çeşitlilik ve zenginlik sağlanmıştır 
(Değirmencioğlu, 2016:597). Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter gibi 
çok farklı platformlara sahip internet tabanlı sosyal ağlar da enformasyonun 
toplanması ve dağıtılması için önemli bir kanal konumundadır. 

İnternet kullanıcıları, yeni medyanın etkileşimlilik özelliği ile sosyal 
ağlarda aktif birer içerik üreticisine dönüşmüştür. Kullanıcılarının oluşturdukları 
içerikleri bir haber olarak yayması, “yurttaş gazeteciliği” olarak isimlendirilen 
ve profesyonel anlamda gazetecilik yapmayan kişilerin haber üretim ve 
yayma sürecine dâhil olmasını ifade eden gazetecilik anlayışına yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Esasen 20. yüzyılın sonlarında ABD’de toplumsal ve siyasal 
arenada yaşanan gelişmelerin demokrasi duygusuna zarar vermesi ve büyük 
medya organizasyonlarının gazetecilik mesleğinde ortaya çıkardığı sorunlar, 
yeni bir habercilik anlayışına ihtiyaç doğurmuş ve yurttaş gazeteciliği böyle bir 
zeminde 1990’lı yıllardan itibaren ABD’de ortaya çıkıp yaygınlaşmıştır (Uzun, 
2006:633). İletişim teknolojisindeki yöndeşme, mobil cihazlara ve bunları 
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kullanma becerisine sahip her bir yurttaşı bir haber üreticine dönüştürmüştür. 
Üretilen haber ve içerikler de yine bu cihazları kullanan bütün insanlara zaman 
ve mekân sınırı olmaksızın ulaşmaktadır. Bu durum demokrasinin gereği 
olarak çok sesliliğin sağlanması, toplumun her kesiminin medyada temsili gibi 
avantajlara sahip olsa da öte yandan yoğun enformasyon arasında kaybolma, 
bilgi kirliliği, yalan haberin yayılması gibi birçok olumsuzlukları da bünyesinde 
barındırmaktadır. 

3.5 Haber Üretimi

Haber, güncel ve ilginç bir olayın, olabildiğince nesnel ve gerçeğe uygun bir 
biçimde sunulmasıdır. Kitle iletişim araçlarında yer alan haberler, bireyleri 
dünyada meydana gelen toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler 
konusunda bilgi sahibi kılmaktadır. Gazeteci kavramı etimolojik açıdan 
Fransızca “Journaliste” kelimesine dayanmaktadır. Fransızca Journaliste 
ise “günü çözümleyen” kişi anlamına gelmektedir. Bu tanımdan hareketle 
gazeteciden, o gün dünyada olup biten olayları çözümlemesi beklenmektedir. 
Haber üretimini ifade eden bu çözümleme süreci altı aşamadan oluşmaktadır. Bu 
aşamalar sırasıyla, seçim, araştırma, yeniden seçim, ayıklama, biçimlendirme ve 
yayımlamadır (Girgin, 2005:59). 

Gazeteci, her gün meydana gelen sayısız olay arasında hangisini 
haberleştireceğini “seçim” aşamasında kararlaştırır. Bu seçimi yaparken 
olayın taşıdığı “haber değeri”, gazeteci için bir rehber niteliğindedir. Ayrıca 
gazetecinin görev yaptığı medya kuruluşunun editoryal süreçleri de haber 
konusu hakkında seçim yapmasında oldukça belirleyicidir. Yukarıda da 
belirtildiği üzere özellikle tekelleşmenin yaşandığı geleneksel gazetelerde 
katı bir editoryal yapı bulunmaktadır. Gazeteci haber konusunu seçerken 
“haber değeri”, “objektiflik” “tarafsızlık” gibi kriterlerden önce editoryal 
yapıyı dikkate almak zorunda kalabilmektedir. Bu sorun özellikle toplumun 
azınlığını oluşturan grupların veya güç odaklarının çıkarlarına uygun 
olmayan görüşlerin medyada temsil edilmesini engellemekte ve çok sesliliğin 
sağlanmasını gerektiren demokrasi kültürünün oluşmasını da sekteye 
uğratmaktadır. Ağ tabanlı yayıncılık yapan internet gazeteleri ve daha bireysel 
olarak yayımlanan haber blogları gibi yeni medyanın farklı platformlarında 
hangi olayın haber yapılacağı konusunda “seçim” yapılırken muhabirin/içerik 
üreticisinin editoryal bağımsızlığı, geleneksel medyanın gazetecisine göre çok 
daha fazladır. 
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Muhabir, haber konusunu seçtikten sonra “araştırma” aşamasında, hedef 
konunun önemli gördüğü yönleri hakkında titiz bir araştırma içine girer. 
Konunun önemli yönleri, hedef kitlenin özellikleri ile ihtiyaç ve beklentileri 
dikkate alınarak belirlenebilir. Bu aşamada mümkün olduğunca çok belge, 
fotoğraf, resim, ses video gibi farklı formlardaki verilere ulaşmak ve bunlarla 
haberi desteklemek, haberde inandırıcılığın sağlanması açısından önemlidir. 
Araştırma aşamasında ağ teknolojisinin sunduğu fırsatlarla zaman ve mekân 
sınırı olmaksızın her kişiye, kuruma, belgeye ulaşma şansına sahip olan yeni 
medyanın haber üreticisi böylece okuyucuya haberde daha zengin içerik, hikâye 
ve kanıtlar sunabilir. 

Gazeteci, seçtiği haber konusu üzerinde detaylı bir araştırma yaptıktan 
sonra, olayın özellikle hangi yönlerinin ön plana çıkartılması gerektiği hakkında 
yeniden bir seçim yapar. Konunun vurgu yapılacak yönüne uygun olarak çarpıcı 
başlık belirlenmesi, fotoğraf ve diğer görsellerin seçimi, haberin ne kadar 
süreyle ya da hangi boyutta verileceği gibi kararlar “yeniden seçim” aşamasında 
alınır (Girgin, 2005:61). Arşivlere gitmek, konunun uzman ve yetkili isimlerine 
ulaşmak, konuyla ilgili istatistiki veri elde etmek gibi yöntemleri kullanarak 
haber konusunun detaylı bir şekilde araştırılmasını gerektiren bu aşamada, 
zaman ve iş gücü açısından geleneksel yöntemler çoğunlukla yetersiz kalırken, 
yeni medyada bu verilere mekânsal sınırları aşarak ve anlık olarak ulaşılabilir. 

Haber üretiminin “ayıklama” aşamasında, elde edilen enformasyon 
üzerinde bir değerlendirme yapılarak, haber konusu ile ilgili olmayan gereksiz 
bilgiler ayıklanır. Ayıklama, okuyucuyu gereksiz bilgiyle meşgul etmeme, 
zaman kaybına sebep olmama ve asıl konudan uzaklaşmama açısından 
önemlidir. Dijital medyanın etkileşimlilik özelliğiyle aynı zamanda içerik 
üreticisi ve dağıtıcısına dönüşen kullanıcıların da etkisiyle, dünyanın dört bir 
yanından ve sürekli gerçekleşen enformasyon akışı, her an büyüyen ve artık 
geleneksel yapılarda saklanamaz boyuta ulaşan “büyük veri” kavramını ortaya 
çıkarmıştır (Pavlik, 2013:292). Bankacılık, pazarlama, eğitim gibi alanlarda 
olduğu gibi gazetecilik alanında da veriyi toplama, işleme, kullanıma hazır 
hale getirme, erişime sunma ve saklama gibi işlemler her geçen gün daha fazla 
önem kazanmaktadır. Haber üretim sürecinde büyük verinin işlenip kullanılması 
ihtiyacı, kökeni 1820’li yıllara kadar dayanan “veri gazeteciliğini” dijital çağda 
yeniden popüler bir gazetecilik pratiği haline getirmiştir (Knight, 2015:56). Veri 
gazeteciğinde büyük verinin bilgisayar ortamında belirli işlemlerden geçtikten 
sonra okuyucuya kısa, net ve anlaşılır biçimde sunulması amaçlanır. Bu 
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yöntem, haberin öncelikle dikkat çekmesi, okunması, anlaşılması ve zihinlerde 
kalıcılığının sağlanması açısından gazeteciliğe önemli avantajlar sağlamaktadır.

Haber üretim sürecinde habere konu olan olaya ilişkin bilgi ve 
verilerin ayıklanıp seçilmesinden sonra, haberin “biçimlendirme” aşamasına 
geçilir. Biçimlendirme (kurgulama) aşamasında elde edilen bilgi ve veriler, 
hikâyeleştirilerek haber metnine dönüştürülür. Haber metni yazılırken mümkün 
olduğunca sade, anlaşılır ve tarafsız bir dil kullanılır. İnternet ortamında yer alan 
sayısız haber arasında fark edilme, ilgi çekme ve izlenme rekabeti, gazetecileri 
yalnızca yazılı haber metni ile yetinmemeye ve farklı görsel unsurlarla haberlerini 
biçimlendirmeye zorlamaktadır. Büyük verinin işlenmesiyle elde edilen grafik ve 
tablolar, olaya ilişkin fotoğraflar, resimler, haritalar, illüstrasyonlar, infografikler, 
animasyonlar ve videolar haberi biçimlendirme aşamasında en çok kullanılan 
görsel unsurlardır. Dijital teknolojinin sunduğu multimedya ve hipermetinsellik 
ortamının da etkisiyle haberin “biçimlendirme” (kurgulama) aşamasında 
geleneksel gazetecilik literatüründe yer alan “haber yazımı” kavramının yerine, 
günümüzde artık metnin görsel unsurlarla desteklenip sunumunu ifade eden 
“haber tasarımı” kavramı daha yaygın olarak kullanılmaktadır (Bıyık, 2007:2). 

Haber yazımı/tasarımı tamamlandıktan sonra haber üretim sürecinin son 
aşaması olan “yayımlama” aşamasına geçilir. Geleneksel gazetecilik anlayışında 
haber değerlerinden biri de olayın güncel olmasıdır. Habere konu olan olayın 
güncelliğini yitirmemesi adına yayımlama aşamasında haberin mümkün 
olduğunca en hızlı şekilde okuyucuya sunulması gereklidir. Gündemdeki önemli 
olayların, rakip yayın kuruluşlarına göre daha önce verilmesi, medya kuruluşunun 
saygınlığını arttıran bir özelliktir (Girgin, 2005:65). Zaman mefhumunun her 
geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzün dijital dünyasında “hız” 
faktörü medya kuruluşları arasında adeta bir yarışa dönüşmüştür. Enformasyonun 
her saniye aktığı bir ortamda haber de daha önce hiç olmadığı kadar süratle 
bayatlamaktadır. Yeni medyanın içeriğin her an güncellenebilmesine imkân 
tanıyan yapısıyla, haber üreticisi, gelen enformasyona göre haberini istediği 
zaman güncelleyebilmektedir. 

4. Sonuç
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte internet tabanlı 
ortamlarda gerçekleştirilen ve “internet gazeteciliği” olarak isimlendirilen yeni 
bir gazetecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Kitle iletişim araçlarının bilgisayar 
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ve telekomünikasyon gibi sektörlerle yöndeşmesi ve iletişim araçlarındaki 
dijitalleşme ile veri toplama, işleme, depolama ve yayma gibi alanlardaki 
yenilikler, gazetecilikte değişim ve dönüşümü meydana getirmiştir.

Geleneksel kitle iletişim araçlarına alternatif olarak ortaya çıkan ve dijital 
teknolojiyi kullanan yeni medya, medya-toplum ilişkisi, gazetecilik pratikleri ve 
haber üretim biçimlerinde köklü değişimleri beraberinde getirmiştir.

Yeni medyanın gazetecilik alanındaki en esaslı dönüşümlerinden biri 
maliyet giderleri alanında olmuştur. İnternet gazetelerinin geleneksel gazetelere 
göre kâğıt ve baskı giderlerinin olmaması, personel maliyetlerinin kayda 
değer ölçüde azalması dijital teknolojinin sağladığı avantajlardır. Yeni medya 
mecralarında yayın yapan gazetelerde içerik ve haberlerin, ağ erişimi özelliğiyle 
hiçbir maliyet gerektirmeden düzenli ve anlık olarak dağıtılabilmesi geleneksel 
medyadaki basın işletmelerinin toplam maliyet listesinde yer alan önemli 
kalemlerden biri olan dağıtım maliyetini de sıfırlamıştır.

1980’li yıllardan itibaren dünya genelinde liberal eğilimlerin artmasıyla 
medya sektörü büyük bir endüstri dalına dönüşmüş, kurulan dev medya 
holdingleri, medya sektöründe uluslararası boyutları olan tekelleşmeleri 
meydana getirmiştir. Editoryal bağımsızlığın sağlanabilmesi için haber 
kuruluşlarında çalışanların siyasal iktidarın, güç odaklarının ve medya 
patronlarının her türlü baskısından uzak olması gereklidir. Ancak holdingleşen 
medya organizasyonlarında gazetecinin, editoryal kadronun baskısını dikkate 
almadan içerik üretmesi ve olaylar karşısında tarafsızlığını koruyabilmesi 
neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Buna karşılık küçük sermayelerle 
çıkarılabilen internet gazeteleri, editoryal bağımsızlık açısından muhabir ve 
editörlere daha özgür ortamlar sunmaktadır. Ancak diğer taraftan internet 
gazeteciliğinde editoryal süreçlerin esnekliği mahremiyet ihlalleri, şiddet, taciz 
gibi zararlı içerikli yayınların artması, tık (tıklama/clickbait) tuzağı, aşırma 
haberler ve ticari kaygılarla hazırlanan içerikler gibi sorunlara da davetiye 
çıkartmaktadır. Ayrıca haber üreticileri için etkili bir kontrol mekanizmasının 
bulunmaması dezenformasyon gibi olumsuzlukların haberde daha fazla 
görülmesine ve dolayısıyla halkın basına olan güveninin azalmasına da yol 
açmaktadır.

Yeni medya gazetecilerde aranan mesleki tecrübe ve yeterlilikleri de 
dönüştürmüştür. Dijital çağda medyanın yapılanması teknoloji merkezli 
olduğundan artık muhabirden beklenen sadece olayları aktarmak değil aynı 
zamanda olaya ilişkin binlerce veri setinin medyaya servis ettiği bilgi, fotoğraf, 
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ses, video ve diğer verileri okuyarak bunları sentezlemek ve haberi en kolay ve 
en hızlı anlaşılabilecek forma dönüştürerek okuyucuya sunmaktır.

İnternet gazeteciliği haber kaynaklarında ciddi anlamda bir çeşitliliği 
de beraberinde getirmiştir. Dijital teknolojiyle bütün dünyayı adeta bilgisayar 
ve mobil cihazlara indiren internet tabanlı ortamlarda binlerce veri setinin 
medyaya servis edilmesi ile haber kaynaklarında sınırsız bir çeşitlilik ve 
zenginlik sağlanmıştır. Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter gibi çok farklı 
platformlara sahip internet tabanlı sosyal ağlar, enformasyonun toplanması ve 
dağıtılması için önemli bir kanal konumundadır.

Yeni medyanın etkileşimlilik özelliği ile internet kullanıcıları 
sosyal ağlarda aktif birer içerik üreticisine dönüşmüştür. Kullanıcılarının 
oluşturdukları içerikleri bir haber olarak yayması, “yurttaş gazeteciliği” olarak 
isimlendirilen ve profesyonel anlamda gazetecilik yapmayan kişilerin haber 
üretim ve yayma sürecine dâhil olmasını ifade eden gazetecilik anlayışına 
yeni bir boyut kazandırmıştır. İletişim teknolojisindeki yöndeşme ile de mobil 
cihazlara ve bunları kullanma becerisine sahip her bir yurttaş bir haber üreticine 
dönüştürmüştür.
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1. Giriş

Dava halkla ilişkileri kavramının kökeni, Amerika Birleşik Devletleri’dir. 
Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin bir parçası olan Anglo-Amerikan 
anlayışta, yargılama esnasında jüri sisteminden yararlanılır. Adaletin 

gerçekleştirilmesinde halkın düşüncesini yargıya yansıtma prensibini içeren 
jüri sisteminin uygulandığı Anglo-Amerikan anlayışta dava iletişimin önceliği 
halkla ilişkiler çabaları ile jüri heyetinin kararı üzerinde etkide bulunmaktır. 

Türkiye gibi, Roma-Germen (Kıta Avrupası) Hukuk Sisteminin bir parçası 
olan, jüri uygulamasının yer almadığı hukuk sistemlerine sahip ülkelerde dava 
iletişimi stratejileri, davaya konu olan kurum, kuruluş ya da kişinin kamuoyu 
nezdinde itibarını koruma ve halkın doğru bilgilenme ihtiyacını karşılamayı 
amaçlar. Özellikle halka açık şirketlerin yaşadığı hukuki sorunlar sadece 
mahkeme salonunun kapısında başlayıp bitmez, meşhur kamuoyu mahkemesine 
kadar uzanarak, her koşulda yıkıcı sonuçları beraberinde getirebilir. Bu nedenle, 
içinde bulunduğumuz anlık değişim çağının nitelikleri de göz önüne alındığında, 
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kurum veya kuruluşlar açısından stratejik hukuki iletişim planına sahip olmak 
hayati öneme sahiptir.

Dava süreci kaynağını krize neden olan konulardan alsa da, bu dönemlerde 
itibarı ve iletişimi yönetmek kriz iletişimi stratejilerinden farklılık gösterir. 
Dava iletişiminde dava öncesi, sırası ve sonrasında halkla ilişkiler, kamuoyunu 
doğru bilgilendirmeli, temsil ettiği kurum ya da kişiye ilişkin itibar kaybını 
engelleyecek dava iletişimi stratejilerinden yararlanmalıdır. Halkla ilişkiler 
profesyonelinin dava iletişiminde bir diğer işlevi, temsilcisi olduğu kurum ya 
da kuruluşun hukuki temsilcileri ile karşılıklı işbirliği ve güvene dayalı ilişki 
sürdürmektir. Halkla ilişkiler, dava avukatına ve müvekkiline hikayelerini 
kamuoyu mahkemesinde nasıl daha iyi aktarmaları gerektiği konusunda 
rehberlik etmelidir. 

Bu bağlamda, çalışmada ele alınan dava halkla ilişkileri konusunun 
kapsamı, Anglo-Amerikan anlayışta olduğu gibi, jürinin veya hakimin davaya 
bakış açısını etkilemekle ilgili değildir. Türkiye’de geçerli olan Roma-Germen 
Hukuk Sistemi kapsamında, sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak 
kamuoyuyla sorumlu ve doğru bilgi paylaşımında bulunmak, hukuki problemlerin 
aşılmasında gerekli önlemleri alarak etik ve ahlaki sorumluluklardan ödün 
vermeden, dava öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgili kurum, kuruluş ya da 
kişiyi kamuoyu mahkemesi önünde savunacak iletişim dilinin oluşturulmasına 
yardımcı olmaktır.

2. Dava Halkla İlişkileri Kavramı
Dava iletişimi olarak da ifade edilen dava halkla ilişkileri, dikkatlice planlanmış 
stratejik hukuki iletişim çabalarını kapsar. Burada stratejik iletişim açısından 
söz konusu olan, hukuki temsilcilerin yasal stratejilerini, güçlü bir iletişim 
anlayışıyla birleştirmektir. 

2005 yılında, Amerika’da gelirleri 1 milyar dolardan fazla olan şirketlerin, 
mücadele ettikleri ortalama dava sayısı 147, ortalama bir şirket için ise bu 
rakam 37’dir. Bazı şirketler brüt gelirlerinin yüzde 5 veya daha fazlasını yasal 
konulara harcarken, bu durum bir milyar dolarlık bir işletme için 50 milyon 
dolar anlamına gelmektedir. Bunun bir kısmı, özellikle halka açık şirketler için, 
uyuşmazlıklarla ilgili şirketi savunmak için harcanmaktadır (Silver, 2006:43). 
Halkla açık şirketlerin yasal anlaşmazlık durumlarında, borsa değerinde düşüş, 
hissedarların veya müşterilerin güven kaybı gibi ciddi problemler oluşabilir. 
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Üstelik hukuki problemin kaynağında basit bir şikayet ya da “””şirket 
yöneticisine yöneltilen basit bir suçlama bile yatıyor olabilir. Nedeni ne olursa 
olsun, kamuoyunu ilgilendiren bir davaya ilişkin bilgiler dışarıya sızdırıldığı 
takdirde, çeşitli spekülasyonların ve söylentilerin oluşması kaçınılmazdır. Bu 
nedenle, hukuk firmaları ve onların müvekkilleri, davaya ilişkin hikâyelerinin 
anlatılması için halkla ilişkilere gereksinim duyarlar.

Günümüzde medyanın davalara olan ilgisinin artması nedeniyle dava 
halkla ilişkileri pek çok birey ya da kurum açısından bir gerekliliğe dönüşmüştür. 
Ancak halkla ilişkilerin dava dönemlerinde yasal sürece zarar verme potansiyeli 
nedeniyle klasik iletişim anlayışından daha farklı bir yapısı bulunmak zorundadır. 
Buradaki en büyük fark, tek yönlü, asimetrik iletişime yapılan vurgudur. Dava, 
doğası gereği çekişmeli olduğundan ve bir kazan-kaybet durumu yarattığından, 
davaya ilişkin halkla ilişkilerin amacı, davanın yasal stratejisini ve teorisini 
kamuoyu nezdinde güçlendirmek ve aynı zamanda kuruluşun güvenilirliğine 
ve itibarına verilen zararı azaltmaktır (Reber vd. 2006:27). Keza, istatistikler 
şirketlerin dava süreçlerinde iletişim stratejisinin önemini dikkate aldıklarını 
göstermektedir. 2003 yılında yapılan bir anket en iyi 200 şirketin hukuk 
departmanlarının, yaklaşık yüzde 50’sinin davalarda halkla ilişkiler tekniklerini 
kullandığını ve yüzde 23’ünün sık sık ya da her zaman dava halkla ilişkilerinden 
yararlandıklarını ortaya koymuştur (Schweitzer, 2003).

Halkla ilişkilerin dava iletişimi kapsamında öncelikli görevi, tutuklu veya 
mahkeme kararından önce bir kişinin suçunu veya masumiyetini övmemeye 
özen göstermektir. Dava halkla ilişkileri uygulayıcılarının hukuki süreçte yasal 
usul ve kurallar boyunca, hukuk gazetecilerine rehberlik etmeleri, mahkemede 
belgelerin nasıl ele alındığını açıklamaları ve davalı ve davacının menfaatlerini 
korumaları beklenir. Medyanın bu süreçte hem yararlı hem de zararlı 
olabileceğini ve bir dava prosedüründe hedef gruplardan birine ulaşmak için tek 
araç olmadığını bilmek de halkla ilişkiler açısından önemlidir. Halkla ilişkilerin, 
kamuoyu arenasında davanın ilgili taraflarının itibarını korumaya çalışması ise 
onun sorumluluğunun bir gereğidir (Beke, 2014:24). 

Davaya ilişkin halkla ilişkiler sürecini yönetmek, bir kamu kuruluşunun 
kendi başına yürütemeyeceği kamusal mücadeleye yardımcı olmanın anahtarıdır. 
Bu süreçte kıdemli bir halkla ilişkiler danışmanı, önemli stratejik ve taktiksel 
tavsiyelerde bulunabilir. Halka açık bir şirket açısından stratejik hukuki iletişim 
sürecini yönetirken, hedef kitleler için temel mesajlar geliştirmeye ve bunları 
medya, kurumsal Web sitesi ile kurumsal sosyal ağlar aracılığıyla periyodik 
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olarak iletmeye odaklanmak önemlidir. Tüm hedef kitlelere karşı şeffaf 
olunması, şirket içi kurumsal avukatlar ve kurumsal iletişim yöneticileriyle 
yakın çalışmak dava iletişiminin anahtarıdır. Halkla ilişkiler yöneticilerinin rolü, 
dava sırasında üst yönetimin, medya ve hedef kitleler ile konuşurken anlamlı, 
dürüst ve gerçekçi tavır sergilemesi gerektiğini anlamasına yardımcı olmak ve 
medyayı gerçekler konusunda bilgilendirmeye gayret etmek olmalıdır. Ayrıca 
dava sürecinde şeffaflık stratejisini, hukuki gizlilik prensibine zarar vermeden 
yürütmek gerekir (Silver, 2006:43). 

Dava halkla ilişkileri, kamuoyunda olumsuz izlenim uyandırabilecek 
iletişim davranışlarından kaçınmalıdır. Kamuoyuna duygu ve kaygılarını insani 
bir yüzle göstermeli ve kamuoyunun örgüte karşı anlayış geliştirmesine yardımcı 
olmadır (Jin ve Kelsay, 2008:66).

Dava iletişimi, halkla ilişkiler içinde uzmanlaşmayı gerektiren bir 
disiplin olup (Hantler vd., 2004:28), halkla ilişkileri, hukuki süreçte değişen 
rolü çerçevesinde ele almak gerekir. Şöyle ki; dava süreci oldukça karmaşık 
unsurlara sahiptir ve bu yapı içinde halkla ilişkiler profesyoneli, hukuk temsilcisi 
ile birlikte, özel müşteri bilgilerine sahip çıkarak, şeffaf bir iletişim stratejisi 
belirlemek durumundadır. Halkla ilişkiler danışmanının bir şirket davasında 
iletişim stratejisine öncülük ettiği ve kurumsal iletişimin şirket içi hukuk 
danışmanı ile birlikte çalıştığı bu yöntem, halkla ilişkilerin değişen rolüne işaret 
etmektedir (Silver, 2006:43).

Fitzpatrick (1996b:30’dan akt. Reber vd. 2006:25), dava halkla ilişkilerinin 
hedeflerini şu şekilde sıralamaktadır:

•  Negatif tanıtımla mücadele etmek,
•  Bir müşterinin bakış açısını bilinir kılmak,
•  Dengeli medya görünümünün sağlanması,
•  Medyanın ve halkın karmaşık yasal sorunları anlamasına yardımcı olmak,
•  Düşmanca bir ortamı etkisiz hale getirmek,
•  Anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olmak.

Dava halkla ilişkileri kapsamında, yasal deneyim, sektörel uzmanlık ve üst 
düzey iletişim rollerinde elde edilecek başarının birleştirilmesi gerekmektedir. 
İtibar risklerine ilişkin analiz, kuruluşa yönelik olası dava tehditlerini belirlemek 
ve bunlara hazırlanmak için atölye çalışmaları düzenlemek, dava iletişiminin 
çalışma sahası arasındadır (FTI Consulting, 2021). 
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Dava halkla ilişkileri alanında uzmanlaşan danışmanlık şirketleri (Infinite 
Global, 2021);

•  hukuk alanında uzmanlığa sahip olmayı, 
•  stratejik itibar tavsiyesi sağlayarak, medya yönetimi ve mahkeme 

görünümleri hakkında taktiksel destek sağlamayı,
•  hukuk müşaviriyle sorunsuz bir şekilde çalışmayı taahhüt etmektedirler. 

Dava halkla ilişkileri danışmanlık şirketlerinin ele aldığı konular arasında ise 
(Furia Rubel, 2021); 

•  kriz planlaması ve yönetimi, 
•  kurum sözcüleri için eğitim ve sürekli koçluk, 
•  iç ve dış hedef kitleler, müşteriler ve medya dahil her hedef kitle için 

mesajları hazırlamak ve yaymak, 
•  tüm medya için temas noktası olarak hizmet vermek, 
•  basın konferansları düzenlemek ve yönetmek, 
•  mahkeme salonunda veya kapısında medyayı yönetmek, 
•  diğer haberler müşterinin hikayesini gizlemekle tehdit ettiğinde, ilgiyi 

artırmak için videolar ve basın arka planları oluşturmak, 
•  mahkeme belgelerinin ve savunmaların incelenerek iletişim diliyle 

açıklanması gibi görevler yer almaktadır.

O halde, halkla ilişkilerin dava iletişimindeki işlevlerini genel olarak iki temel 
kapsamda değerlendirebiliriz. İlki, yaşanan bir kriz ve hukuki süreçle birlikte, 
ilgili kurumun imajını ve itibarını koruyacak iletişim faaliyetlerini yürütmek, 
ikincisi ise şirketin hukuki temsilcileri ile iletişim ve işbirliği yaparak, kamuoyu 
mahkemesi önündeki savunmayı güçlendirici formüller yaratmaktır. 

3. Kriz İletişimi mi? Dava İletişimi mi? Girift Bir 
İletişim Yaklaşımı Olarak Dava Halkla İlişkileri

Kamuoyunu doğrudan ilgilendiren konularla ilgili oluşan hukuki problemler bir 
kuruluşun itibarına zarar verebilecek potansiyele sahiptir. Dava halkla ilişkileri, 
sonucu ilgili kurum ya da bireyin genel itibarını etkileme olasılığına sahip 
herhangi bir yasal anlaşmazlık veya yargılama sürecinde, iletişimin orkestra 
edilmesi olup (Haggerty, 2003:2), kriz iletişimi yönetiminin alt uzmanlığıdır 
(Gibson ve Padilla, 1999:215).
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Yapılan araştırmalara göre, bir kurumun hatalı olduğuna ilişkin hakkında 
açılan bir dava varsa, toplumun 1/3’ü onun suçlu olduğuna inanıyor (DeMartino 
1997:6’dan akt. Reber, 2000:7). O halde, bir olay karşısında oluşan krizlerin 
üstesinden gelmek, henüz hukuki bir sürece dönüşmeden iletişim ve etkileşim 
tekniklerinden yararlanmak, dava halkla ilişkilerinin önceliği olmalıdır. Nitekim 
O’Connell ve Keller (1999:37), sağlık sektöründe çalışan bir tıbbi hizmet 
sağlayıcının ya da bir klinisyenin yanlış bir uygulaması sonucunda ortaya 
çıkabilecek krizlerde, iletişim ve etkileşim çabalarının hastanın dava açma 
motivasyonu üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir. 
Bu bağlamda, dava süreci öncesinde mevcut bir sorunun çözümüne yönelik 
etkili iletişim çabalarını, proaktif dava halkla ilişkileri olarak değerlendirebiliriz. 
Proaktif dava halkla ilişkileri, yaşanan bir kriz sırasında potansiyel hukuki 
çatışmaların göz önünde bulundurularak, davanın oluşumunu önleme amaçlı 
gerçekleştirilen iletişim çabalarını kapsamalıdır. 

Krizlerden kaynaklı davalar sırasında, yasal bir çatışma durumunu bir 
iletişim stratejisine dönüştürmek için kamuoyuna verilecek anahtar mesajların, 
halkla ilişkiler savunmalarının veya taktiklerinin belirlenmesi, uygulanması ve 
değerlendirilmesi konularında planlı stratejilere gereksinim vardır. Örneğin, 
çevre sorunlarından kaynaklanan krizler ve bunlardan kaynaklı davalar, 
internet teknolojileri nedeniyle oluşmuş fikri haklar krizleri ve bu konularda 
açılmış davalar gibi pek çok durumda dava halkla ilişkilerine gereksinim 
duyulabilir. 

Jin ve Kelsay (2008:66), dava halkla ilişkileri uygulamasına gazetecilik, 
halkla ilişkiler ve yasal gerekliliklerin entegrasyonunu içeren Bilgi Sağlama 
Modeli ile Stratejik Kaçınma Modelini önermektedir. Bilgi Sağlama Modeli 
ve Stratejik Kaçınma Modeli, dava halkla ilişkileri uygulamasına özgü iki yeni 
stratejidir. Dava durumunda iddiaları araştırmak, temel bilgi sağlama göstergesi 
olsa da, halkla ilişkilerin geleneksel gazetecilik işlevi olarak bilgilendirici ve 
kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmesi etkili dava halkla ilişkileri uygulamasını 
sağlamaktadır. Dava halkla ilişkileri uygulayıcıları, tarafsız gerçekleri sunmak, 
sorunlara alternatif çözümler önermek ve kaynakları halka açık hale getirmek 
için Bilgi Sağlama Stratejisini kullanabilirler. Stratejik Kaçınma Modeli 
ise, bilgilerin gizliliğine dikkat ederek, yasal önceliği hedef alır. Bu şekilde, 
kamuoyunun gözünde kabul edilebilir olmayı amaçlar. Bu strateji, iletişim ve 
hukuk uzmanları arasında bazen birbiriyle çelişen önceliklere karşı da iyi bir 
çözüm olabilir.
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Jin ve Kelsay’ın öne sürdüğü bu modeller, dava halkla ilişkileri ve kriz 
iletişimi arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Dava halkla 
ilişkilerinde olması gereken bilgilendirme, gerçeklikten kopmama, sorunlara 
çözüm üretme, yasal sorumluluklara sahip çıkma gibi öncelikler, kriz iletişimi 
için de geçerlidir. Ancak dava döneminde iletişimin seyri, kriz iletişimi 
sürecinden farklılık gösterebilir. Dava iletişimi süreci günler değil, haftalar, hatta 
ayları kapsayan bir süreyi içerir. Bu yüzden kriz iletişimi dönemindeki 24-48 
saatlik yanıt verme süresi, dava iletişimi açısından genellikle işlemez. Dava 
sürecinde hem iletişimin süreklilik göstermesi, hem de iletişimin inşası için çaba 
göstermek gerekir. Örneğin konuyla ilgili hikayelerden yararlanmak, karmaşık 
yasal prosedürleri veya manevraları açıklamak, hedef kitlelere yönelik (medya, 
arabulucular ve kamuoyu) güven inşa etmek bu çabalar arasında düşünülebilir. 
Dava iletişiminde etkinlik yönetimi, geleneksel kriz iletişiminden daha az önem 
taşır. Davalar sırasında, olayın aylar boyunca büyüdüğü ve uzadığı durumlarda 
imza kampanyaları ve basın toplantıları gibi etkinliklerden yararlanmak çözüm 
sağlamada yeterince etkili olmayabilir. Davalar sırasında ele alınan konular daha 
karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu karmaşık yapıyı uzman bir iletişimci bile 
bir gazeteciye basitleştirerek açıklayamayabilir. Bu nedenle dava iletişiminin 
uzman hukukçularla işbirliği içinde yürütülmesine gereksinim vardır (Haggerty, 
2009). 

Geleneksel halkla ilişkiler uygulamaları veya kriz iletişimi teknikleri dava 
iletişiminin uzağına düşebilir. Bu konuya “pre-ip.com” şirketinin yaşadığı olayı 
örnek verebiliriz. Olayın davacısı davaya ilişkin ek kanıtlar toparlayabilmek 
üzere bir haftalık ek süre talebinde bulunur ve mahkeme bu talebi kabul 
eder. Olayın buraya kadar olan kısmı hukuksal işleyiş sürecinin doğal bir 
parçasıdır. Ancak, davacı bu süre içinde, her aşamada basında yer alan övücü 
basın bültenlerinden yararlanır “Fikri mülkiyet olayında davacının lehinde 
mahkeme kararı” başlıklı yayınlanan bir basın bülteni ise davacının gözle 
görülür bir biçimde zafer kazandığını belirtir. Davacının halkla ilişkiler şirketi, 
bu şekilde yatırımcıların ve kurumun hedef kitlesinin merakını uyandıracak 
biçimde dikkat çekmeye çalışmıştır. Ancak durum mahkeme cephesinde hiç 
de bu şekilde ilerlemez. Davalı şirket, bu olay karşısında bu durumun aslında 
yasal işleyişe etkide bulunma amacı taşıdığını anlatan bir kampanya başlatır ve 
davacı, durumun yasal işleyiş sürecini bilen hukuki medyada oldukça önemli 
ölçüde kredi kaybeder. Bu olay, standart halkla ilişkiler ve dava halkla ilişkileri 
arasındaki yaklaşım farklılıklarını ortaya koyan örneklerden biridir (Haggerty, 
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2009). Diğer taraftan halkla ilişkiler ile dava halkla ilişkileri arasındaki farkı 
özetleyen şu klişeleşmiş cümle buraya kadar ifade edilen durumun özetidir: 
“bir davayı mahkemede kazanıyor olabilirsiniz ancak bu durum o davayı 
kamuoyunun gözünde de kazandığınız anlamını taşımamaktadır” (Reber, 
2000:5). 

Dava halkla ilişkileri ile kriz iletişimi ilişkisini anlamak için kurum 
sözcüsünün iletişim alanındaki etkinliğinin, dava sürecine olan yansımalarına 
odaklanmak da önemlidir. DeMartino’nun (1997:6’den akt. Reber, 2000:7) 
işaret ettiğine göre, kamuoyunun yüzde 58’i, kurum sözcüsü yapılan yanlışa 
ilişkin sorulara “yorum yok” yanıtını verdiği takdirde, o kurumun suçlu 
olduğuna inanmaktadır. Böyle bir durum hem kriz iletişimi hem de dava 
iletişimi açısından kamuoyunda güvensizlik yaratabilir. Bu nedenle, kurum 
sözcüsünün medya karşısında kullandığı dil ve iletişim teknikleri dava 
iletişiminin üzerinde dikkatle durması gereken bir konudur. Haggerty’e göre 
(2009), dava iletişimi sürecinde kurum temsilcileri, kurum sözcüsü olmak için 
uygun kişiler olmayabilirler. Bu durum kimi zaman kriz iletişimi için de 
geçerli olmakla birlikte, dava iletişiminde bu konuda seçilen yanlış 
stratejiler çoğu zaman konunun hassasiyetine zarar verebilir. Bu nedenle 
yazara göre, dava sürecinde medya ve kamuoyunun, hukukçular gibi 
konusunda uzman kişilerden bilgi almak istemeleri, dava iletişimini kriz 
iletişiminden ayıran noktalardan bir diğeridir. 

Dava tehdidi, doğası gereği, halkla ilişkilerin stratejik karar alma 
sürecinde değişikliğe yol açar. Dava iletişiminde hem iletişim hem de hukuk 
uzmanlarının ortak çabalarına gereksinim vardır. Dava iletişimi, gazetecilik 
anlayışı ile yasal öncelikleri yansıtan bir halkla ilişkiler anlayışını 
birleştirebilmelidir. Algılanan örgütsel sorumluluğu azaltmak için, dava halkla 
ilişkileri uzmanları medyanın ve halkın algısını etkilemek amacıyla, daha 
fazla gerekçede bulunabilir veya inkar stratejisinden yararlanabilirler. Ancak 
bir kuruluşun aşırı açıklamalarda veya tekrarlanan kabul veya inkarda 
bulunması kamuoyu nezdinde çeşitli şüphelere sebep olabilir (Jin ve 
Kelsay, 2008:65). Bu nedenle halkla ilişkiler uzmanının, kamuoyuna yönelik 
dengeli bir iletişim sergilemesi, davanın seyrini olumsuz etkilememek ve 
dava iletişiminin neden olabileceği krizlerin önüne geçmek için aşılmaması 
gereken önemli bir çizgidir. 

4. Hukuki Temsilcilerle İletişim ve İşbirliği
Avukatların, yasal bir uyuşmazlık durumunda müvekkillerinin çıkarlarını yasal 
çerçevede koruması beklenir. Hukuki süreçler sırasında kamuoyu nezdinde 
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oluşabilecek olumsuz imaja ve maddi kayıplara yönelik stratejiler geliştirmek 
dava sırasında önemlidir. Çünkü müvekkil, mahkeme salonundaki hukuki 
savaşı kazanmış olsa bile, kamuoyundaki olumsuz tepkiler nedeniyle, itibar 
kaybına uğrayabilir ve zarara uğrayan bir itibarı onarmak daha büyük çaba ve 
uğraşlar gerektirebilir. Bu nedenle, dava halkla ilişkilerinde hukuki süreç ve iletişim 
süreci bir bütün olarak ele alınmalıdır. Yasal temsilcilerin iletişim davranışlarının 
dava sürecinde olumlu imaj ve itibar olarak geri dönebilmesi için halkla ilişkiler 
uygulayıcıları ve yasal temsilcilerin işbirliği içinde hareket etmesi önemlidir. 

Halkla ilişkilerin dava konusundaki rolünü ele alan bazı yaklaşımlar, 
tarihin pek çok döneminde halkla ilişkiler uygulayıcıları ile avukatlar arasındaki 
sorunlu ilişkileri anlatan örneklere işaret etmektedir. Örneğin; Blaustein ve Gross 
(1956), halkla ilişkiler uygulayıcılarının, avukatları işlerinde caydırıcı olarak 
gördüklerini öne sürmektedir. Ancak her ne kadar tarihte halkla ilişkiler uzmanları 
ve avukatlar arasında çatışma örnekleri yer alsa da pek çok teorisyen tarafından 
halkla ilişkilerin temel de avukatlık mesleğiyle benzer varsayımlara sahip olduğu 
kabul edilmektedir (Blaustein ve Gross, 1956’dan akt. Reber, 2000:4).

Fitzpatrick (1996a), tarafından yapılan bir araştırma ise hukukçular ve halkla 
ilişkiler uzmanları arasındaki ilişkinin düzeyini şu şekilde ortaya koymaktadır. 
Araştırmaya katılan 376 halkla ilişkiler uzmanının yüzde 85’i avukatlarıyla olan 
ilişkilerini “iyi” veya “mükemmel” biçiminde tanımlamıştır. Düzenli olarak bir 
avukatla çalışanlar düzenli olarak çalışmayanlara oranla ilişkilerinin daha iyi 
olduğunu ifade etmiştir. Bu durum düzenli olarak çalışmayanların sadece kriz 
dönemlerinde bir avukatla çalışıyor olmalarına ve bu yüzden daha az dostane 
yaklaşım sergilemelerine bağlanabilir (Fitzpatrick, 1996a’dan akt. Reber, 
2000:6). O halde, halkla ilişkilerin oluşan bir hukuki süreçle uyum içinde 
iletişim faaliyetlerini programlayabilmesi için, hukuki konularda düzenli olarak 
danışmanlık desteği alması ön koşuldur.

Dava iletişimi uzmanları, avukatların daha güçlü yasal temsil sağlamalarına 
olanak tanıyan tavsiyeler sunar. Bu bağlamda yüksek profilli davalarda iletişim 
şunları ifade eder (Hantler vd., 2004:29): 

•  Yasal temsil, medya çalışmalarını içerir;
•  Avukatlar bu yasal işlevleri yerine getirirken dışarıdan iletişim uzmanlarına 

danışabilirler; 
•  Avukatlar ve dava iletişimi uzmanları arasındaki sınırsız koordinasyon 

kamu yararınadır.
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Reber’e göre (2000), hukuk ve halkla ilişkiler ilişkisinin giderek gelişmesi 
nedeniyle, halkla ilişkiler uygulayıcıları ve avukatlar arasındaki etkileşimi 
geliştirmek çok önemlidir. Bu bağlamda, halkla ilişkiler pratisyenlerinin, 
avukatları hedef kitle olarak görmesi, onları ve çalışma şekillerini tanımayı 
öğrenmesi gerekmektedir. 

Gibson ve Padilla’ya göre (1999:227), dava halkla ilişkilerinin avantaj 
ve dezavantajları göz önüne alındığında konunun faydası ya da yararına ilişkin 
dengeli bir yargıya varmak güçtür. Çünkü, dava halkla ilişkilerine ilişkin, 
iletişim ve ceza adaleti sistemi içinde çeşitli eleştirilere de rastlanmaktadır. 
Ancak bu eleştiriler, dava halkla ilişkileri pratisyenlerinin halkın tutumlarını 
daha etkili bir şekilde anlamaları ve kamu yararına hizmet etmeleri yönünde 
itici güç olabilir. Araştırmacılara göre, dava halkla ilişkileri faaliyetlerinden 
kaynaklanan potansiyel sorunlar dikkate alınırsa, bu uygulamalı iletişim 
uygulamasının bireysel ve sosyal faydaları en üst düzeye çıkarılabilir, olumsuz 
etkileri önlenebilir veya en aza indirgenebilir.

5. Dijital Çağda Dava Halkla İlişkilerinin Nitelikleri
Davaların artması ve medyanın ve internet portallarının hukuki çekişmelere 
yönelik saldırgan doğası nedeniyle, kurum içi şirket avukatlarının ve halkla 
ilişkiler uzmanlarının günümüzde daha fazla değer gördükleri söylenebilir 
(Silver, 2006:43). 

Tanınmış şirketleri veya ünlü bireyleri konu eden davalar, özellikle 
sansasyonel suçlamalar içerdiğinde her zaman haber medyasının dikkatini 
çekmiştir. Medyanın davalarla ilgili yaptığı haberin ve filtrenin büyüklüğü, 
hukuk davalarında açık bir davacı ön yargısı yaratabilir. İddialar görünüşte sahte, 
sıradan veya ispatlanmamış olsa bile, küçük şirketler kendilerini medyanın spot 
ışığı altında bulabilirken medya, yerleşik ve saygın kurumsal sanıklara yönelik 
iddialara odaklanma eğilimindedir (Hantler vd. 2004:10). Dava sırasında, halka 
açık şirketlerin ve onların ürün veya hizmetlerinin, çalışanlarının, yönetim 
kurullarının, üst düzey yöneticilerinin ve markalarının itibarı söz konusudur. 
Böyle bir durum şirketleri mali açıdan zorlayabildiği gibi hedef kitle ile 
güven ilişkisinin zarar görmesine de neden olabilir. Bu durum, halkla ilişkiler 
açısından bir dönüm noktasıdır. Şirketlere yönelik açılan soruşturmalar artık 
halkla ilişkiler profesyonellerinin stratejiler ve taktikler formüle etmede değerli 
varlıklar olduğunu kanıtlamıştır (Silver, 2006:43). 
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Dava halkla ilişkilerinde yararlanılan taktikler çoğunlukla kontrol 
edilemeyen medyayı içerir. İçerikler kontrol edilemeyen medya kanallarında 
doğası gereği belirsizliklere tabidir. Bununla birlikte internet, dava halkla ilişkileri 
uygulayıcılarının paydaşlara filtrelenmemiş, kontrollü mesajlarla doğrudan 
ulaşmaları için fırsatlar sunmaktadır. İnternet, yargılanan bireylerin “kamuya 
açık bir forumda [kendi] bileşenleri ile özel bir bağlantı” sürdürmelerine olanak 
tanır (Reber, vd. 2006:24). Dijitalleşmenin hızla arttığı günümüzde, her bireyin 
sosyal ağlar aracılığıyla kendi medyasını oluşturabilmesi nedeniyle, geleneksel 
dava halkla ilişkileri anlayışına içerik yönetimi stratejileri de eklenmiştir. 
İnternet, kurum ve kuruluşlar açısından davaya ilişkin halkla ilişkiler mesajının 
eşik bekçileri olmaksızın hedef kitleye eriştirilmesi avantajına sahiptir. Dava 
dönemlerinde mesajın kontrolünü elinde tutmak, halkla ilişkiler uygulayıcısının 
önceliği olmalıdır. Bu açıdan, Web siteleri, Facebook, Twitter, YouTube, bloglar 
gibi sosyal ağ siteleri, dava iletişiminde çeşitli stratejik kullanımlar sunar. Sosyal 
medyada hedef kitlelerle etkileşim kurmak için dikkatle planlanmış kapsamlı 
iletişim stratejilerinden yararlanan dava halkla ilişkileri uygulayıcısı,  temsil 
ettiği kurum ya da kişilerin bakış açısının adil bir şekilde temsil edilmesini 
sağlayacaktır.

Bir Web sitesindeki içerik, itibarı etkileyen faktörleri, bağlılığı, memnuniyeti 
ve güveni ortaya çıkarabildiği için ve davanın halkla ilişkiler hedeflerinden 
biri itibarı yönetmek olduğundan, kuruluş Web siteleri dava iletişimi açısından 
yararlı bir araç olabilir. Bununla birlikte, dava iletişiminin diğer bir amacı, 
medyadaki haberlere yanıt vererek yasal stratejiyi güçlendirmektir. Bu nedenle, 
dava sürecinde Web sitelerinde yer alan içeriklerin nasıl çerçevelendiğini 
incelemek, takip etmek ve yanıt stratejileri geliştirmek önemlidir (Reber vd. 
2006:29). Reber ve arkadaşları (2006:23), dava ile anılan üç ünlü isim olan 
Martha Stewart, Richard Scrushy ve Michael Jackson’ın web sitelerini dava 
halkla ilişkileri açısından analiz etmişlerdir. Araştırma, geleneksel dava halkla 
ilişkileri standartlarının internete iyi bir şekilde aktarıldığı takdirde bu tür Web 
sitelerinin bir müşterinin mesajını yaymak ve kontrol etmek açısından önemli 
bir araç olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu gibi örnekler nedeniyle, dava iletişimi konusunda danışmanlık veren 
ajanslar, paydaş ve fikir araştırması, mesaj geliştirme, medya ilişkileri gibi 
konuların yanı sıra, dava sırasında internetin etkinliğinden yararlanmak için dijital 
alandaki çözüm stratejilerini dava iletişimi planları arasına yerleştirmişlerdir 
(FTI Consulting, 2021).
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Diğer taraftan Facebook ve Twitter, dava halkla ilişkileri açısından için 
gerçekten zor alanlar haline gelmiştir. Günümüzde, sosyal medyanın dava halkla 
ilişkileri uygulaması üzerindeki etkisine aşina olmak büyük öneme sahiptir. 
Dava prosedüründe, sosyal medyanın varlığı, mahkemede tarafsız karar verme 
üzerinde ciddi bir risk haline gelebilmektedir (Beke, 2014:164).

Avukatlar, müvekkillerinin ve muhaliflerin kullandığı sosyal medya 
platformlarını anlamaya odaklanmalıdır, çünkü bu tür mecraların kullanımı 
günümüzde herhangi bir davanın önemli bir parçası haline gelmiştir. Sosyal 
medya platformlarında yer alan bilgilerin de tıpkı diğer veriler gibi aynı ölçüde 
korunması, hayati derecede önemlidir. Bu mecralarda yer alabilecek bilgilerin 
korunamaması, sadece müşteri için değil avukatlar için de yaptırımlara ve ciddi 
sorunlara yol açabilir (Cohen, 2021).

Öyleyse, internet dava halkla ilişkileri açısından mesajın erişiminde 
çeşitli fırsatlar sağlarken, pek çok riskleri de beraberinde getirmektedir. Web 
siteleri ve sosyal medya platformlarında dava sürecine ilişkin hedef kitlelerle 
gerçekleştirilen periyodik etkileşim stratejileri davanın daha iyi anlaşılmasına 
zemin hazırlarken, internette paylaşılan kontrolsüz bilgilerin hukuki süreci 
olumsuz etkileme potansiyeli göz önünde bulundurularak, içerik takibi stratejileri 
ile hızlı ve yerinde yanıt stratejileri oluşturmak, dava halkla ilişkilerinin 
öncelikleri arasında yer almalıdır. 

6. Etik Kaygılar ve Toplumsal Fayda Arasında Dava 
Halkla İlişkileri 

Mahkeme kararı üzerinde etki yaratma potansiyeli, kamuoyu mahkemesi 
ve hukuk mahkemesi arasında görüş farklılığına neden olabilmesi, objektif 
haberciliğe zarar vermesi, avukat ve halkla ilişkiler uygulayıcısı arasında 
oluşabilecek muhtemel çatışmalar ve bunların neden olduğu sorunlar dava halkla 
ilişkilerine yönelik kaygıları oluşturmaktadır (Gibson ve Padilla, 1999:216). 
Bu problemlerin pek çoğu kaynağını, etik dışı uygulamalardan almaktadır. 
Dava halkla ilişkileri ile yürütülen faaliyetler davanın sonucunu etkiliyorsa, 
o zaman adil yargılama güvencesine zarar verme endişesine neden olabilir. 
McLean-Murray’e göre, adalet, denge ve sorumlu raporlama olarak sıralanacak 
bileşenler dava halkla ilişkilerindeki etik kaygıları oluşturur. Bir avukatın, 
müvekkilini gayretle savunması için tasarladığı yanıltıcı ifadeler veya bir halkla 
ilişkiler uygulayıcısının medyayı yanıltmak üzere gerçek dışı bilgi paylaşımında 
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bulunması dava iletişimi etiğine aykırı örnekler arasındadır. Halkla ilişkiler 
meslek örgütleri belirledikleri etik kodlarla halkla ilişkiler uygulayıcılarına 
yüksek dürüstlük, adalet ve doğruluk standartlarını önermektedir. Dava halkla 
ilişkileri uygulamalarında da medya ile ilişkilerde etik düşüncenin davranışa 
rehberlik etmesi gerekmektedir (Gibson ve Padilla, 1999:222). 

Dava halkla ilişkilerinin etik ve ahlaki düşünceyi yansıtan bir duruş 
sergilemesi, onun toplumsal fayda odaklı işlevinin göstergesidir. Dava 
iletişiminin ideal olarak toplumsal yarar merkezli halkla ilişkiler çabalarını 
kapsaması, kurumsal sosyal sorumluğun önemli bir ölçüsüdür. Konunun 
toplumsal sorumluluk bağlamındaki rolünü irdeleyebilmek için aşağıda aktarılan 
uygulama hikayeleri üzerinden değerlendirme yapabiliriz: 

Örnek Olay 1: Mark ve Jean Gordanier çiftinin Michigan Farmington Hills’te 
bulunan evinde bir yangın çıkar ve çift itfaiyeyi arar. İtfaiye teşkilatının 
haritalarının güncelliğini yitirmesinden ötürü ve itfaiyecilerin yeterli eğitime 
sahip olamamalarından dolayı çiftin evi daha onlar gelmeden yerle bir olur. 
Davanın iletişim sorumluluğunu üstlenen Westwind Communications, Domino’s 
Pizza’nın bile çiftin evlerini sorunsuz bir şekilde bulabildiği, ancak itfaiyenin 
bulamadığı gerçeği de dahil olmak üzere davanın gerçeklerini kamuoyuna açıkça 
duyurur. Haber yerleştirmeleri arasında Associated Press hikayesi, yerel ABC 
Affiliate ile üç dakikalık canlı bir röportaj, diğer TV kanallarındaki hikayeler, 
Büyük Detroit radyo istasyonlarındaki röportajlar, Oakland Press ile Observer 
& Eccentric Gazeteleri ile Detroit Free Press’te yayınlanan hikayeler yer alır. 
Davanın sonucunda çift davayı kazanır ve evlerinin zararı için tazminat elde 
ederler. Daha da önemlisi bu sayede itfaiye teşkilatının prosedürlerinin ve itfaiye 
eğitimi sisteminin iyileştirilmesi sağlanmış olur (Westwind Communications, 
2021).

Örnek Olay 2: 52 yaşındaki Richard Ferretti, 4 Mayıs 2016’da aracını yanlış 
yere park ettiği için bir polis memuru tarafından vurulur. Olayın ardından 
polisle ilgili bir sivil haklar davası açılır ve bu konuya halkın dikkatini çekmek 
için iletişim faaliyetlerinin etkinliğinden yararlanılır. Dava sürecinde iletişim 
danışmanlığı şirketi Furia Rubel tarafından basın toplantısı kampanyaları 
düzenlenir, stratejik planlamanın hikayeler, fotoğraflar ve videolar dahil olmak 
üzere tüm medya varlıkları ile üretimi gerçekleştirilir. İletişim çabaları ile davaya 
ilişkin 109 haber medyada yer alır ve bu haberler 1.26 milyar olası çevrim için 
okuyucu tarafından görüntülenir (Furia Rubel, 2021).
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Örnek Olay 3: New York Long Island’da bir çift, komşularının tankından 
dökülen ve evlerinin bodrum katına taşan petrolü temizlemek için makul bir 
sigorta anlaşması yapmak ister. Ancak dokuz yıl boyunca 1.3 milyon dolardan 
fazla yasal ve uzman harçları ödedikten sonra New York hukuk sistemiyle 
hiçbir yere varamayınca danışmanlık desteği alarak dava iletişimi taktiklerinden 
yararlanırlar. Danışmanlık şirketi, konuya ilişkin tüm gerçekleri medya 
kuruluşlarına iletir.  New York CBS, ABC televizyon iştirakleri, Newsday, 
Facebook ve Twitter’da yer alan bir düzine haber, medya kuruluşlarında 
röportajlar ve hikayelerden yararlanılır. Bu hikayeler sorunun mahiyetini açıkça 
duyurur ve sigorta şirketini bu konuda çözüm bulmaya yöneltir (Westwind 
Communications, 2021).

Örnek Olay 4: Delaware ailesi, ABD Virgin Adaları’nda tatildeyken, yasadışı 
olarak uygulanan bir pestisite maruz kalmaları nedeniyle zehirlenerek yaralanır. 
Olayın ardından aile, medya ilişkileri, sosyal medya takibi, konumlandırma 
ve mesaj yönetimi için Furia Rubel şirketinden iletişim danışmanlığı desteği 
alır. Furia Rubel’in medya soruşturmalarıyla ilgilenmesi sayesinde, avukatlar 
enerjilerini adalet aramaya yoğunlaştırırlar ve ailenin önemli sağlık bakımı 
ihtiyaçlarının karşılanması için tazminat elde etmeye odaklanırlar. Furia Rubel’in 
iletişim çabaları sonucunda 25 binin üzerinde sosyal medya paylaşımı elde 
edilmiş, 5 bin basın haberi yayınlanmış, haber bir milyarın üzerinde uluslararası 
medya gösterimi elde etmiştir (Furia Rubel, 2021). 

Örnekler, dava iletişimi stratejilerinin, halkla ilişkiler eliyle gerçekleştirilen 
etik ve ahlaki sorumlulukların ifadesi olduğunu göstermektedir. İster bireysel ister 
kurumsal düzeyde olsun, dava iletişimi adalet, eşitlik ve düzen sağlanmasında 
halkla ilişkilerin toplumda önemli bir rolü olduğuna işaret etmektedir. 

7. Sonuç ve Öneriler
Dava iletişimi kavramı özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde, iletişim 
sektöründe uzmanlaşmayı gerektiren ve giderek gelişen bir çalışma alanını 
oluşturmaktadır. Bunun nedeni, Anglo-Amerikan hukuk anlayışının içerdiği 
jüri sistemiyle ilişkili görünse de, aslında dava iletişiminin temel amacı dava 
sürecine ilişkin kamuoyunun aydınlatılması, hukuki işleyiş sırasında fısıltı 
gazetesi yüzünden oluşabilecek imaj ve itibar kayıplarının önüne geçilmesi 
ve davanın taraflarının düşüncelerinin kamuoyu mahkemesi önünde eşit bir 
biçimde temsil edilmesi olmalıdır. Bu nedenle, demokratik değerlere dayalı, 
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hukukun üstünlüğünün kabul edildiği tüm yönetim sistemlerinde dava iletişimi 
çabaları önemli yere sahiptir. 

Kriz dönemlerinde, kurumun işleyiş biçimi hakkında yasal 
sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak kamuoyunu bilgilendirme 
görevini üstlenen halkla ilişkiler açısından, hukuki uyuşmazlıklar sırasında 
iletişim süreçlerini kontrol etmek önemlidir. Kriz iletişimi tekniklerinin 
yaşanan hukuki anlaşmazlıklar sırasında arzu edilen sonuca ulaşmakta yetersiz 
kalması, dava iletişimine yönelik ayrı uzmanlaşmaları gerekli kılmıştır. Bu 
nedenle dava iletişimi, kriz iletişimi yönetiminin bir alt kümesidir ancak 
uzmanlık gerektiren bir niteliğe sahiptir. Bir kurumun ya da bireyin 
topluma karşı yasal, ahlaki ve ekonomik sorumlulukları nedeniyle, dava 
dönemlerinde hukuki sürece ilişkin bilgileri, yasal çerçevenin dışına 
çıkmadan, kamuoyu ile paylaşması hukuki anlamda sahip olunan 
uzmanlığın, iletişim yönetimi uzmanlığı ile birleştirilmesini gerektirir. Bu 
uzmanlaşmanın oluşabilmesi için ise iletişim ve hukuk alanının birbirini 
beslemesine ve her iki alanda sahip olunan bilginin işbirlikli modeller 
çerçevesinde bütünleştirilerek kullanılmasına gereksinim vardır. Hantler 
ve arkadaşlarının da (2004:29) altını çizdiği gibi, avukatlar ve dava 
iletişimi uzmanları arasındaki tam ve dürüst iletişim, adalet yönetimi 
anlayışının gelişmesinde de önemli bir etken olacaktır.

Hukuki problemlerin birey hayatında ya da kurumsal yaşam döngüsünün 
her sürecinde ortaya çıkması muhtemeldir. Üstelik basit gibi görünen bir 
dava, onarılması uzun zaman alan ve itibar kayıplarına neden olabilen bir 
sürece dönüşebilmektedir. Çünkü, mahkeme davaları, medya nezdinde en 
etkili ve çekici hikayelerin konusunu oluşturur. Konuya iş yaşantısı açısından 
yaklaştığımızda, bir ürün ya da hizmet üretiminde beklenmedik sorunların 
ortaya çıkması ile işletmeler hukuki problemlerin eşiğine gelebilirler. Bir şirket 
veya bir kişi yasal bir anlaşmazlıkla anıldığında, itibar ve imaj bileşenlerinin 
yeniden ele alınması gerekebilir. Medyanın ve kamuoyunun davacı tarafına 
itibar etme eğilimini adil bir noktaya çekme, tasarlanan halkla ilişkiler 
stratejisinin amaçlarından biri olmalıdır. Ortaya çıkan bu sorunların çözüm 
odaklı bir yaklaşımla giderilmesi için davalı ve davacı arasında çok yönlü 
çalışan açık, güvenilir bir iletişim ağının kurulması gereklidir. Tek yönlü ve 
yalnızca bir tarafın sesini duyuran bilgi akışı, adil olmama algısını yaratabilir. 
Bu nedenle, dava halkla ilişkilerinde denge kurulması ve adil iletişim yapısının 
sağlanması öncelik olarak ele alınmalıdır. 
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Dava halkla ilişkileri, dava önleyici çalışmaların yürütülmesinde aktif 
rol almalıdır. Benzer konularda daha önce ortaya çıkmış hukuki sorunları 
içeren örnek olaylar izlenmeli ve bu örneklerden yola çıkarak temsil edilen 
kurum ya da kişilere dava önleyici önerilerde bulunmalıdır. Ürün ya da 
hizmetin fonksiyonlarının açık ve tartışmasız bir iletişim yöntemleri ile 
anlatımı, daha sonra ortaya çıkabilecek beklentilerin karşılanmaması 
problemlerini engelleyecektir. Ayrıca yeni çıkan yasa ve yönetmeliklere 
uygunluğun sağlanması için halkla ilişkiler çalışanı, hukukçular ve 
temsil edilen kurum arasında sürekli çalışan bir bilgilendirme süreci tesis 
edilmelidir.

Günümüzde internet ve elektronik iletişim araçlarının gelişimi ile birlikte 
bir kurum ya da şahıs adına açılan davaların daha büyük izleyici kitlesine 
ulaşması mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle dava iletişimi çalışmaları ile 
bilgi kirliliğinin önüne geçmek, kamuoyunu tatmin eden etik ve adil bir 
sonuca ulaşmak açısından daha büyük değer kazanmıştır. Sosyal medyanın 
kamuoyunun gündeminde bulunan kurum ya da kişilerin yer aldığı çekişmeli 
davalara ilgisinin oldukça fazla olduğu göz önüne alındığında, dava halkla 
ilişkileri kapsamında sosyal medyadaki içerik yönetimini dikkatle gözden 
geçirme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İçerik yönetimi stratejileri ile iletişim 
alanının büyümesiyle birlikte dava ile ilgili haberlerde ortaya çıkabilecek 
bilgi kirliliği ve yanlış bilgilendirmelerin izlenmesi, bunların düzeltilmesi için 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ürün ya da hizmet ile ilgili haberler, 
şikayetler ve yorumların izlenmesi için otomatik olarak arama yapan ve raporlar 
üreten yapay zeka çalışmalarından faydalanılabilir. Bu çalışmalar, sadece dava 
döneminde değil sürekli yapıldığı takdirde, olası sorunların önüne geçilmesine 
de fayda sağlayacaktır. 

Dava halkla ilişkilerinde adaletin tesis edildiği bir sonuca ulaşmanın 
temel amaç olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle alan, hukuki bir probleme 
konu olan tüm tarafların kamuoyu mahkemesinde, yasal sürece müdahale etme 
amacı taşımaksızın, etik sınırlar içinde, etkili iletişim çabaları ile seslerini 
duyurabilmeleri amacına hizmet etmelidir. Nitekim çalışma kapsamında 
değinilen örnek olaylar, dava iletişiminin toplumsal iyinin ortaya çıkarılmasında 
itici bir güç olduğunu göstermektedir. Dava halkla ilişkileri, davacının ve 
davalının düşüncelerinin ve şikayetlerinin birbirlerine aktarılmasında aktif 
olunmasını gerektirmelidir. Karşılıklı empati yaratılarak bulunacak çözümler 
tartışmasız daha adil ve memnuniyet verici olacaktır.
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Davanın bitimi sonrasında kamuoyunda oluşan adalet algısının ölçümü 
de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Burada, halkla ilişkilerde kullanılan 
ölçümleme yöntemlerinden yararlanılarak davaya söz konusu olan taraf/taraflara 
ilişkin kamuoyu algısını değerlendirmek söz konusudur. 

Dava iletişimi konusunun geniş bir kapsama sahip olması nedeniyle, 
kurumsal iletişim departmanları içerisinde dava iletişimi konusunda çalışacak 
ayrı birimlerin organize edilmesi önerilebilir. Oluşturulacak dava iletişimi 
birimi, hukuki bir problemi henüz oluşmadan önleyici çalışmalar yürütebilir ve 
kurumun faaliyet alanıyla da ilişkili olarak görev kapsamını genişletebilir. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise bu konuda istihdam güçlüğü yaşayabilme 
potansiyeli nedeniyle, halkla ilişkiler danışmanlık şirketlerinden destek 
alabilirler. Özellikle günümüzde, davaların toplumsal yaşamın gündeminde 
sıklıkla yer alan olgular haline gelmesi, bu alanda uzmanlaşan iletişim 
danışmanlığı şirketlerinin değerini çok fazla arttıracaktır. 

Dava halkla ilişkilerinin faaliyet alanlarından bir diğeri ise hukuk dili ile 
yazılmış metinlerin herkes tarafından anlaşılır biçimde açıklanmasını sağlamak 
olmalıdır. Hukuki terimlerinin pek çoğu ancak alanında uzman hukukçular 
tarafından anlaşılmakta, konuyla ilgili uzmanlığa sahip olmayan bireyler 
tarafından ise ağdalı ve anlaşılması güç bir dil olarak karşılanmaktadır. Bu 
nedenle, dava sırasında hukukçular ile dava iletişimi uzmanlarının takım olarak 
çalışması ve hukuki metinlerin hedef kitlelerin anlayacağı bir dille anlatılması 
esas olmalıdır.

Toplumun bireylerinin yasal haklarına ilişkin farkındalık sağlayıcı 
çalışmalar yürütülmesi, dava halkla ilişkilerinin toplumsal fayda fonksiyonunu 
yerine getirmesi açısından ayrıca değerlidir. Dava halkla ilişkileri örneğin; 
mobbing veya ayrımcılık konularında çalışanların bilinçlendirilmesi veya 
kişisel bilgilerin gizliliği hakkında toplumsal bilincin yaratılması gibi alanlara 
eğildiği takdirde, etik ve sosyal sorumluluğun yerine getirilmesine de yardımcı 
olacaktır. 

Son söz olarak, dava halkla ilişkileri çabalarının, yasal sürecin zorunlu 
kıldığı gizlilik prensibine sadık kalan, aynı zamanda şeffaflık ve dürüstlük 
ilkesinden ödün vermeyen stratejik iletişim prensibi ile yürütülmesi etik 
açıdan önemlidir. Kaynağını etik ve ahlaki düşünceden alan bir dava 
iletişimi stratejisi, halkla ilişkilerin toplumsal fayda odaklı işlevlerini yerine 
getirmesine ve bu sayede mesleğin kendi itibarının oluşmasına önemli bir 
katkı sağlayacaktır.
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1. Giriş

Çevre sorunlarının küreselleşmesi, bu sorunlara toplumda çözüm
arayışlarını da çeşitlendirmeye başladı. Toplumun farklı kesimlerinden 
çevreci hareketlerin ortaya çıkmaya başlaması, din konusunu da hızla 

tartışmalara dahil etti. Bu bağlamda çevre sorunlarının dinle ilişkisi, iki şekilde 
gelişmiştir: Birincisi, kimi çevre hareketlerinin dini nitelikler göstererek 
dinselleşmesi; ikincisi ise, mevcut dinlerden eko-teolojiler üretilmesi ya da 
çevre kuramcılarının çözüm olarak ekolojik mistisizme yönelmeleri yoluyla 
dini karakterli çevreciliklerin doğması. Bu bağlamda konuya dinin dahil 
olmasının da iki farklı tepkiyle karşılandığı görülmektedir: Çevre hareketlerinin 
dini nitelik kazanması ya da eko-teolojilere bürünmesinin, çevreci hareketini 
işlevsizleştirerek baltaladığı; ve tam tersine dinselleşmenin çevreci hareketi 
güçlendirdiği iddiaları. 

Bu tartışmalar da yine daha çok iki noktada kümelenmektedir: 
Çevreciliğin din olup olmadığı konusundaki görüşler; ve semavi dinlerin 
özünde insan merkezli oldukları halde, çevreciliği araçsallaştırdıkları, yalnızca 
çevre etiğine odaklanarak politik mekanizmaları önemsizleştirdikleri, böylece 
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çevreciliğin asıl amacından sapmasına yol açtıkları görüşü ve karşısında 
da bu iddiaların tam tersi yönündeki savlar. Bu çalışmada, bahsi geçen 
odak noktalarındaki tartışmalar ele alınarak dinselliğin çevreciliğe etkisi 
incelenmeye çalışılacaktır. 

2. Çevreciliğin Din Olup Olmadığı Tartışmaları
Çevre kuramından dini disiplinlere uzanan yaklaşımlar yanında, başka yeni 
sosyal hareketler gibi çevre hareketlerinin de aslında modern birer din olduğuna 
dair görüşler ileri sürülmektedir. Mesela Nelson (2004), çevreciliğin din 
niteliğinde olduğunu ve aslında bu konunun çok da tartışmaya açık olmayan 
neredeyse kesin hükmünde bir olgu olduğunu savunur. Makalesinde, Joseph 
Sax’ın1 kendisini ve diğer çevrecileri “seküler bir kurtuluş mesajı ileten 
peygamberler” olarak tanımladığı; Theodor Rozsak’ın2 “çevreye ilişkin 
hedeflerin dini karakterde olduğu” ve Anna Bramwell’in3 ekolojik hareket 
küresel bir dindir” ifadesini aktarmaktadır. Nelson’ın bu iddiasının dayandığı 
bir diğer argüman da, çevreciliğin, radikal dinlerle benzer şekilde ilerleme 
ve modernleşme karşıtı oluşudur. Nelson’ın daha çok Hristiyanlık üzerinden 
yaptığı bu tespit, Hristiyanlığın cennetten kovulma sonrası insanın günahkar 
olarak doğması nedeniyle dünya hayatı boyunca bu günahından arınmak için 
devamlı surette kendisini geliştirmek ve ilerlemek zorunda kaldığı inancından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ona göre, ilerleme zorunluluğunun arkasında, 
günahkar oluş yatmaktadır (Nelson, 2004, 63). Diğer taraftan kutsal kitaplardaki 
kıyamet tasvirleri, çevrecilerin küresel ısınma, kuraklık, okyanusların yükselmesi 
gibi gelecek tahminleriyle de örtüşmektedir. Yani bir anlamda küresel felaketler 
kutsal kitaplarda zaten önceden haberi verilmiş olan gelişmelerdir ve çevrecilik 
de bu tür geleceğe dair birtakım ekolojik felaket tahmin ya da beklentileri 
üzerinden hareket ederek dinselleşir. 

Çevre hareketlerinin din olarak tanımlanmasının bir diğer gerekçesi 
ise, sekülerleşme ile dinin etkisinin azalması ya da yok olmasıyla birlikte, 
dinin boşluğunu çevreciliğin doldurduğudur. Mesela Crichton, çevreciliği 
“şehirli ateistler için bir din” olarak nitelemiş ve aslen çevreci hareketlerin 
Yahudi-Hristiyan inançlarını yeniden şekillendiren yeni dinler olduğunu ileri 
sürmüştür. Crichton, çevreciliğin üzerinde durduğu yasaklar ve zorunlulukların, 
1 (1936-2014) Amerikalı çevre hukuku profesörü.
2 (1933-2011) Ekopsikoloji kavramını geliştiren Amerikalı tarih profesörü.
3 (1944- ) Çevrecilik üzerine yazılarıyla tanınan Amerikalı tarihçi.
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destekçilerinde bir tür helal-haram fıkhı hükmünde olduğunu, dünyanın 
ekolojik sorunlardan kurtuluşunun günahsız bir hayatın sonunda erişilecek 
cennete benzediğini ve mesela tarım ilacı içermeyen organik yiyeceklerin 
helal yiyecekler gibi kabul edildiğini belirterek, çevreciliğin bazı ülkelerde ana 
akım bir inanca dönüştüğü tespitini yapmaktadır (Garreau, 2010). Dunlap da 
(2006), çevreciliği seküler bir din olarak tanımlayanlar arasındadır. Ona göre 
din, insanların hayatlarını anlamlandırma ihtiyacından kaynaklanıyordu ya da 
insanların, anlama ilişkin sorularının cevapları dinseldi. Modern bilim de dünya 
hakkında sunduğu açıklamalarla ilahi olanı daha az gerekli görmeye başlamasıyla, 
seküler bir dine dönüştü. Dolayısıyla çevrecilik de insanı, dünyadaki karmaşık 
ekosistemin bir üyesi olarak tanımladı, doğanın insan tarafından yok edilmesini 
bir kriz olarak gördü ve gündelik eylemlerin doğayı nasıl şekillendirdiğini 
göstererek ve bilimsel açıklamaları etikle ilişkilendirerek, insanlara davranış 
rehberi sundu. Bütün bu nitelikleriyle Dunlap’a göre çevrecilik, modern 
insan için geleneksel dinlerin karşılamadığı ihtiyaçları karşılamasıyla bir 
seküler dine dönüştü. Çevreciliği sivil din olarak tanımlayan Jedan (2013, 49), 
Bellah’ın sivil din kuramına dayanarak, seküler ve kutsal olanın kesin çizgilerle 
birbirinden ayrılmasının çok güç olduğuna ve çevreciliğin çoğu zaman her iki 
alana da uzanan yanlarına işaret ederek, İsveç özelindeki tespitleriyle bu savını 
desteklemektedir. Annan da çevreciliğin yeni bir devlet dini olduğu görüşünü 
savunmaktadır (1999). Beyer’e göre (1992, 13) çevre sorunlarının, doğrudan 
dünyanın geleceği ve dolayısıyla insan yaşamını nelerin beklediğine dair sorunlar 
olması nedeniyle, dinin konusu olması kaçınılmazdır ve zaten halihazırda pek 
çok dinin çevre sorunlarına tepki göstermesi bunun en iyi göstergesidir; bir 
anlamda böylece çevre sorunları, ona göre, dinseldir. Çevreciliğin din olduğu ya 
da büyük ölçüde dini özellikler taşıyan bir sosyal hareket haline geldiğini ileri 
süren başka yayınlardan daha bahsedilebilir (Morriss ve Cramer, 2009; Barber, 
2018; Ronnow, 2011). 

James Murray, çevreciliğin din olarak tanımlanmasını eleştirerek, bu yeni 
yeşil dinin çevreciliğe üç nedenle zarar verdiğini ileri sürmektedir. Birincisi, çevre 
sorunlarının tamamen bilimsel alana ait sorunlar olduğu halde, eko-dinlerin bu 
sorunları inanç alanına taşıyarak tartışılması ve ispatlanması imkansız bir forma 
sokmalarıdır. Murray’ın bu tespiti, çevre sorunları ve bu sorunlardan dolaylı olarak 
ortaya çıkan diğer problemlerin, asıl nedeninin gözden kaçmasına ve Tanrı-insan 
ilişkisinin değişen nitelikleriyle açıklanmasına yol açmaktadır (Murray, 2012). 
Mesela Covid-19 salgınını, Tanrı’nın mevcut tutum ve davranışları nedeniyle 
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insanlara bir uyarısı olduğu şeklinde yorumlayanlar olmuştur.4 “Covid-19 
Tanrı’dan bir tweet mi?” başlıklı bir Hindu yayınında, bu salgının insanlığa, 
hareket eden şeylerin yenmemesi ve silahlanma yerine insan ırkının korunması 
için ders vermek amacıyla Tanrı’dan geldiği yazılmıştır (Mulraj, 2020). Wicca 
gibi neopagan topluluklar da, virüsün Gaia veya Tanrıçadan bir uyandırma 
dürtmesi olduğu, dünyanın, “ona ne yaptığımızı düşünmek için insanları 
evlerine gönderdiği” ve bir yaşamdan diğerine geçiş yaptıkları duygusunda 
olduklarını belirtmektedirler (Williams, 2020). Buna göre, bu zorunlu çekilme, 
daha sağlıklı birey ve toplumların kurulabilmesi ve manevi tekamül için ihtiyaç 
duyulan bir şeydir. Paganlara göre de, tüketim kültürünün aktörleri olarak 
tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirme zamanı gelmiştir ve değişim yenilenme 
getirecektir (Williams, 2020). Türkiye’de de benzer yorumlar yapılmış, mesela 
Nihat Hatipoğlu, bu virüs aracılığıyla Allah’ın insanları uyardığını yazmıştır 
(2020). Murray’a göre, ekolojik sorunlar, bu tarzda metafizik açıklamalarla 
politik açıdan tartışılamaz hale getirilmektedir. İkinci olarak, ona göre, 
Crichton’ın düşüncesine benzer olarak, dindar olmayan ama tutkulu çevreciler, 
çevreciliğin bir din haline geldiğini gerçekten düşündürmektedirler. Çevrenin 
korunması hedefine adanmışlıkları, doğayla ilgili konulara bir nevi kutsallık 
yüklemeleri ve birtakım emir ve yasaklar vaz etmeleri, bu fikre götürmektedir. 
Üçüncüsü, çevreciliğin bir din olması fikri, kitleleri sorunlar karşısında 
inançların sıcaklığıyla yatıştırmasıyla sonuçlanabilir. Yani sorunların Tanrısal 
müdahaleyle insanlığa gönderildiği inancı, çarenin de insan tarafından değil 
Tanrı’dan geleceği gibi bir tür kaderciliğe dönüşebilir. Bu da, pratikte sorunların 
çözümü için politikaların geliştirilmesine ilişkin çabalara ket vurabilir. Murray 
(2012) bu üç argümanla, çevreciliğin bir din olarak öne sürülmesine, eleştirel 
bir yaklaşımla karşı çıkmakta ve çevreciliğin ancak politik bir hareket ya da 
bir yaşam tarzı olabileceğini ama kesinlikle bir din olmadığını belirtmektedir. 
Çevreciliğin yeni bir din olarak geliştirilmesiyle, doğanın kutsallaştırılıp 
idealize edildiği, bu nedenle mesela volkanik patlamaların havaya insanlardan 
çok daha fazla karbondioksit püskürttüğü gibi bazı olguların göz ardı edilerek 
pratik bazı sorunların çözümünden uzaklaşıldığını ileri süren Novak, neticede 
çevre sorunları ile ilgili konularda siyaseten muhalif olanların günahkar ilan 
edilmeleri gibi absürt bir noktaya götürmesi nedeniyle çevreciliğin din olmaması 
gerektiğini yazmaktadır (2005, 44). 

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sofuoğlu Kılıç (2020). 
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Bu bakımdan bazı çevre hareketleri gibi kimi çevre kuramları da mevcut 
bir dine yönelebilmekte ya da kendisi bir din üretebilmektedir. Bunlardan en 
bilinen ikisi, Fritjof Capra’nın Taoizmi ve Arne Naess’in Ekosofi-T’sidir. Aslen 
bir fizikçi olan Capra modern fizikteki gelişmeleri Uzak Doğu dinleriyle ve daha 
çok Taoizm’le ilişkilendirmekte, ortaya attığı ekolojik ağ sistemi kuramıyla 
Taoizm arasında paralellikler kurarak, ekolojik sorunların yalnızca bilimsel 
yöntemlerle çözülemeyeceği, buna ek olarak mistik bir sezgiselliğe ihtiyaç 
olduğunu iddia eder (1975/1991, 57). Uzmanlık alanı felsefe olan Naess de, 
Batı’daki çevreciliğin sığ bir perspektifte olduğunu ileri sürerek derin ekoloji 
dediği bir tür doğa bilgeliğine dayanan bir ekolojik bilgelik, yani ekosofi 
geliştirir. O da Capra gibi, çevre sorunları için bireylerin hangi dinden olursa 
olsun bir ekosofik bilgelikle doğayla ilişki kurması gerektiğini ileri sürer. 
Böylece bu iki teorisyen, çevre kuramından dine dönüşen bir çizgide ilerler. 
Bu noktada Beyer’in bakış açısıyla değerlendirilecek olursa, küresel sorunlar 
karşısında dinin işlevselliğinden yardım almak ve onu başka alanlara göre 
biçimlendirmek böylece söz konusu olabilmektedir. 

Özetle, çevreciliğin yeni bir din olarak üretilmesi ve beslenmesine, iki 
farklı açıdan yaklaşıldığı anlaşılmaktadır. Çevreciliğin din olmasının ekolojik 
sorunların asıl nedenlerinin gözden kaçırılmasına ve konunun bir din sorunu haline 
gelmesine yol açtığı eleştirisi, en fazla yöneltilen eleştirilerdendir. İkinci olarak 
ise, çevreciliğin dini özellikler taşımasının, sorunun politik ve siyasal yönlerini 
görünmezleştirerek etikle ilgili taraflarını güçlendirdiğini savunanlardır. Beyer’in 
de ifade ettiği gibi, diğer başka şeyler gibi din de pek çok alana uygulanabilme 
potansiyeline sahiptir ve din dışı şeyler de dinleştirilebilir. Modernleşme ve 
küreselleşme sürecinde din metalaştırılma ve siyasallaştırılmaya çok daha fazla 
uğramış ve pek çok konu ile ilişkilendirilerek marjinalleştirilmiştir ve bu durum 
sıklıkla din karşıtlığı da yaratmıştır (1992, 9). Son tahlilde çevre hareketlerinin 
dinselleşmesine küreselleşme ve modernleşmenin kaçınılmaz sonuçlarından 
birisi olarak bakmak mümkündür. 

3. Semavi Dinlerin İnsan Merkezli Olduğu Eleştirisi
Amerikalı tarihçi Lynn White’ın Ekolojik Krizimizin Tarihsel Kökleri başlıklı 
yazısı (1967), çevre sorunlarının temelinde Hristiyanlığın insan merkezli 
(antropocentric/antropocentrism) inanç disiplini olduğu şeklinde bir görüş 
öne sürmüştür. Daha sonra bu görüş, çevre ve din ilişkisi tartışmalarını 
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güçlendirmiştir. White, Kutsal Kitap’taki “Tanrı, ‘kendi suretimizde, kendimize 
benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil 
hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.” (Tekvin, 26) 
ayetini göstererek, Hristiyanlığın insanı diğer canlılara egemen olmakla 
tanımlayan, dolayısıyla ekolojik krizin ve çevreciliğin eleştiride bulunduğu 
modernitenin insan merkezli bakış açısının köklerinin bu kültürel tarihsel 
kozmolojide yattığını ileri sürdü. Bu nedenle White, insan refahı için sürekli 
olarak geliştirilmekte olan teknolojinin Hristiyan teolojisiyle son derece uyumlu 
olduğunu; dolayısıyla sorunun kökleri büyük ölçüde dinsel olduğu için, çözümün 
de dinsel olması gerektiğini belirtti. Bunun için Saint Francis’in5 doğayla eşitlik 
içeren alternatif bir Hristiyan doğa görüşü ortaya koyduğunu fakat bu görüşün 
benimsenmemesi nedeniyle başarısız olduğunu söyledi (White, 1967, 1207). 

White’ın Weberci bir bakışla, değer ve fikirlerin insanların dünya görüşlerini 
şekillendiren temel etmen olduğu ve bu nedenle bir anlamda dinlerin mevcut 
ekolojik sorunlar karşısında insan merkezli bakışın dışına çıkan yorumlarla 
güncellenmesi gerektiğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Zira Warde (2011, 46), 
White’ın dindar bir Hristiyan olduğunu ve bu makalesini Hristiyanlığa saldırı 
amacıyla değil, bu konunun ekolojik açıdan tartışmaya açılması için yazdığını 
belirtir. Warde makalesinde, White’ın bu görüşlerini geliştirirken Weber’in 
Protestan etiği ve dünyanın büyüsünün bozulması argümanlarından etkilendiğini 
yazar. Buna göre, Protestan etiği, sıkı çalışmayı Tanrı’nın lütfunun bir işareti 
kabul etmesi neticesinde Kuzey Avrupa’daki Protestan ülkelerde kapitalizmin 
ortaya çıkmasına etki etmişti. White da bu argümanı yineleyerek ve revize ederek 
aslında Katolikliğin Protestanlık öncesinde de doğaya karşı egemen olmaya davet 
eden benzer bir tutum içerisinde olduğunu ama Protestan etiğinin hızlandırıcı 
etkisiyle Kuzey Avrupa’da ilk çevresel bozulmaların başladığını ifade eder. 
Yine bu makaleye göre White, Weber’in büyü bozumu fikrine benzer şekilde 
geçmişten gelen paganizmin animistik ve büyülü inançlarının, Katoliklik’te üstü 
örtük bir biçimde varlığını sürdürdüğünü ama Protestan reformunun bu batıl 
inançların ortadan kalkmasına etki ettiğini, yani Protestan reformuyla birlikte, 
büyüsünü yitirenin Katoliklikteki paganist inanç kalıntıları olduğunu ileri sürer. 

White’ın bu yazısındaki tespitlere, pek çok yayınla cevap verildiği 
görülmektedir. Cevapların genel itibariyle, (i) ekolojik sorunların Hıristiyanlıkla 

5 Saint Francis (1181-1226), İkinci Mesih olarak anılan İtalya’da yaşamış bir Hristiyan azizi. 
1979’da Papa II. John Paul, Canticle of the Creatures başlıklı ilahisinde doğa sevgisini vurgulaması 
nedeniyle çevrecilerin lideri olarak adlandırmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Roewe, 2020.
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ilgili olmadığı, (ii) Hristiyanlığın insan merkezli bir din olmadığı ve (iii) insan 
merkezli olmasının ekolojik sorunlar üretecek bir etiğe yol açacağı çıkarımının 
yanlış olduğu şeklinde üç farklı açıdan üretildiği söylenebilir. Her birine birer 
örnek verilecek olursa; mesela Meganck (2012, 382), Yahudilik ve Hristiyanlık 
gibi tek tanrılı dinlerde doğanın kutsaldışılaştırıldığı (desacralization) tespitini 
yapan ilk kişinin White olmadığını, pek çok filozof ve ilahiyatçının bu konuyu 
ele aldıklarını ve White’ın bu tespitlerinin bu kadar tepki toplamasının 
nedeninin, Hristiyanlığı ekolojik krizden sorumlu tutan bir bağlam kurması 
olduğunu yazmaktadır. Meganck, orijinal İbranice metinde aynı ayette kullanılan 
kelimeleri inceleyerek, insanın doğayı gözetleme ve korumayla görevlendirildiği, 
egemenlik anlamının olmadığını irdeler. İkinci yanıtın en önemli kaynağı 
Hayward’ın Yanlış Anlaşılmış Bir Problem: İnsan Merkezcilik (1997) başlıklı 
kitabıdır. Hayward, insan merkezlilik teriminin, insan olmayanların aleyhine 
türcülük ve insan şovenizmi anlamında kullanıldığını, halbuki bu anlamın 
daha çok hümanizmde mevcut olduğunu; dolayısıyla diğer canlılar açısından 
olumsuz sonuçlar doğuran yaklaşımın da, insan şovenizminden kaynaklandığını 
savunur. Bu bağlamda ekolojik sorunların temelinde, White’ın iddasından 
farklı olarak, Batı kültürünün gerisindeki insan merkezci yaklaşımın değil, 
insan şovenizmiyle nitelenebilecek sömürgecilerin olduğunu ve sömürgeciliğin 
herkese genellenemeyeceğini ileri sürer (Hyward’dan akt. Kopnina vd. 2018: 
112). Üçüncü yanıta örnek olarak da; Barr, Doğu Ortodoks Hıristiyanlığında 
aynı yaratılış anlatıları olmasına rağmen, Batı’daki gibi bir sonucun ortaya 
çıkmadığını; dolayısıyla sorunun, Hristiyanlığın orijinal kökenlerinde değil, 
sonraki Protestan yorumuna ve daha çok da sekülerleşmeye dayandığını belirtir 
(Barr’dan akt. Warde, 2011, 52). Bu bağlamda White’ın bu görüşüne karşıt olarak 
belirtilen bir diğer argüman da, Kutsal Kitap’ın başka ayetlerinde, mesela yine 
Tekvin’de, Tanrı’nın Nuh Peygamber’le ve bütün canlılarla (hepsinden birer 
çift alarak türlerinin devamını kurtarmak üzerine) anlaşma yaptığı ifadesinin 
(Yaratılış:9), insan ya da hayvan bütün canlıları korumak üzerine olduğu ve 
insanın egemenliğini ifade etmediği şeklindedir (Warde, 2011, 54). White’ın bu 
yazısı, anlaşıldığı üzere, büyük yankı bulmuş ve tartışılmış olması bakımından 
önemlidir. Öncü bir çevreci olan Max Nicholson White’dan devamla, ekolojik 
sorunlar için atılması gereken ilk adımın, kendini dünyanın en kötü zararlısı 
olarak davranması için Tanrı tarafından yetkilendirilmiş insan imajının reddi ve 
temizlenmesi olmalıdır, demektedir (Akt. Berry, 2003). Bu çerçevede, White’ın 
tezini irdeleyen, cevaplayan, eleştiren daha pek çok yayın mevcuttur.
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İslam’ın da, aynı gelenekten geldiği için insan merkezli bir din 
olduğu, dolayısıyla Müslüman çevreci hareketlerin de bu nedenle gerçekle 
uyumsuz olduğu eleştirileri de yapılmaktadır. İslam medeniyetinin, Yahudi 
ve Hristiyanlıkla aynı gelenekten gelmesinin yanısıra Yunan felsefesinden 
oldukça etkilenmiş olmasından dolayı İslam kültürünün Batı’nın bir parçası, 
tamamlayıcısı ve dengeleyicisi olduğu görüşünü savunanlar da vardır (Gibb’den 
akt. Afzaal, 2012, 240). Hatta Toynbee, White’ın başlığına benzer bir yazısında, 
Hristiyanlığın teslis inancıyla tek tanrıcı inancını bir nebze yumuşattığını, fakat 
Yahudilik ve İslam’ın güçlü tek tanrı vurgusundan dolayı çevre krizi konusunda 
çok daha uzlaşmaz olduklarını ileri sürdü (Toynbee’den akt. Afzaal, 2012, 240). 
Toynbee ve onun görüşünü destekleyenlerin, insanmerkezlilikten kaynaklanan 
çevre sorunlarının sorumlusu olarak yönlerini Hristiyanlık’tan İslam’a doğru 
çevirdikleri anlaşılmaktadır. 

White’ın, insan merkezli dinlerin ekolojik sorunlara yol açan kökenler 
olduğu şeklindeki görüşü, ekomerkezli ve insanmerkezli etik tartışmalarında da 
gündeme gelmektedir. Burms, insan merkezli perspektifleri eleştirenlerin, dünyaya 
yönelik herhangi bir değerlendirmenin insan tarafından yapıldığı/yapılacağı ve 
bu nedenle kaçınılmaz olarak insani bir ifade olacağı gerçeğini unutmaya meyilli 
olduklarını söyleyerek, insan olmayan hakkında bir takdirde bulunacağımız 
zaman zorunlu olarak hayranlık, sempati, saygı gibi tipik insani duygularımız 
tarafından yönlendirildiğimizi belirtir. Başka deyişle, insani bakış açısından 
bağımsız, nesnel, tarafsız bir değer ölçüsü aramak anlamsızdır. Çünkü insan bakış 
açısının dışında değer ve takdir gibi kavramların bir anlamı yoktur; dolayısıyla 
doğa merkezlilik zaten bu açıdan sorunludur (Burms’dan akt. Drenthen, 2011, 3). 
Diğer taraftan, insan merkezci perspektifin tek tip bir yaklaşımı içermeyip, kendi 
içerisinde çeşitleniyor olması da, çevreye verilen zararın topyekün bir geleneğe 
çıkarılmasını sorunlu hale getirmektedir. Mesela geleneksel ya da post-bilimsel 
insanmerkezciliğin yanısıra metafizik insanmerkezci bir yorum da vardır ve buna 
göre, en temel yapıların veya nesnel gerçekliğin özelliklerinin her zaman insan 
varoluşunun anlamı hakkında bir kavrayışı gerektirdiği ve dolayısıyla doğanın, 
insanın uyum sağlaması gereken anlamlı bir bağlam olduğu kabulü üzerine 
kuruludur. Bu görüşe göre insanlar merkezde değildir; doğa aracılığıyla insana 
kendini gösteren bir teoloji vardır. Yani doğa, insanla konuşan anlam taşıyıcısıdır 
(Burms’dan akt. Drenthen, 2011, 2). 

Bu noktadan devamla gücü ve otoriteyi tek bir ilahi varlıkta, yani Tanrı’da 
toplayan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerde, Tanrı her ne kadar insanı 
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yaratıp ona sorumluluk ve yetkiler vermiş olsa da, insan hayatını emir, yasak ve 
tavsiyelerle düzenlemektedir. Dolayısıyla mutlak güç sahibi ve iktidarı elinde 
tutan aşkın bir varlık olarak merkezde olan insan değil, Tanrıdır; bu resimde 
insan yalnızca bir kuldur. Bu nedenle, doğa merkezcilik ve insanmerkezcilik 
tanımlamaları dışında üçüncü bir tanım olarak tanrımerkezcilikten söz etmek 
daha doğru olabilir. Bu bağlamda bazı Hristiyan teologlar (Hoffman ve 
Sandlands, 2005), teosentrizm adını verdikleri bir yaklaşım öne sürmüşlerdir. 
Öne sürdükleri bu perspektife göre, Tanrı insanı doğa ile birlikte yaratmıştır 
ama insanı kendi suretinde yarattığı için birincil konuma sahip olmakla birlikte, 
Tanrı’nın diğer yarattıklarını tahrif etmesi de Tanrı’ya saygısızlık olacaktır. 
Teosentrizmin İslam için de uygun bir yaklaşım olduğunu ileri sürenler bu 
perspektifi, çevreye verilen herhangi bir zararın, evrenin bütünlüğüne ve 
Tanrı’nın ayetlerine6 zarar vermek anlamına geldiğini ifade etmesi nedeniyle 
bütüncül bir çevre etiği sunduğunu ileri sürmektedirler (Mesela Krejci, 1993; 
Sarvestani ve Shahvali, 2008; İzutsu, 2010; Ünverdi, 2013). 

Foltz, Bir İslami Çevrecilik Var mı? (Is There An Islamic Environmentalism?, 
2000) başlıklı makalesinde, İslam’ın Yahudilik ve Hristiyanlıkla ortak mirasa 
sahip bir din olarak, insan merkezlilik ile ilgili benzer sorunların muhatabı 
olduğunu yazar. Foltz, İslam’a göre dünyanın geçici olduğunu, Tanrı’nın amacına 
hizmet için yaratıldığını ve bu amaca ulaşıldığında yok olacağına inanıldığını, 
Tanrı-insan ilişkisinin her şeye öncelendiğini ve diğer yaratıklar hakkında 
fazla bir şey söylemediğini ve özünde söylüyor olsa bile tarih boyunca pratikte 
Müslümanların insan merkezli bir dünya görüşünü hayata geçirdiklerini; bütün 
bu nedenlerle de çevrecilik paradigmasıyla uyumsuz olduklarını belirtir (2000, 
68). Kur’an’da insanın doğa emanetini yüklenen varlık olarak da tanımlandığı 
fakat pratikte petrol zengini olan Müslüman ülkelerde tüketim kültürüne adapte 
olmuş materyalist bir yaşam tarzının hüküm sürdüğü ve kalkınma ve ekonomik 
büyümeye, Kur’an’daki bu emirden daha çok öncelik verildiği ve bu noktada 
Batı ile benzeştikleri tespitini yapmaktadır. Bu görüşünü test edebilmek için 
İslami yönetimin olduğu ülkelerdeki çevre politikalarını inceler. Bu tanıma uyan 
Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti 
devletlerinin politikalarında, çevrenin korunmasına ilişkin girişimlerin 
yapıldığını ve İran’da yasalarla güçlü bir İslami çevre etiği uygulandığı ve 
gelecekte İran’ın bu konuda diğer ülkeler için bir lokomotif görevi görebileceği 

6 Kur’an’da yaratılmış her şeyin Allah’a ait olduğu ve her birinin onun varlığına işaret eden ayetler 
olduğuna ilişkin mesela bkz. Kur’an, 2:284; 3:26; 3:189; 5:40; 5:120. 
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tespitini yapar (2000, 71-72). Dien de (2003), İslam’ın bir hayat tarzı olarak 
insanlardan Allah’ın yarattığı varlıklar bütünü olarak çevrenin korunmasını 
beklediğini; fakat Müslüman toplumların sanayi devrimi sonrası modernleşme 
ile birlikte tüketim kültürünü benimseyerek materyalist bir yaşam arayışıyla, 
İslam kültüründen kopmaya başladıklarını, dolayısıyla çevrenin zarar gördüğü 
bu sürece katkıda bulunduklarını ileri sürdü. Dien’inkine benzer bir savla Boyd 
ve arkadaşları da (2017, 99), İbrahimi gelenekten gelen İslam’ın Hıristiyanlık 
ve Yahudilik gibi, insan merkezli bir teolojiye sahip olduğu söylenebilirse de, 
Kur’an’da inananları çevreyi kötüye kullanmamaları konusunda da pek çok emir 
bulunduğunu; son tahlilde Müslümanların hem çevre yanlısı olduğuna hem de 
olmadığına dair kanıtlardan söz edilebileceğini aktarırlar. Bu bağlamda İslami 
teolojiden bir ekolojik görüş çıkarsanabileceği fakat diğer taraftan Müslüman 
ülkelerin çoğunun sömürgeleşme sürecinden geçmiş ülkeler olmaları nedeniyle, 
sömürgeci ülkelere servetlerinin aktarıldığı, refah ve güç elde etmek için sonraki 
dönemde mücadele etmek zorunda kaldıkları ve İslam ülkelerinin Batı’nın 
gelişmişlik seviyesine erişebilmek için kalkınmayı birinci hedef edindikleri; 
bütün bu nedenlerle de bu bölgelerde çevre sorunlarında artış yaşanmasına ve 
çevre etiğinin ihmal edilmesine yol açtığını ileri sürmektedirler. 

Bu savunmacı açıklamaların tam karşı kutbunda çevreci hareketlerin ilk 
ortaya çıktığı dönemlerdeki radikalliğini kaybettiği ve her kesimden ve dinden 
insanların çevreci argümanlarla konuşmasının, çevreciliği normalleştirerek 
gücünü zayıflattığı, İslamcı iktidarlar tarafından politikalarına meşruiyet 
kazandırmak için araçsallaştırılmasına yol açtığı eleştirileri de yapılmaktadır. 
Hatta aslı itibariyle insan merkezli olan İslam’ın, sanki öyle değilmiş gibi 
‘çevreciliğe soyunmasını’, Capra ve Naess gibi mistik çevrecileri kullanarak 
Batı düşüncesini eleştirmek amacıyla kullanma faydacılığıyla açıklayan 
görüşler de vardır (Bkz. Erdur, 1997). Bu açıklamalarda, Müslüman ülkelerin 
çevre sorunlarına yeterince duyarlılık göstermeme nedeni olarak yalnızca 
Batı’yı göstermek kadar ‘Müslümandan çevreci olmaz’ iddiasının da daha geniş 
kapsamlı tartışmalara ihtiyaç duyduğu kesindir. 

3. Dini Tutum-Çevre İlişkisi
Bu soruya kapsayıcı bir cevap vermek mümkün değilse de, bütün bu 
teorik tartışmaların yanında dini tutumların çevre sorunlarıyla bağlantısını 
görebilmek için bazı alan araştırmalarının sonuçlarına başvurulabilir. 
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Bu sorunsalla yola çıkan araştırmaların bir kısmı bu iki olgu arasında 
olumlu bir ilişki tespit etmiş, bir kısmı olumsuz bir ilişki tespit etmiş ve 
bir kısmı da aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 
Birkaç örnek verilecek olursa; İsveç’te 2000 kişiyle yapılan nicel bir 
araştırmanın sonuçları, dini değerlerin çevresel sorunların algılanması 
üzerinde siyasi görüş başta olmak üzere bilime duyulan güven gibi başka 
pek çok etmenle birlikte dolaylı bir etkiden söz edilebileceği, dini değerler 
ve çevre sorunlarına duyarlılık arasında orantısal bir ilişki bulunmadığı 
ve değerler ve inançların siyasi ideoloji ve zenginlik gibi diğer belirleyici 
faktörlerle içiçe geçtiği sonucuna ulaşılmıştır (Biel ve Nilsson, 2005). Bir 
diğer araştırma 1973-2014 yılları arasındaki ABD’ye ait konuyla ilgili 
istatistik bilgilerini analitik metodla analiz etmiş ve din ve çevre yanlısı 
tutum arasında olumsuz bir ilişki olduğunu, yani dini tutumun çevre yanlısı 
aktiviteleri desteklemediğini bildirmiştir (Carlisle ve Clark, 2017). Başka 
bir araştırmanın 20 AB ülkesindeki 37 bin katılımcıya uyguladığı anket 
sonuçları, Hıristiyanlık ve çevre arasında doğrudan bir ilişki olmadığı, fakat 
Hıristiyanlığın çevre etiğinin, sorunlar karşısında etkili bir aktör olabileceği 
yorumuyla sonuçlandırılmıştır (Petrescu-Mag, vd., 2020). Bir diğeri de, 
dindarlık ve çevre sorunlarına yönelik kaygı arasında, politikalar, eğitim, 
sosyo-ekonomik faktörlerin etkili olduğu karmaşık bir ilişki olduğunu; çevre 
kaygısının dindar olan ve olmayan bireylerde görülebileceği belirtilmiştir.7 
Türkiye’de yapılan dört ayrı nicel araştırma ise dindarlık ya da dini motivasyon 
ile çevre duyarlılığı arasında olumlu ilişki tespit etmişlerdir (Ünal, 2010; 
Kavalcı, 2019; Bozyiğit, 2019). Ayrıca iki ayrı araştırma da, katılımcıların 
kendilerini doğanın sahibi olarak görmeyip, doğayı Allah’ın emaneti kabul 
ettiklerini göstermiştir (Ayten, 2010; Kandemir, 2020). Dünyada bu konuda 
yapılan daha pek çok alan araştırması mevcut olup, hepsini burada saymak 
mümkün görünmemektedir. Fakat sonuçlardaki farklılıklardan yine, konunun 
sadece dinle ilgili olmadığı, içiçe geçmiş toplumsal yapı, kurum ve olgularla 
birlikte dinin de bir faktör olarak etkisinin olabileceği ve aynı zamanda, 
sonuçların, katılımcıların dini mensubiyetleri, eğitim düzeyleri, yaşadıkları 
ülkenin sosyo-ekonomik koşulları ve gelişmişlik düzeyi gibi etmenlerin de 
etkili olabileceği görülmektedir. Bu nedenle dini mensubiyet ve çevre yanlısı 
tutum arasında homojen ve sabit bir ilişki olduğu ileri sürmek oldukça zordur. 

7 Batıda yapılan alan araştırmaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Arbuckle ve Konsky (2015).
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Sonuç 
İlgili literatür incelendiğinde, dini perspektiflerin çevreci hareketi baltaladığı 
ya da desteklediği yönünde iki ayrı görüş olduğu görülmektedir. Çevreciliği 
baltalama konusunda da sorunun, çevre hareketlerinin dini karakter kazanması 
ve asıl amacından sapması; ve mevcut dinlerden üretilen ekolojik teolojilerin, 
çevreciliğin eleştirel karakteriyle hiçbir şekilde uyum sağlamadığı ve özü 
itibariyle de zaten dinlerin insan merkezli oluşu nedeniyle, çevre lehine 
konuşabilmelerinin mümkün olmadığı noktalarında odaklanmaktadır. 

Çevre hareketlerinin dini bir karakter kazanması, modern çağda ortaya 
çıkan çeşitli yeni dini hareketler kapsamına girmelerine de neden olmaktadır. Bu 
bağlamda hem çevre hem de dini hareket olarak, çevre ve din alanlarının kesişme 
noktasında bulunurlar. Yukarıda da görüldüğü üzere, bu hareket mensuplarının 
kimi zaman yüksek adanmışlıkları, kendi içlerinde çoğunlukla bilimsel verilerle 
oluşturdukları davranış ve eylem ‘fıkhı’, onları dinselleştirmektedir. Hatta bu 
iki alan çoğu zaman, Wicca gibi neopagan dinlerde birbiri içine geçmiş olarak 
bulunur. Bu hareketlerin, etkinlikleri gözlendiğinde yerleşik sistemi hedef 
almaktan çok, bireysel olarak doğanın korunması ve doğayla mistik bir ilişki 
üzerine kurulu oldukları görülür. Diğer yanda geleneksel dinlerden üretilen eko-
teolojiler de, çevre sorunlarına karşı duyarlı bir etiği güçlendirme amacı taşırlar. 
Dolayısıyla eleştirel bakış açısından bu hareketlerin yarattığı problem, politik 
alanda yürütülmesi gerektiğini düşündükleri mücadelenin, metafizik ve etik 
gibi alanlara çekilerek zayıflatılması olmaktadır. Bu durum White gibi Weberci 
bir perspektifle yorumlanacak olursa, fikir ve inançlarda bir şekilde meydana 
gelen değişimlerin yoğunlaşarak kökleşmesinin, politik ve ekonomik alana da 
zamanla sıçrayacağı sonucu çıkarsanabilir. Başka deyişle, eğer sorun White’ın 
dediği gibi kültürel kökleri oluşturan dini kodlarda ise, dinlerin çevre sorunlarını 
tartışan, çözüm üretmeye çabalayan doktrinel bir değişim geçirmesi, bu sefer 
bu yönde bir kökleşmeyi mümkün kılabilecektir. Diğer taraftan, eko-teolojilere 
dayanan bazı çevre örgütlerinin de, sorunları politik olarak çözmeye çalıştıkları 
da görülmektedir. Mesela Fazlun Khalid’in Ekoloji ve Çevre Bilimleri İslam 
Vakfı adlı oluşumunun faaliyetleri, yalnızca eko-teolojik etik ilkeler üzerinden 
hareket etmeyen, politik söylemler de üreten bir örgüttür.8 

Çevre sorunları ve din arasındaki ilişkinin sorunlu olduğunu belirten 
White’ın tezi, öyle görünüyor ki, bazı yayınlarda din eleştirisi olarak okunup 

8 Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.ifees.org.uk/
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yorumlanmakta ve genelde sadece insan merkezlilik eleştirisiyle ilgili kısımla, 
semavi dinlerin eko-teolojilerini yapay ve faydacı bulan eleştirilere referans 
olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda dinsel çevrecilik eleştirilerinin de din 
karşıtı eleştirilerle kesiştiği tespiti de yanlış olmasa gerektir. Çünkü çevreci 
hareketlerin dinvari niteliklerinin ya da doğrudan din iddiası geliştiren Capra ve 
Naess’inki gibi mistik çevreciliklere yöneltilen eleştirilerin önemli bir kısmında, 
bu dinsellik özelliğinin, hedef sapması ya da çevreciliğin araçsallaştırılması 
gibi iddialar öne çıkmaktadır. Yine bu eleştirilere göre, mistik ekosofilerdeki 
asıl sorun, sosyo-ekonomik ve politik eleştirel bakışı atlayarak, insanın diğer 
canlılar gibi bir canlı olarak sunulması ve böylece iktidar ve otoritelerin 
uygulamalarının ise ekolojik sorunların asıl nedeni olduğu gerçeğinin 
tartışılmadan atlanmasıdır. Bu eleştiriler, kısmen haklılık payı taşımakla birlikte, 
din mensuplarının kendi dinlerinden bir çevre etiği üretme çabalarının, çevreci 
aktivizmin normalleştirilerek güçsüzleştirileceği ve tamamen faydacı amaçlarla 
bu söylemlere katılındığı savı da oldukça genellemecidir; ki bu tür genellemeler 
yapabilmek için daha fazla saha araştırmasına ihtiyaç vardır. Diğer yandan, doğa 
merkezli olduğu söylenebilecek Uzak Doğu dinlerinin ya da ateizmin yaygın 
olduğu başta Çin gibi ülkelerdeki yerleşik kültürden dolayı çevre sorunlarının az 
ya da hiç olmamasını beklemek gerekirdi. Fakat bugün Çin’in tam anlamıyla bir 
sanayi ülkesi olması ve ciddi kalkınma ivmesinden dolayı, ülkede pek çok çevre 
sorununun görülmesi (Yang ve Huang, 2018, 9), sorunun dini olmaktan ziyade 
başta ekonomik ve politik olduğuna işaret etmektedir. 

Çevre-din ilişkisi, yalnızca doğa ve dinle ilgili konular olmayıp, bu 
iki alanın ötesinde başta ekonomi ve politika olmak üzere, eğitim, bilim, 
hukuk gibi toplumsal yapıların etkileşimde olduğu sosyolojik bir sorundur. 
Bu nedenle, Beyer’in de belirttiği gibi (1992, 9), din, çevre sorunları için 
tek başına hiçbir şey yapamaz; fakat sistemin diğer olumsuz etkilerinde de 
sözkonusu olduğu gibi, sorunlara karşı harekete geçmek için kullanılabilecek 
örgütsel ve motivasyonel kaynaklar sunabilir. Din mensuplarının ya da 
öncü entelektüellerinin dünyanın geleceği hakkındaki sorunlar konusunda 
susmaları ve tamamen tepkisiz kalmalarını beklemek, gerçeklikle ve hayatın 
doğal akışıyla uyumsuzdur. Ayrıca din aydınlarının dünyada olup bitene 
karşı kayıtsız kalmaları, güncel sorunlar üzerine çözüm üretmek için bir şey 
yapmamaları, çevre sorunları hakkında tepkisiz kalmalarını istemek, din 
mensuplarını da radikalizme itmek gibi bir tehlikeyi davet etmek anlamına 
gelmektedir. Dinlerin kendilerini geçmiş üzerine inşa etmelerinin, çağa 
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ayak uydurmalarının önündeki sabit bir engel olduğunu iddia ederek orada 
kalmaya devam etmeleri gerektiğini ve değişen koşullara uyum sağlama 
çabalarının da gerçek dışı olduğunu söylemek de, yine bütün din yorumlarını 
radikallikle tanımlayarak tek tipleştirmek anlamına gelmektedir. Erişgil’in de 
ifade ettiği gibi (2000), “dini kurumları oluşturan insanların, çevre sorunları 
karşısında diğer insanlardan daha duyarsız veya samimiyetsiz olduğunu 
varsaymak için geçerli bir neden olmadığı gibi, daha duyarlı olduklarını 
varsaymak için fazladan nedenler bulunduğu bile söylenebilir.” Din devamlı 
surette farklı yorumları üretilen bir olgu olup, mensuplarının birebir 
benzer görüş ve eğilimlere sahip oldukları söylenemez. Yukarıda Covid-
19 salgınının Tanrı’dan bir uyarı ve hatta cezalandırma olduğu şeklindeki 
yorumların aksine bazı ilahiyatçılar da, salgını Tanrı’nın bir cezası olarak 
yorumlamanın sorunlu olduğunu; baştan zaten Tanrı’nın işleyişe ilişkin 
yasaları ezelde belirlediği; salgının da bu yasalara aykırı davranmanın ve 
yeryüzündeki adalet düzenini bozan eylemlerin doğal sonucu olarak patlak 
verdiğini söylemektedirler (Bkz. Güler, 2020; Öztürk, 2020). Dolayısıyla dini 
açıklamaların farklı perspektiflerle inşa edildiği ve hepsinin birebir benzer 
olmadığı ve tektipmiş gibi değerlendirmenin isabetli olmayacağı açıktır. Bu 
nedenle, dinsel çevre örgütleri hakkında, nitelikleri, beklentileri, etkinlikleri 
ve söylemleri üzerinden her birine özel değerlendirmeler yapmak daha doğru 
olabilir. Bazı politik hareketlerin, kendi hedeflerine ulaşabilmek için güncel 
sorunları araçsallaştırdıkları da gözlemlenen bir durumdur. Bu bakımdan belli 
bir din üzerinden değil, örgüt ya da hareketlerin siyasi konumları başta olmak 
üzere, sorunları ele alış biçimleri ve yaklaşımlarıyla çevreci harekete zarar ya 
da destek verip vermedikleri konusunda hüküm verilebilir. Dolayısıyla eko-
teolojiler, ekosofiler ve diğer bütün ‘yeşillenmiş’ hareketlerin, çevreciliğe 
etkileri hakkında konuşabilmek için daha fazla alan araştırmasına ve 
disiplinlerarası çalışmalara ihtiyaç olduğu kesindir.
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Oğlak Yayıncılık. 119–128.



168     DİNSELLİK ÇEVRECİLİĞİ BALTALIYOR MU? 

Drengson, A. (1995). The Deep Ecology Movement. The Trumpeter: Journal of 
Ecosophy. 12(3): 1–7. 

Drenthen, M. (2011). Ecocentrism as anthropocentrism. Ethics Policy & 
Environment, 14(2):1-3.D oi.org/10.1080/21550085.2011.578365

Dunlap, T. R. (2006). Environmentalism, a Secular Faith. Environmental Values. 
15(3): 321–330. 

Erişgil, A. (2000). Çevre Sorunları Karşısında Dinler. Birikim Dergisi. 132. 
https://birikimdergisi.com/dergiler/birikim/1/sayi-132-nisan-2000/2325/
cevre-sorunlari-karsisinda-dinler/3280

Erdur, O. (1997). Reappropriating the “Green”: Islamist Environmentalism. 
New Perspectives on Turkey. 17, 151–166.

https://doi.org/10.1017/S089663460000279X
Foltz, R. (2000). Is There an Islamic Environmentalism? Environmental Ethics. 

22(1): 63–72. Doi: 10.5840/enviroethics200022149
Garreau, J. (2010). Environmentalism as Religion. The New Atlantis.28: 61–74.
Guattari, F. (1990). Üç Ekoloji. Çev. A. Akay. İstanbul: Hil Yayınları.
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1. Giriş

Dünyada bilim denilince akla genelde erkek isimler gelir. Bu ön yargı 
her sene biraz daha kırılsa da bir türlü tamamen yok edilemiyor. Peki 
kadın bilim insanlarını kaç kişi biliyor? İki Nobel ödüllü Marie Curie. 

Matematikçi ve bazı çevrelerce dünyanın ilk bilgisayar programcısı kabul edilen 
Ada Lovelace? MIT’in ilk kadın bilim insanı Ellen Swallow Richards? NASA 
tarihinin en uzun ikinci uzay uçuşunu gerçekleştiren Christina Koch? Peki ya 
Müslüman bilim kadınları?  Dünya tarihinde kaç tane bilim kadını yetiştiği, 
neden bu kadar az sayıda kadın bilge yetiştiği veya yetişiyse neden isimlerinin 
bilinmediği her zaman merak konusu olagelmiştir. Aynı sorular kuşkusuz İslam 
Tarihi ve Müslüman bilim kadınları açısından da şüphesiz ki sorulmuştur. İşte 
bu araştırmanın amacı bu sorulara mümkün mertebe İslam Tarihi ve Müslüman 
kadınlar açısından cevaplar aramaktır. 
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Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; İslam Tarihinde tefsir, hadis, fıkıh, 
kıraat gibi Dini İlimler alanında pek çok kadın âlim yetişmiştir. Bu konuda 
başı çeken en öncü isim Hz. Aişe’dir. Hz. Aişe’nin pek çok kız ve erkek 
talebeleri vardır. Amre Binti Abdurrahman, Amre’nin kız kardeşleri, Hafsa 
binti Abdurrahman, Esma binti Abdurrahman, Aişe binti Talha, Fatma binti 
Muhammed onun kız öğrencilerindendir (Savaş, 1996). Bu allame kadınlardan 
bazıları ve ilgilendikleri ilim dalları şöyle özetlenebilir: 

Tefsir; Yasemine bint Sa’d ibn Muhammed es-Siravendiyye (1108), Fatma 
bint Katbay el Umeri(1487), Esma bint Musa ed-Dicai (1498). (Kehhale, 1959).

Fıkıh; Şafii fıkhı ile meşgul olan Zeliha bint İsmail Yusuf, Emet’ul Vahid 
bint’l Hüseyin el- Mehamili (377-987), Hatice bint Muhammed bin Ahmed 
elCüzcani (372-982), Sittü’l Vüzera bint Muhammed (736-1333) ki kendisi 
Hanefi fakihlerindendir. Ayrıca Zeyneb (1220-1805), Şia kadınlarından da Bint 
Ali el-Minşar el-Amili (1031-1622), Fatıma bint Muhammed el-Amili el-Cüzini 
(786-1384, Fatma bint Ahmed ibn Yahya (849-1436). (Kehhale, 1959).

Vaaz-İrşad-Tasavvuf; Hamde bint Vasık (466-1073 ), Hatice bint 
Muhammed eş-Şahcaniyye (460- 1068), Hatice bint Musa (437-!045), Zeynep 
bint Ebi’l Berekat, Sittü’l Ulema (712-1321), Aişe bint Muhammed İbn 
Ali (641-1243), Fatıma bint Abbas el- Bağdadiyye (714-1314). Ayrıca çok 
sayıda zahidenin varlığı dikkati çekmektedir. Hicab bint Abdillah (725-1325), 
Basra’lı Habibe el-Adeviyye, Hasene el-Abide, Yemenli Hasna bint Ruhidam, 
Basra’lı Rahibe Ümmü Osman ibni Sevde, Rahibe el-Mevsıliyye, Basra’lı 
Rabia el-Kaysiyye, Zeynep bint Ahmed er-Rıfai (630-1233 ), Şa’vane, Fatma 
en-Neysaburiyye, Fatma bintu’l Müsenna , Şems Ümmu’l Fukara, Rabia bint 
İsmail el-Adeviyye (135-752 ), Hz. Ali’nin torunu olan Nefise bintu’l Hasan 
(762-823). (Kehhale, 1959).

İlmü’l Kıraat; “Beyrut’lu bir ana-kız olan Beyrem bint Ahmed ve Fatıma 
bint Muhammed, Şicistan’lı Celile bint Ali eş-Şeceri (485-1092 ), Bünane bint 
Ebi Yezid el-Ezdi (68- 687), Hakime bint Mahmud ibn Muhammed (698-1299), 
Dımaşk’lı Hatice bintu’l Hassan el Kureyşiyye ed-Dimaşkıyye (641-1243), 
Hatice bint’ul Kayyim el-Bağdadiyye (699-1300), Ümmü’l Hayr bint Ahmed, 
Mağribli Hatice bint Harun (695-1296), Seyyide bint Abdilğani el-Ahberi (647- 
1249), Şerefu’l Eşraf bint ali et-Tavusiyye, (VII / XIII ). asırda yaşamış olan üç 
Endülüslü kadın vardır ki bunlar Ümmü’l-Izz bint Ahmed (636-1238), Ümmü’l-
Izz bint Muhammed el-Abderi ed-Dani (610- 1213) ve Kurtubalı Fatıma bint 
Abdirrahman (613-1216). Ayrıca yakın bir zamanda yaşamış bulunan Faslı 
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Hatice bint Ahmed (1323-1905) da zikredilemesi gereken kadınlardandır. 
(Kehhale, 1959). 

Hadis; Tabiundan Cesre bint Decace el-Amiriyye el-Kufiyye, Kerime 
bint Sirin, Kerime bint Hüman , Hayre bint Muhammed, Habibe bint Meysere, 
Fatıma bintu’l Huseyn, Ümmülhıyar er-Rubey bintü’n -Nasr el-Ensariyye, 
Abide el-Medeniyye, Kerime bint Ahmed el –Merveziyye el-Kuşmeyheniyye, 
Kerime bint Abdi’l –Vehhab el-Kureşiyye, Fatıma bint Ali elKebudencekşi 
(380), Fatıma bintu’l- Hasen ibn Ali ed-Dekkak (480), Setite el-Beceli (447), 
Bintü’şŞerif el –Mürteda, Huceste bint Ebi’l Vefa (571), Habibe bint el-Makdisi 
(656-713), Zeyneb bint Ahmed, ayrıca el-Medreset’ ül Hatuniyye’ de hadis 
dersleri okutmuş olan Aişe bint Seyfiddin (793- 1390) (Kehhale, 1959). 

Ancak o dönemde kadınların bilim dünyasında yer alışları hakkında 
zikredilmesi gereken önemli bir noktada belki de gene dönemin bilim anlayışına 
uygun olarak; bu kadınların sadece dini ilimler sahasında çalışmış olmalarıdır. 
Tıpkı geçmişte Batı kadının da olduğu gibi Müslüman kadın da genelde toplumda 
kendini cinsel kimliğinden soyutlanmış biçimde ifade imkânını ancak dini bünyede, 
bilhassa Rabiatü’l Adeviyye örneğinde olduğu gibi tasavvufi bünyede bulmuştur. 
Sosyal katmanlar ve kurumlar arasında ancak Allah katında yani kul olarak toplumda 
erkekle bir ve eşit algılandığını ve ancak Allah nezdinde insan olarak görüldüğünü 
bilen Şarane, Rabiat’ül Adeviyye gibi pek çok kadın; kadınlara mahsus tekke ve 
dergâhlarda şeyhalık yaptılar. (Araz, 2001) Batılı ve Doğulu kadının sosyo-tarihsel 
sürecinin birbirinden oldukça farklı cereyan ettiği söz konusu Müslüman bilgelere 
bakıldığında rahatlıkla görülecektir. Avrupa kadını İncil’e dahi el süremezken 
İslam dünyasında kadın bilgeler yetişmiştir. Bu göstermektedir ki; kadının bütün 
dünyadaki sosyo-tarihsel süreci birbiriyle aynı değildir. Müslüman kadın Ortaçağ 
ve Yeniçağ toplumunda Avrupa’daki hemcinsinden daima bir adım önde olmuştur. 
Ancak bu İslam dünyasında kadın hakları probleminin tam anlamıyla çözüldüğü 
anlamına gelmemektedir. (Öztürk, 2010)

Bu bağlamda dünyanın tarihi içerisinde bilimle uğraşan ve bu konuda 
adlarını duyurup tarihe geçen kadınların sayısı çok da fazla değildir. Özellikle 
Batı’da bilimle uğraşmış ve bu konuda kendini kanıtlayarak adını duyurmuş 
kadınların bir listesi yapılacak olsa, kuşkusuz ki başı Marie Curie çekecektir. 
Şimdi O’nun öz yaşam öyküsüne kısaca bakalım ve sonra Batı’da bilimsel 
alanda kendini kanıtlamış olan on dokuz kadının ismini verdikten sonra, İslam 
dünyasındaki bu konuda çalışma yürüten kadınların isimlerini ve kısa öz yaşam 
öyküleriyle bilimsel alana katkılarından söz edelim. 
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2. Dünya Tarihinde Başlıca Bilim Kadınları 
Nobel Fizik Ödülü’nü alan Marie Curie’nin öz yaşam öyküsü kısaca şöyledir: 
Marie Sklodowska, 7 Kasım 1867’de Varşova-Polonya’da dünyaya gelir. 
5 Kasım 1891’de Marie Sklodowska, Sorbonne’a öğrenci olarak kaydını 
yaptırır. 26 Temmuz 1895’de Marie Sklodowska, Pierre Curie ile evlenir 
ve Marie Curie olur. 12 Eylül 1897’de Irène Curie doğar. 12 Nisan 1898’de 
Marie Curie, yayımlanan bir makalede ilk kez radyoaktivite terimini kullanır. 
18 Temmuz 1898 Pierre ve Marie Curie polonyumun bulunuşunu ilan ederler. 
26 Temmuz 1898’de Pierre Curie, Marie Curie ve Gustave Bémont radyumun 
bulunuşunu ilan ederler. Aralık 1903’de Henri Becquerel, Pierre Curie ve Marie 
Curie, radyoaktivite konusundaki çalışmaları nedeniyle birlikte Nobel Fizik 
Ödülü’nü alırlar. 5 Kasım 1906 Marie Curie, Sorbonne’da ilk kadın öğretim 
görevlisi olur. Kasım 1911’de Marie Curie, radyumla, polonyumu bulmuş ve 
radyumu ayırmayı başarmış olması nedeniyle kimya dalında da Nobel Ödülü’ne 
layık görülür ve böylece iki Nobel Ödülü alan ilk kişi olur. Ağustos 1914’de 
Radyum Enstitüsünün yapımı, I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden hemen 
sonra tamamlanır. 1914-1919 Marie Curie, bir radyoloji servisi kurmuştur. 
Mayıs-Haziran 1921’de Marie Curie, Amerikalıların Radyum Enstitüsüne 
bağışladıkları bir gram radyumu almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne 
gitmiştir. 5 Ocak 1934’de Irène ve Frédéric Joliot-Curie yapay radyo aktiviteyi 
bulduklarını ilan ederler. 4 Temmuz 1934’te Marie Curie 66 yaşında aplastik 
kansızlık hastalığından ölür. 20 Nisan 1995 Marie Curie’nin mezarı Fransa’nın 
ulusal anıt mezarı olan Panthéon’a taşınır, böylece başarıları nedeniyle bu şerefe 
layık görülen ilk kadın olur (Pasachoff, 2002:118-119).

Batı dünyasında bilim adına faaliyet yürüten bu kadınların isimlerini ve 
uğraştıkları bilim dallarının isimlerini verelim. Lady Margaret Cavendish(1623-
1673)-Felsefe-biyoloji, Elena Lucrezia Cornato Piscopia(1646-1684)-
Matematik, Maria Sibylla Merian(1647-1717)-botanik- biyoloji- zooloji, Maria 
Margarethe Winkelmann Kirch(1670-1720)- Astronomi, Chatelet Markizi 
Gabrielle Emilie(1706-1749)-Fizik- felsefe- matematik, Laura Maria Katerina 
Bassi(1711-1778)-Fizik- hidrolik- felsefe, Maria Gaetena Agnesi(1718-
1799)-Filoloji-matematik, Caroline Herschel(1750-1848)-Astronomi, Sophie 
Germain(1776-1831)-Fizik-matematik, Mary Somerville(1780-1872)-
Astronomi-fizik-fiziki coğrafya, Jeanne Villerpreux-Power(1794-1871)-
Biyoloji-botanik-zooloji, Ada Lovelace(Lady Byron)(1815-1852)-Matematik, 
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mekanik, fizik, Eleanor Ormerod(1828-1901)-Etnomoloji-biyoloji-zooloji, 
Clemence Augustine Royer(1830-1902)-Filoloji-matematik-müzik-biyoloji, 
Agnes Mary Clerke(1842-1907)-Astronomi-astrofizik, Elizaveta Fedorovna 
Litvinova(1845-1919)-Matematik-matematik pedagojisi-matematik öğretme 
felsefesi-, Lulia Lermontova(1847-1919)-Kimya, Sophia Kovelevskaya(1850-
1891)-Matematik-matematiksel fizik, Hertha Marx Ayrton(1854-1923)-Elektrik.
(Bahadır, 2013: 7-123). 

3. İslam Tarihinde Bilim ve Kadın 
“Premodern İslam dünyasında bir kadına adanmış olduğu bilinen tek bilimsel eser 
el-Biruni’nin Kitab’üt-tefhim li-evail-i sana’it-tencim veya Astroloji Sanatının 
Unsurlarını Anlama Kitabı’dır. On birinci yüzyılın başlarında yazılan bu eser, 
Harezmşahların bir bölgesi olan Harezm’li el-Hasan’ın kızı prenses Rayhana 
için yazılmıştır. El-Biruni’nin ona olan bağlılığı varlığının tek kanıtı olduğu 
için, Rayhana’nın hayatı hakkında pek bilgi yoktur. Eserin modern baskısının 
editörü, 1934’te O’nun hakkında şöyle yazmıştır: ‘Doğu medeniyetine ait olan 
kadınlar arasında bilimsel bilgiye olan özlemi ve nadir bir şekilde görülen 
kendisine adanmış bir kitaba sahip olmasıyla ön plana çıkmıştır. Premodern 
İslam dünyasına ait kadınlar ve bilim ile ilgili ve araştırmalar’, neredeyse 
seksen yıl önce yapılan Rayhana ile ilgili bu değerlendirmenin ötesinde, çok 
az ilerlemiştir. Son çalışmalarda az miktarda isim ortaya çıkarıldı, ancak 
hepsi onuncu yüzyıla tarihleniyor. Bağdatlı Sutayta al-Mehamili ve Kurtubalı 
Lubna matematiksel yetenekleriyle biliniyordu. Mariam el-Iciye ve Fatıma 
el-Mağritiye’nin usturlaplar ürettikleri söyleniyordu” (Gaida, 2016; 197).

Tarihçiler, belirli metinleri yazan kadınlardan daha geniş bir kadın 
yelpazesini konuya dâhil etmeye çalışırken, modern Avrupalı kadınların bilimsel 
girişime ne kadar erken katıldıklarını daha iyi anlamak için farklı kaynaklara 
ve çeşitli metodolojik yaklaşımlara yönelmişlerdir. Bu kaynaklar, kadınların 
resim ve portreleri, özel kütüphaneler ve özellikle yazışmalardan oluşmaktadır. 
En faydalı kaynak, kadınlar ve Descartes veya Galileo gibi ünlü bilimsel 
figürler tarafından birbirlerine gönderilen mektuplar olmuştur. Seçkin sınıfa ait 
kadınların bilimsel veya felsefi konulara olan ilgisinin de göstergesi olmuştur, 
ancak bu tür kaynaklar henüz tam olarak araştırılmamıştır (Gaida, 2016; 199).

Potansiyel kaynak havuzunu genişletmenin yanı sıra, tarihçilerin şimdi 
“bilim” olarak kabul ettiği şeyin kapsamı, diğer şeylerin yanı sıra simya ve 
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astrolojiyi de kapsayacak şekilde genişledi. Bu yeni araştırma alanları, kadınların 
tarihi hakkında çok fazla fikir vermiştir. Tarihçiler son birkaç on yılda, erken 
modern dönemde “kadınların bilim tarihi” olarak adlandırabileceğimiz şeyi 
ortaya çıkarmada kesinlikle büyük adımlar atmış olsalar da, bu çalışma genellikle 
cinsiyet ve bilime odaklanan yayınların gölgesinde kalıyor. Bu fenomenin 
karmaşık nedenlerini derinlemesine araştırmadan, cinsiyetin erken modern 
İslam bilimi üzerine yapılan çalışmalarda da belirgin bir şekilde bulunmadığını 
belirtebiliriz. Bu, cinsiyetin bu bağlamda yararlı bir analiz kategorisi olmayacağı 
anlamına gelmez; sadece, daha genel olarak İslam dünyası için kadın tarihinde 
olduğu gibi, bu sorular henüz sorulmamıştır (Gaida, 2016; 199).

İslam dünyasında, kadınlar hakkındaki araştırmalarımıza rehberlik 
edebilecek benzer kaynak materyallerin bulunup bulunamayacağını 
değerlendirirken çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız (Gaida, 2016; 199).

Her Müslüman erkek ve kadında, bilginin peşinde koşmak ve çevresindeki 
dünyayı inceleyerek Tanrı’nın doğrularını öğrenmek için içine yerleşmiş 
bir değer vardır. Hazreti Muhammed (s.a.v.), takipçilerine nerede bulunursa 
bulunsun bilgiyi aramalarını tavsiye etmiştir. Bu değere uygun olarak, Müslüman 
kadınlar bilim alanında ilerlemelerini sürdürmektedir. Bilimsel dereceleri takip 
etmede batılı kadınlarınkini sıklıkla geçmektedir. Yine de, Müslüman kadınların 
olumlu tasvirleri batı ana akım medyası tarafından çok nadiren resmedilir. 
Bazı durumlarda, medya kârı, bir yapım ekibinin birçok gayrimüslimin 
zihnine kazınmış dar görüşlü fantezileri ve basmakalıp inanışları besleme 
yeteneğine bağlıdır. Batılılar, İslam yüzünden Müslüman kadınların ezildiği 
basmakalıp inanışlardan memnundurlar; ki bunlar tamamen gerçek dışıdır. 
Kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını vurgulayan İslami 
mesajlar, genellikle İslam kutsal kitaplarında temeli olmayan birbiriyle yarışan 
kültürel değerler tarafından bozulur.  Bilgi arayışı Müslüman kadınlar için her 
zaman geçerli olmuştur. Allah (cc) bu alanda cinsiyetler arasında hiçbir fark 
belirtmemiştir (https://www.islamicity.org/2714/muslim-women-in science/)

Birçok çalışma, Müslüman kadınların hadis raviliği, hukuk (fıkıh), 
edebiyat ve eğitim gibi klasik İslam uygarlığının çeşitli alanlarına katkısını 
araştırırken, şimdiye kadar çok az kaynak, kadınların İslam geleneğinde bilim, 
teknoloji ve tıbbın gelişimindeki rolünden bahsetmektedir. Araştırmalarda, 
bilimin gelişmesinde rolü olan ve hayırsever, eğitim ve dini kurumlar kuran ünlü 
kadınlara ait soyutlanmış ve dağınık referanslar vardır. Bazı örnekler şunlardır; 
Bağdat’tan Mekke’ye giden hac yolu boyunca su kuyusu kazma ve servis 
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istasyonları inşa etme konusunda en iddialı projeye öncülük eden Zubayda bint 
Ca’fer al-Mansur, matematikçi ve mahkemelerde uzman tanık olan Sutayta, 
yönetim ve devlet adamlığında üstün başarı gösteren Dayfa Hatun, Fas’ın Fez 
kentindeki Karaviyyin camisini kuran Fatıma al-Fihri (bu cami dünyadaki 
ilk üniversite olmuştur) ve Halep’te usturlaplar yapan mühendis Meryem 
el-Iciyye. Bu tür kadınlar hakkındaki kısıtlı bilgiler ve toplumsal cinsiyet ve 
kadın konusunun toplumdaki artan önemi ışığında, bu rapor onların yaşamları 
ve çalışmaları hakkında şu anda bilinenleri ortaya koymaktadır. Amacımız iki 
yönlüdür: Mevcut bilgileri sunmak ve yüzlerce kadının çeşitli alanlarda ve 
İslam tarihinin farklı dönemlerinde oynadığı roller hakkında en önemli bulgu 
olabilecek şeyleri ortaya çıkarmak için bir soruşturma süreci başlatmanın 
gerekliliği ortadadır. (Salim el-Hassani, 2018). 

3.1 Konuyla İlgili Temel Literatür

Dr. Muhammed Ekrem en-Nedvi, birkaç yıldır İslam tarihi boyunca hadis 
geleneğine katılan binlerce kadının biyografilerini gün yüzüne çıkarmak için 
uzun vadeli ve geniş çaplı bir proje yürüttü. Al-Muhaddithat’ta: İslam›daki 
Kadın Âlimler, Dr. Nedvi, hadis okuyan ve öğreten Müslüman kadınların 40 
ciltlik biyografik sözlüğünü (Arapça) özetledi. Bu kısa metinde bile, kadınların 
Kuran’ı yaşam için kurallar ve normlar olarak anlamak için ana rehber olan 
Peygamber Efendimizin (sav) öğretilerini korumada sahip oldukları merkezi 
rolü göstermektedir. Kıyafet ve görgü kuralları sınırları içinde kadınlar, büyük 
cami ve medreselerde rutin olarak derslere katılıp ders vermiş, ‘ilim’ için 
yoğun bir şekilde seyahat etmiş, hadis aktarmış ve gözden geçirmiş, fetvalar 
yayınlamış ve bunlar gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır. En tanınmış erkek bilim 
adamlarından bazıları, kadın öğretmenlerinin ilimlerine güvenmiştir ve onları 
övmüştür. Kadın âlimler toplumda istisna olarak değil, model olarak önemli 
ölçüde kamu otoritesine sahiptiler. Al-Muhaddithat’ta gözden geçirilmiş büyük 
miktardaki bilgi, kadınların İslam toplumundaki rolünü, geçmiş başarılarını 
ve gelecekteki potansiyellerini anlamak için gereklidir. Şimdiye kadar «gizli» 
kalacak kadar dağınıktı. Dr. Nedvi’nin sözlüğündeki bilgiler daha fazla 
çalışmayı, konuyu çevresindeki ögeleriyle birlikte ele almayı ve analizi büyük 
ölçüde kolaylaştıracaktır. (Salim el-Hassani, 2018)

Çalışmalarını derinleştirme, İslam: Kadınların Güçlendirilmesi, Ayşe 
Abdurrahman Bewley, Müslüman Kadınlar: Biyografik Sözlük. Sözlük 
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biçimindeki bu en güncel çalışma, birinci yüzyıldan kabaca on üçüncü yüzyılın 
ortalarına kadarki İslam tarihi boyunca Müslüman kadınlarla ilgili kapsamlı 
bir referans kaynağıdır. Girdilerin dikkatle okunması Müslüman kadınların 
(örneğin, âlimler ve iş kadınları olarak) başarılı olduğunu ve aynı zamanda son 
on dört yüzyıldır eş ve anne olarak rollerini yerine getirdiklerini göstermektedir. 
Yazar, kitabının başlangıçta kadın bilim insanları hakkında bazı kaynaklar 
sağlama konusundaki sık sık tekrar edilen taleplere bir cevap olarak yazıldığını 
belirtir: “Biyografik referanslarımı gözden geçirdiğimde, kadınlara yapılan 
atıfların sayısına ve ister vekil olarak hareket eden ister kendi başlarına yöneten 
kadınlar veya önemli siyasi nüfuza sahip kadınlar olsun, âlimlerden yöneticilere 
kadar hayatın her alanında temsil edilen çok sayıda kadın görünce şaşırdım. Bu, 
Müslüman kadınlarla ilgili daha büyük bir referans kaynağı derleme kararına 
yol açtı ve İslam’daki kadınla ilgili modern görüşler göz önüne alındığında, 
kadınların İslam tarihinde en başından günümüze kadar ne kadar aktif olduğuna 
dair şaşırtıcı bir sonuç ortaya koyuyor (Salim el-Hassani, 2018).

Biyografik koleksiyonların çoğu, İbn Sa’d’ın Tabakat’ının sekizinci 
cildi ve es-Sakafi’nin Kitabu’n-Nisa’sı gibi kadınlara bir bölüm ayırmaktadır. 
Mükemmel bir modern kaynak ise önemli kadınlarla ilgilenen, beş ciltten 
oluşan ve hiçbir şekilde kapsayıcı olmayan Ömer Rıza Kehhale’nin A’lamu’n-
Nisa’sıdır (Salim el-Hassani, 2018).

3.2 Kurtubalı Lübna

Kurtubalı Lübna, bir kadının kendi kendini yetiştirmiş olmasının olağanüstü 
bir örneğidir. Eğer adını duymadıysanız, lütfen dünya tarihi bilginizi gözden 
geçiriniz. 10. yüzyıldan kalma oldukça mahir ve becerikli bir kişiydi ve aynı 
zamanda ustaların ustasıydı. Emevi hanedanlığı döneminde Endülüs kraliyet 
mahkemesinde çalıştı. Şair, kütüphane ustası, matematikçi ve saray sekreteriydi. 
Kraliyet mahkemesinde veya yüksek pozisyonda bir kadın entelektüele sahip 
olmak Endülüs döneminde nadir olmasa da, tam olarak yaygın değildi. Lübna 
Sultan’ın sarayındaki tek kadın değildi, ama birkaç kadından biriydi. Başka bir 
deyişle, bugün bildiğimiz herhangi bir politikacıya veya yönetim organına rakip 
olabilecek bir deneyim açısına sahip güçlü, kendine güvenen bir kadındı. Bugün 
yaşasaydı muhtemelen istediği her işte çalışabilirdi. Kutuba’lı Lübna, 10’ncu 
yüzyılda yaşadı ve 984 yılında öldü. Sultan III. Abdurrahman’ın ve ondan 
sonra tahta gelen oğlunun kişisel saray sekreteriydi. Endülüs kraliyet sarayında 
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prestiji yükselen bu kadın İspanyol köle bir kız olarak doğdu. Kökenleri kraliyet 
ailesinden gelmediği için ya da soylu olmadığı için, kraliyet mahkemesinin 
ona böyle bir sorumluluk vermesi ve sultanların kişisel sekreteri olacak kadar 
önemli sayılması için ona çok fazla saygı duyulması ve güvenilmesi gerekirdi. 
Ayrıca kraliyet kütüphanesinde gözetmenlik yaptı, bazı araştırmacılar onun 
500.000›den fazla kitabın düzenlenmesine başkanlık eden bir kitap alım uzmanı 
olduğunu söyler. Kahire, Şam ve Bağdat›a yaptığı seyahatlerin kayıtlarıyla 
kütüphanesine eklemek için kitaplar araştırdı ve Orta Doğu›yu dolaştı. Lübna 
ilk kadın yalnız gezginlerden biridir. Kütüphanesi zamanının en önemli ve 
ünlülerinden biriydi. Bir kadını göreve getirmek büyük bir güvenin kanıtıdır ve 
bu durum tüm Müslüman kadınların tarih boyunca İslam tarafından saygısızlığa 
uğradığını söyleyen herkese karşı çok net bir karşı argümandır. Bir yazar olarak, 
Kurtuba kraliyet kütüphanesine kendini yazdığı eserleri ekledi, hatta daha sonra 
zaman kaybına neden olacak birçok önemli tarihi Yunan metnini çevirdi. Kurtuba 
sokaklarında dolaştığı ve peşinden gelen çocuklara matematiksel denklemleri 
öğrettiğine dair hikâyeler vardır. Muhteşem bir öğretmen olmalı, çünkü çocuklar 
daha fazla matematik öğrenmek için tekrar gelirdi. Bana kalırsa bu muhteşem 
bir şeydir. Lübna muhteşemdi, çünkü çok dezavantajlı bir konumda olmasına 
rağmen yüksek yerlere geldi. Bugün Müslüman gençler için en iyi örneklerden 
biridir (Sarah Halimah, 2019).

3.3 Wallada el-Mustakfi 

Wallada, önceki halife V. Abdurrahman öldürdükten sonra 1024’te iktidara gelen 
ve iki yıl sonra suikasta uğrayan son Emevi Kurtuba halifelerinden Kurtuba’lı 
III. Muhammed’in kızıdır. Çocukluğu, Al-Mansur İbn Ebu Amir’in yönetimi 
altındaki Kordoba Halifeliği döneminde geçti. İlk gençlik (ergenlik) yılları, II. 
Hişam’dan iktidarı ele geçirme girişimlerinde halifeliği iç savaşa sürükleyen 
Amir’in oğlu Sanchuelo’nun nihai halefiyetini takip eden çalkantılı dönemde 
geçmiştir. Muhammed III’ün erkek varisi olmadığı için Wallada onun mülklerini 
miras aldı ve bunları Kordoba’da bir saray ve edebiyat salonu açmak için 
kullandı. Orada, Wallada, soylulardan kendisi tarafından satın alınan kölelere 
kadar her sınıftan kadına şiir ve sevgi konularında eğitim verdi. Dönemin büyük 
şair ve entelektüellerinden bazıları da burayı ziyaret etmiştir. Wallada zamanına 
göre ideal şekilde güzel bir kadındı; sarışın, açık tenli ve mavi gözlü, bunlara 
ek olarak; zeki, kültürlü ve mağrur. Ayrıca biraz tartışmaya yol açan bir kişiliği 
vardı. Tesettürsüz ve Bağdat’ın haremleri tarzında giyinerek halka açık bir 
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yerlerde yürüyordu, şeffaf tunikler (ceket) giyiyordu ve şiirlerini kıyafetlerine 
süsleme olarak işliyordu. Davranışları yerel mollalar tarafından sapkın olarak 
kabul edildi ve şiddetle eleştirildi, ancak Tavku’l-Hamame (Güvercin gerdanlığı) 
ünlü yazarı İbn Hazm gibi onu savunan çok sayıda insan da vardı. Zamanın 
Kurtuba geleneğinde, şairlerin tamamlanmamış şiirleri bitirme konusunda 
yaptıkları yarışmalar düzenlenirdi. Wallada, özellikle de neredeyse tamamen 
erkeklerin katıldığı bu yarışmalarda bir kadın olarak yetenekleriyle ün kazandı. 
Wallada’nın eserlerine bir örnek olarak, İbn Zeydun’a hitaben yazdığı (Gece 
çöktüğünde beni ziyaret etmeyi planla) isimli şiir gösterilmektedir. Şiir, faʿūlun 
mafāʿīlun faʿūlun mafāʿilun vezninde yazılmış bir şiirdir. 

Gece çöktüğünde, beni ziyaret etmeyi planla.
Çünkü gecenin sırları en iyi saklayan zaman olduğuna inanıyorum.
Sana karşı bir aşk hissediyorum, eğer cennetin ışığı bu aşkı hissetseydi, 

güneş doğmazdı, 
Ne ay doğar, ne de yıldızlar gece yolculuklarına başlardı.
(https://web.archive.org/web/20200207110525/https://en.wikipedia.org/

wiki/Wallada_bint_al-Mustakfi)
Bu şiir yarışmalarından birinde hayatının büyük aşkı olan şair İbn Zaydun 

ile tanıştı. Zaydun, aynı zamanda, Cordoba’ya karşı ölçülü siyasi adımlar atan 
büyük bir politik nüfuza sahip olan bir şair ve soyluydu. Bu durum Zaydun’un 
kendi Emevi klanının rakipleri olan Banu Yahwar ile olan bağları yüzünden, 
ilişkileri tartışmalıydı ve bir sır olarak kalması gerekiyordu. Wallada’nın 
günümüze ulaşan dokuz şiirinden sekizi, görünüşe göre çekişmeli koşullar altında 
sona eren ilişkileri hakkında yazılmıştır. İki aşık arasında mektup olarak yazılan 
şiirler kıskançlığı, nostaljiyi, aynı zamanda yeniden bir araya gelme arzusunu 
dile getirmektedir. Bir diğeri aldatmayı, üzüntüyü ve sitemi anlatmaktadır. Beş 
şiir ise, diğer şeylerin yanı sıra, erkek sevgilileri olduğu için eleştirdiği Zaydun’a 
yöneltilen keskin hicivlerdir. Bir şiirde, ilişkinin İbn Zaydún ile “siyahi bir âşık” 
arasındaki ilişki nedeniyle sona erdiği ima edilmiştir. Şiir şöyledir:

Karanlık gecelerin hilali olduğumu söyleyen sen,
Utanç verici kara gezegeni neden tercih ettin? (https://web.archive.org/

web/20200207110525/https://en.wikipedia.org/wiki/Wallada_bint_al-Mustakfi)
Edebiyat tarihçilerinin bazıları, bu şiirde sözü edilen sevgilinin Prenses 

Wallada, tarafından satın alınan ve şair olarak eğitilen köle bir kız olduğunu, 
bazıları ise erkek olabileceğini ileri sürmektedirler. Üçüncü bir olasılık ise, şiirin 
erkek sevgililerle yapılan zinanın İslam şiirinde ortak bir tema olduğu döneme 
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cevap olarak yazılmış olmasıdır. (https://web.archive.org/web/20200207110525/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wallada_bint_al-Mustakfi)

Wallada, Murâbıtlar (Alomoravids) Kurtuba’ya girdiği gün, 26 Mart 
1091’de öldü. Wallada’nın en seçkin öğrencileri arasında, Wallada’nın evine 
kabul ettiği bir incir satıcısının küçük kızı olan Muhya bint al-Tayyani de vardı. 
Wallada’nın ölümünden sonra, Muhya onun hakkında bir dizi hiciv yazmaya 
devam etti. Wallada’nın en seçkin öğrencileri arasında, Wallada’nın evine 
kabul ettiği bir incir satıcısının küçük kızı olan Muhya bint et-Tayyani de vardı. 
Wallada’nın ölümünden sonra, Muhya onun hakkında bir dizi hiciv yazmaya 
devam etti. (https://web.archive.org/web/20200207110525/https://en.wikipedia.
org/wiki/Wallada_bint_al-Mustakfi)

3.4 Meryem el-İciyye el-Usturlabi 

Usturlap, güneşin, ayın, gezegenlerin ve yıldızların konumunu tahmin etmek 
için kullanılan tarihi bir araçtır. İslam’ın Altın Çağı, Avrupa Orta Çağı ve 
Rönesansı döneminde mükemmel hale getirildi. Birçok önemli tarihi figür 
(yazar Geoffery Chaucer ve antik astronom Claudius Ptolemy dâhil) usturlaplar 
hakkında yazılar yazmıştır veya yararlanmıştır. Usturlaplar birkaç farklı çark 
ve yıldız haritasından yapılmıştır. İslam’ın Altın Çağı’nda usturlaplar, kıbleyi 
(namaz kılarken Mekke’ye doğru yönelinen istikamet) belirlemek ve güneşin 
hareketiyle namaz zamanlamalarını tam olarak belirlemek için yaygın bir 
şekilde kullanılmıştır. Müslüman gökbilimciler de usturlapların içine açılı 
ölçekler ekleyerek mesafe ölçmeyi mümkün hale getirdi. Ayrıca, Müslüman 
gökbilimciler (astronomlar) ve mucitler, boylam, enlem ve diğer önemli 
astronomik ve coğrafi özellikleri simgeleyen halkalar ve çizgilerden oluşan, 
gökyüzündeki nesnelerin küre şeklindeki bir modeli olan küresel usturlabı icat 
ettiler. Küresel usturlap son olarak Avrupa›ya ulaştı ve burada ilk astronomik 
çalışmalarda kullanıldı. (Bu icatlar aynı zamanda Müslümanların yıldızların ve 
takımyıldızların haritasını çıkarmasına yardımcı olan gökyüzünün gerçek bir 
küresi olan gök yuvarlağını mükemmelleştirmelerine yardımcı oldu.) Usturlabın 
icadı ve mükemmelleştirilmesi ve ayrıca küresel usturlap ve gök yuvarlağı, erken 
dönem dünyanın gelişmesine önemli ölçüde katkı sağladı. Bilimsel ve astronomik 
araştırmaları teşvik etti ve navigasyon (yön bulma) ve zaman ölçmenin yeni 
yollarını geliştirdi. İslam dünyasında kıblenin bulunmasına mükemmel şekilde 
yardımcı oldu. Meryem ”el-Usturlabi” el-İciyye’nin usturlapların tasarımıyla 
ilgili önemli katkıları vardır. Muhammed el- Fazari sekizinci yüzyılda İslam 
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dünyasında usturlap yapımına yardım eden ilk Müslüman olmasına rağmen, 
Meryem el-İciyye bu aleti tasarlayan ve gelişmesini sağlayan kişi olarak 
biliniyor. El-İciyye hakkında çok fazla şey yazılmamış olsa da, onuncu yüzyılın 
ortalarında (yaklaşık 944 - 967) şu anda Suriye’nin kuzeyi olarak bilinen 
bölgede çalışmalarını yürüttüğünü biliyoruz. Çalışmaları hem yaratıcı hem de 
yenilikçiydi. Babası tanınmış bir usturlap üreticisinin çırağıydı ve öğrencisi 
olarak ondan eğitim aldı. Kısa sürede şehrin yöneticisi Seyfüddevle tarafından 
tanınan yeni tasarımlar yarattı. Buna ek olarak, başka navigasyon ve zaman 
ölçme tekniklerine de yardımcı oldu. El-İciyye, İslam’da ilim arayışının teşvik 
edildiğinin bir örneğidir ve kadınlarında buna dâhil olduğunu gösterir.  El-İciyye 
bu dönemin önemli bir bilim insanı olarak kabul edilir. Bugünlerde pek çok 
kişi İslam’ın kadınlara ‘baskı yaptığını’ ya da öğrenmelerini kısıtladığını ya da 
daha geniş anlamda İslam’ın bilimle çatıştığını savunmaktadır. Ancak el-İciyye 
ve Müslümanların usturlaplar üzerindeki etkisi, bilginin (bilimsel ve genel) 
İslam tarafından desteklendiğini göstermektedir. Kendi zamanında yenilikçi 
teknolojilerin gelişmesi ile ilgili çalışmalar yaptığı için, Meryem ”el-Usturlabi” 
el-İciyye, bugün bile bir rol model olarak gösterilmektedir (Nageen Khan, 
2021).

3.5 Sutayta el-Mehamili 

10. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Sutayta, Bağdatlı eğitimli bir aileden 
gelmektedir. Babası, Kitab fi’l-fıkh, Salat el-‘ideyn gibi birçok kitabın yazarı olan 
hâkim (kadı) Ebu Abdullah el-Hüseyin’dir. Amcası bir hadis âlimidir, oğlu ise 
doğru karar verme yeteneği ve diğer yetenekleriyle tanınan hâkim Ebu-Hüseyin 
Muhammed bin Ahmed bin İsmail al-Mehamili’dir. Sutayta’ya, babası da dâhil 
olmak üzere birçok bilim adamı tarafından eğitim verildi ve yönlendirildi. Abu 
Hamza b. Kasım, Ömer b. Abdulaziz el-Haşimi, İsmail b. el-Abbas el-Warraq ve 
Abdul-Alghafir b. Salamah al-Homsi ona eğitim veren diğer âlimlerdir. Sutayta 
saygınlığı, ahlakı ve alçakgönüllülüğü ile tanınıyordu. İbnü›l-Cevzi, İbnü›l-Hatîb 
Bağdadi ve İbn Katir gibi tarihçiler tarafından övülmüştür. 987 yılında hayatını 
kaybetmiştir. Sutayta sadece bir konuda uzmanlaşmamış, matematiğin yanı sıra 
Arap edebiyatı, hadis, içtihat gibi birçok alanda başarı göstermiştir. Her ikisinin 
de zamanında iyi gelişmiş pratik matematik dalları olan, “Hesap” (aritmetik) 
ve “feraiz” (miras hesaplamaları) konusunda uzman olduğu söylenir. Ayrıca, 
diğer matematikçiler tarafından atıf yapılan denklemlere çözümler bulduğu ve 
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cebirde yetenekli olduğu söylenir. Bu denklemlerin sayısı az olmasına rağmen, 
onun matematikteki becerilerinin hesaplama yapmak için gerekli olan basit 
yeteneklerin ötesine geçtiğini gösterirler (Salim el-Hassani, 2018).

3.6 Zübeyde bint Ebu Ca’fer el-Mansur

Harun Reşid’in eşi Zübeyde bint Ebu Ca’fer el-Mansur, kendi zamanının en 
zengin ve en güçlü kadınıydı. Çok cömert, eli açık ve asil bir kadındı. Farklı 
şehirlerde birçok bina inşa ettirdi. Bağdat’tan Mekke’ye giden Hac yolu üzerinde 
su kuyuları ve servis istasyonları inşa etmek için devasa bir projeye giriştiği 
biliniyordu. Mekke ‘hemen dışındaki ünlü Zübeyde su kaynağı hala onun adını 
taşımaktadır. Aynı zamanda sanat ve şiirin koruyucusuydu (Salim el-Hassani, 
2018).

3.7 Fatma el-Fihri

Fatıma el-Fehri, halkının uygarlaşması ve kültürünün gelişmesinde büyük rol 
oynamıştır. Babası Muhammed al-Fihri ile birlikte Tunus, Kiroan’dan Fez’e göç 
etti. Kız kardeşiyle birlikte eğitimli bir ailede büyüdü ve Fıkıh ve Hadis öğrendi. 
Fatıma›ya babasından hatırı sayılır miktarda para miras kaldı ve bu parayı halkı 
için bir cami inşa etmek için kullandı. 859 yılında inşa edilen Karawiyin Camii, 
dünyanın en eski ve muhtemelen ilk üniversitesine sahipti. Öğrenciler İslami 
çalışmalar, astronomi, diller ve bilimler hakkında eğitim almak için dünyanın dört 
bir yanından oraya akın etti. Arapça sayılar bu üniversite aracılığıyla Avrupa’da 
tanındı ve kullanıldı. Bu, kadının eğitim ve medeniyetin ilerlemesindeki rolünün 
önemli bir örneğidir. (Salim el-Hassani, 2018)

3.8 Dayfa Hatun 

Halep’in Eyyübi hükümdarı al-Zahir Gazi›nin güçlü eşi Dayfa Hatun, altı yıl 
boyunca Halep Kraliçesi olarak hüküm sürdü. 1186 yılında Halep’te doğdu. 
Babası Selahaddin Eyyubi’nin kardeşi Kral el-Adel ve kardeşi Kral el-Kamel’dir. 
Selahaddin’in oğlu Kral al-Zahir ile evliydi. Oğlu Kral Abdul-Aziz’dir. Oğlunun 
ölümünden sonra torunu 7 yaşında olduğu için Halep Kraliçesi oldu. 6 yıllık 
iktidarı boyunca Moğollar, Selçuklular, Haçlılar ve Harezmşahlar tehditleriyle 
karşılaştı. Dayfa popüler bir kraliçeydi; Halep’te adaleti tesis etti ve haksız 
vergileri kaldırdı. Fakirleri ve bilim adamlarını destekledi ve onları desteklemek 
için birçok hayır kurumu kurdu. Dayfa önemli bir mimari patrondu. Hayır, 
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kurumlarının bakımı ve işletilmesi için büyük vakıflar kurdu. Dayfa, siyasi ve 
sosyal rollerine ek olarak Halep’te iki okul kurdu ve eğitim için sponsor oldu. 
Bunlardan ilki, özellikle Şâfiî doktrini olmak üzere İslam araştırmaları ve İslam 
hukuku alanında uzmanlaşmış el-Firdevs Okulu’dur Halep, Bab el-Makam’a 
yakın bir konumda bulunan el-Firdevs Okulu’nda o dönemdeki eğitim sisteminin 
yapısına uygun bir şekilde bir öğretmen, bir imam ve yirmi alim bulunuyordu. 
Kampüsü okul, öğrenciler için bir öğrenci yurdu ve bir cami de dahil olmak 
üzere çeşitli binalardan oluşuyordu. İkinci okul, Hangah Okulu, hem Şeriat hem 
de diğer alanlarda uzmanlaşmıştır. Dayfa 1242 yılında 59 yaşında öldü ve Halep 
kalesine gömüldü. (Salim el-Hassani, 2018)

4. Sonuç
Bu çalışmada haklarında bilgi verilen bu bilge kadınlar genel de çoğunluğu 
teşkil etmemiş bir anlamda zengin ama ilim öğrenmeye meraklı bir kitlenin 
arasından çıkmış olan kişilerdir ve genelde yaşadıkları dönemin entelijansiyasına 
mensupturlar. Sıradan halk tabakasından olan kadınlar bu kitle arasına 
girmişlerse de tarih boyunca olduğu gibi onların bu allameler arasındaki 
sayısı arzu edildiği kadar yüksek olmasa gerektir. Ancak Batı’da İncil’e el 
vurması günah sayılan kadının İslam toplumlarında özellikle dini ilimler 
sahasında bu kadar âlim yetiştirmiş olması gurur vericidir. Ancak zamanla bu 
kadınların sayısında da bir azalma olduğu söz konusu bilgelerin doğum ve ölüm 
tarihlerine bakıldıkça görülecektir. İslam Tarihinde kadınların eğitimsiz kalıp 
kalmadıkları ya da eğitilenlerin neden zengin ve entelijansiyaya mensup 
oldukları probleminin tamamıyla o dönemin sosyal sınıf sistemine ve gene söz 
konusu dönemde sözlü kültüre dayanan bir sosyo-kültürel ortam bulunmasına 
bağlı bir sosyolojik vaka olduğu yoksa sırf kadınları toplumdan dışlamaya 
yönelik bir tavır olmadığı kanaatini taşımaktayız. Kadınlar için toplumsal 
cinsiyet eşitliğini ve kadın haklarını vurgulayan İslami mesajlar, genellikle İslam 
kutsal kitaplarında temeli olmayan birbiriyle yarışan kültürel değerler tarafından 
bozulur. Müslümanların dünyaya hatırlatması gereken, bilimde kadınları öven 
İslami bir gelenek vardır. Bu şekilde çok az kadın olsa da hiçbir şekilde kuralın 
istisnası değillerdir. Müslüman kadınlar, İslam kültür ve medeniyetinin inşasına 
erkeklerle birlikte, şiir, edebiyat ve sanatta üstün başarı göstererek katıldılar. 
Ayrıca Müslüman kadınlar matematik, astronomi, tıp ve sağlık mesleklerinde 
somut katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte, Müslüman kadınların bilim, 
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teknoloji ve tıbbın ilerlemesindeki rolünün incelenmesi, bu konudan çok az 
miktarda bahsedildiği için belgelenmesi zordur. Henüz düzenlenmemiş el 
yazmalarının incelenmesinden sonra yeni bir umut ışığı doğabilir.
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1. Giriş

Kişilik latince kökenli olan “persona” kelimesinden türetilmiştir. 
Persona, antik çağda tiyatro oyuncularının kullandığı maskedir. Bu 
maske bireylerin farklı özelliklerini yansıtmak için kullanılırken, 

zamanla bireylerin gerçek, gözlenebilir özelliklerini temsil etmek amacıyla 
kullanılmıştır. Günümüzdeki kişilik kavramı da personadan türeyen personality 
(kişilik) kavramıdır. Psikologlar kişiliği 1920’lerde özel bir sosyal psikoloji 
konusu olarak kabul etmişlerdir. Ancak kişiliğin ayrı bir alan olarak kabul edilişi 
1930’lardan sonra gerçekleşmiştir (Collier, 1991).

Kişilik, bireyi başkalarından ayıran, doğuştan gelen ve sonradan kazanılan 
özelliklerin bütünüdür. Ayrıca, kişilik bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve 
fiziksel özelliklerinin süreklilik gösteren yönlerini içerir (Özdemir, 2012). 
Başka bir tanımla kişilik, bireylerin psikolojik tepkilerindeki (duygu, düşünce, 
davranış) benzerlikleri ve farklılıkları belirleyen; sadece yaşanan an, içinde 
bulunulan biyolojik durum veya sosyal ortam ile açıklanamayan biçimde 
süreklilik gösteren, özellikler ve eğilimler olarak belirtilmektedir (Berens, 
1999). Alport’a göre kişilik “Bireyin çevreye uyumunu sağlayan dinamik 
organizasyonu” şeklinde tanımlanmıştır (Cloninger, 2000).
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Kişilik kavramının tarihi psikoloji biliminin doğması ile başlamış olsa 
da kişilik 1930’lu yıllardan sonra kişilik psikolojisi altında ayrı bir bilimsel 
alan olarak çalışılmaya başlanmıştır. Günümüze kadar kişilik kavramı üzerine 
birçok tanım ve çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucu kişilik alt 
boyutları saptanmıştır. Bu kişilik alt boyutları ile beraber kişilik bozuklukları 
sınıflandırılarak tanımlanmıştır.

Kişilik bozukluğu, DSM-V’de bireyde kendisini öznel sıkıntı ve/veya 
toplumsal - mesleki işlevsel bozuklukla ortaya koyan biçimde, uzun süreli, 
yaşadığı kültürün normlarından belirgin bir sapma ve katı eğilimlerin var olması 
şeklinde süregiden davranış örüntüsü olarak tanımlanmıştır (APA., 2013).

Kişilik ve kişilik bozukluklarının saptanmasında ve değerlendirilmesinde, 
kişinin kendisinin doldurduğu testler ya da klinisyenin değerlendirmeleri 
kullanılmaktadır (Türkçapar ve ark. 2007). Bilişsel yaklaşıma göre kişinin 
işlevsel olmayan inançları kişilik bozukluklarında önemli bir rol üstlenmektedir. 
Hastanın işlevsel olmayan davranış ve duyguları bilişsel şemalara bağlanmıştır. 
Bu yaklaşıma göre her bir kişilik bozukluğu belirli inanç kümeleri ile 
ilişkilendirilmektedir (Beck, 2001). Bilişsel kurama göre kişilik inancı kişinin 
kendisi, diğer insanlar ve dünyayla ilgili temel inançlarını ifade eder.

Kişilik psikologları tarafından yürütülen çalışmaların üç temel konusu; 
bireysel farklılıklar, motivasyon ve bütünlüktür. Bu üç konu genel olarak 
spor ve egzersiz psikolojisi ile ilişkilendirilmiş, odak noktası bireysel ilgi ve 
motivasyon olmuştur (Coulter, 2013). Sosyal etkinliklere katılmak benlik 
saygısını pozitif yönde etkileyerek kişiliğin şekillenmesinde önemli rol oynar 
(Coulter, 2013). Spor ve fiziksel aktivitenin çocuk ve ergen gelişimindeki rolü 
ile yetişkinlik ve sonrasında da tüm yaşam boyu etkili olduğu düşünülmüş ve 
bu alanda yapılan çalışmalar da artmıştır. Ayrıca, spor ve egzersiz psikolojisi 
kişiliğin istikrarını ve yetişkin genelindeki değişimini netleştirmeye yardımcı 
olabilir (Doğan, 1994).

Yaşamımızın hemen hemen her alanında olan spor hakkında birçok araştırma 
yapılmıştır. Spor sadece fiziksel özellikleri geliştiren bir olgu olmaktan çıkmış ve 
psikoloji ile etkileşimi de merak uyandırmıştır. Bu konuda iki görüş vardır. İlki, 
kişilik farklılıklarına göre spor tercihi değişmektedir. İkincisi, yapılan spora göre 
kişilik şekillenmektedir. Kişilik kavramı incelendiğinde kişiliğin hem davranış 
ve seçimlerimize yön verdiği hem de yaşantılardan etkilendiği düşünülmektedir. 
Sonuç olarak kişilik spor yapıp yapmamayı belirlerken, yapılan spor da kişiliği 
etkilemektedir. Burada çift yönlü etkilenmeden bahsedebiliriz.
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2. Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Göre Kişilik
Kişilik, kendine özgü, benzersiz ve kişiyi diğerlerinden ayıran özelliklerin 
bütünüdür (Ozer ve Benet-Martinez, 2006). Yüzyıllar içinde bilim insanları 
kişilik kavramı, kişiliğin oluşumu ve kişiliğin etkilendiği faktörler üzerinde 
farklı açıklamalarla beraber farklı kuramlar geliştirmişlerdir. Bu çalışmada 
kişilik kavramı, bilişsel davranışçı yaklaşıma göre açıklanacaktır.

Bilişsel kuram çevreden gelen uyaranlarla, ortaya çıkan sonuç arasında 
aracı görevi gören bir bilişsel sistemden bahsetmektedir. George Kelly 
(1905-1967) beklenti ve öngörülerin insan zihninin temellerini 
oluşturduğunu ve bireylerin, insan ilişkilerini gözlemleyerek bilim insanı 
gibi kuramlar ve modeller geliştirip, öngörü sahibi olduklarını belirtmektedir 
(Türkçapar, 2018; Özdel, 2015; Türkçapar, 2012). Julian Rotter, kişinin 
tepkilerinin yaşam öyküsü ve deneyimlerine bağlı olduğunu vurgulamıştır 
(Houts, 1989). Albert Bandura ise insan öğrenmesinin hayvanlardan farklı 
olarak doğrudan pekiştirme yoluyla değil, başkalarını gözlemleyerek 
oluştuğunu belirterek gözlemsel öğrenme adını vermiştir. Öğrenme kuramının 
tamamlayan kuramı olarak bilinen özyetkinlik kuramını geliştirdi (O’Leary, 
1985). Özyetkinlik; kişinin çevresi üzerine bir etkide bulunabileceğine ve 
kişinin yaşamındaki sorunlarla baş edebilme yeteneğine olan inançlarıdır 
(Türkçapar, 2018; Gürel, 2014). Kuramlar incelendiğinde, özetle, gözlem ve 
yaşam deneyimleriyle bireylerin öngörü geliştirerek davranışlarını 
şekillendiğini söylenebilir.

Günümüz bilişsel davranışçı terapisi kişinin kendisi, çevresi, yaşantıları 
ve geleceği ile ilgili olan algıları, anlamlandırmaları, yorumları, düşünceleri ve 
değerlendirmeleri üzerinde durmaktadır. Bilişsel kuram bilgi işleme sürecini 
duyu, algı ve bilişle açıklar. Duyu, duyusal nöronların ilk uyarıldığı an olarak 
açıklanır. Algı, iç ve dış dünyayla ilgili bilgi edinmek için duyuların organize 
edilip değerlendirilmesi sonucunda oluşur. Biliş ise duyular ve algılardan gelen 
verilerin incelenerek bunlara ilişkin geliştirilen yöntemler ve planların ortaya 
çıkardığı düşünme ve problem çözme gibi karmaşık süreçlere verilen addır. 
Bilişsel kuram, temel olarak olayların kendisinden çok algılanma ve 
yorumlanma tarzına önem verir. Kişinin kendisini nasıl gördüğü davranışın 
belirlenmesinde ve şekillenmesinde merkezi rol oynar (Türkçapar, 2018; 
Benjamin ve ark, 2011).

20. yy kuramcıları deneyim ve gözlemden bahsederken bilişsel kuram bu
deneyim ve gözlemlerin bireyler tarafından nasıl algılandığı ve yorumlandığı 
üzerinde durmuştur. Bandura özyetkinlik kuramı ile bireyin başedebilme 
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yeteneğine olan inançları üzerinde durmuştur. Bilişsel davranışçı terapi bunu 
geliştirerek inançları daha sistematik incelemiştir.

Bilişsel modele göre, şematik formülasyonda üç inanç şekli gösterilmiştir: 
temel inançlar, koşullu inançlar (varsayımlar) ve ara inançlar. Ara inançlar 
yaşantılardan, gözlemlerden ya da diğerlerinden alınan bilgilerle öğrenilenlerden 
kaynaklanır. Temel inançlar bireyin kişisel ve çevresel bilgiyi nasıl işleyeceğini 
belirleyen, bireyin kendisi çevresi, diğerleri ve dünyayla ilgili varsayımlarını 
içeren, geçmiş yaşantı veya deneyimler sonucu oluşmuş bilişsel yapıdır. 
Koşullu inançlar ise koşullu (eğer… öyleyse…) ilişkilerle ilgili inançları 
temsil eder. Işlevsiz olan inançlar ise psikopatolojiye yol açar (Türkçapar, 
2018; Leahy, 2005; Apsche ve ark., 2003).

Aaron T. Beck kişilik bozukluğu tanısı almış kişilerin şemalarını ve temel 
inançlarını araştırmıştır. Kişilik bozukluğu tanısı olan kişilerin davranışlarının ortaya 
çıkış şekline odaklanmıştır. Bu araştırmayla, kişilik bozukluğunda, gerçekliğin yanlış 
yorumlanmasına yol açan kronik ve sistematik bir hata olan bilişsel çarpıtmaları 
çok önemli bulmuştur (Pretzer ve Beck, 2005). Beck ve ark (2003) her bir kişilik 
bozukluğunu bireye özgü işlevsel olmayan inançlarla bağdaştırmışlardır. Beck, 
kişilik bozukluklarının temelinde kişiye özgü işlevsiz inançlar olduğunu belirtmiştir.

Beck ve arkadaşları kişilik inançlarının kişilik bozuklukları üzerindeki 
etkisi doğrultusunda DSM IV’te tanımlanan kişilik bozukluklarına ait olduğu 
düşünülen işlevsiz inançların var olup olmadığı, varsa derecesinin 
değerlendirilmesini amaçlayarak Personality Belief Questionnaire (BPQ) 
ölçeğini geliştirmiştir (Türkçapar, Taymur ve ark., 2007). Beck ve 
arkadaşlarının (2001) kişilik bozukluğu (kaçınma, bağımlı, obsesif-
kompulsif, narsisistik, paranoid) olan hastalarla yaptığı çalışmada, PBQ da 
bulunan işlevsel olmayan kişilik inançları, spesifik olarak kişilik bozukluğunu 
desteklediğini göstermiştir. Bu çalışma bilişsel yaklaşımın kişilik bozukluğu 
teorisini desteklemektedir (Beck ve ark, 2001).

Bilişsel kurama göre kişilik bozukluklarında, hastanın davranışlarının ve 
duygularının altında yatan işlevsel olmayan inanç ve şemalarının önemli bir rol 
oynadığı düşünülmektedir (Beck ve ark. 2001; Beck, Freeman ve ark., 1990). 
Bu görüş, kişilik bozuklarının her birinin belirli bir inanç kümesiyle karakterize 
olduğunu varsayar. DSM III-R çoğu kişilik bozukluğu için geniş bir inanç 
listesi sunmuş ve kişilik bozukluklarını karakterize eden özel inançların 
olduğunu açıklamıştır (Arntz, 2003). Bilişsel kuramın bu görüşüne 
dayanarak, kişilik bozukluklarının bilişsel tedavisinde işlevsiz inançlar 
tedavinin birincil odağı olarak görülmüştür (Arntz ve ark. 2004).



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR     191

2.1 Kişilik İnançları

Yüzyıllar içerisinde birçok kuramcı insan davranışlarını açıklamak için yeni 
teoriler geliştirmişlerdir. Önceki teoriler sonraki teorileri etkileyerek yeni 
kuramların oluşmasına katkı sağlamıştır. Psikoloji biliminin doğuşundan 
günümüze kadar insan davranışlarının nedenini ve temelini açıklama 
çalışmaları devam etmektedir. Davranışların kişilik yapısı ile ilişkili olduğu 
düşünülmüş ve M.Ö 5. Yüzyılda Hipokrat’ın kişilik tiplerini açıklamasıyla 
başlayan kişilik kavramı günümüze kadar değişip gelişmiştir. Bununla beraber 
kişilik bozuklukları kavramı literatüre girmiş ve bozukluğun nedeni ile ilgili 
araştırmalar yapılmıştır. Bilişsel modele göre kişilik bozukluklarının altında 
işlevsel olmayan kişilik inançları yatmaktadır.

Bilişsel yaklaşımın kişilik bozuklukları teorisi, kişilik bozukluklarının 
gelişiminde ve korunmasında işlevsiz bilişsel şemaların önemini vurgular. Bu 
teoriye göre, doğal (örneğin, genetik yatkınlık) ve çevresel faktörler (örneğin, 
başka insanlardan veya travmalardan etkilenme) kişilik bozukluklarında kalıplar 
geliştirmek için birlikte çalışırlar. Örneğin, çocukluk çağında reddedilme, “ben 
sevilmezim” gibi olumsuz bir öz-imgeye veya şema oluşumuna neden olabilir. 
Bu inanç, tekrarlanan reddedilme gibi çevresel faktörlerle desteklenebilir, 
işlevsiz bir şekilde yapılandırılmış hale gelebilir (Akyunus-İnce, 2012; Leahy, 
2005; Apsche ve ark., 2003).

Kişilik inançları, kişinin hem kendisi hakkındaki inançlarını hem de 
duygu, davranış ve diğer dünya hakkındaki temel inançlarını ifade eder (Leahy, 
2005). Bireysel farklılıklarla ilişkili olan kişilik inançları, kişinin davranışlarını 
ve başkalarıyla ilişkisini etkiler. Özellikle, dünyanın işleyişine ve nasıl bir 
yer olduğuna dair genel inançlar sosyal davranışlarımıza yön verir ve önemli 
ölçüde davranışlarımızın sonuçları hakkında beklentilerimizi şekillendirir 
(Chen 2006).

Bilişsel modele göre kişilik bozuklukları kişinin işlevsel olmayan inançları 
ile oluşur (Beck ve ark., 2003). Bu modele göre kişilik inançları, kişinin kendisi, 
diğer insanlar ve dünyayla ilgili temel inançlarını ifade eder. Tablo 1 çeşitli 
kişilik bozukluklarının özel şematik içeriğini ve uyum tarzlarını göstermektedir. 
Kişilik bozukluklarının kendine özgü, tutum, inanç ve davranışları bilişsel 
modele göre oluşturulmuştur. Bu da her bir kişilik bozukluğunun kendine özgü 
inançlardan, varsayımlardan ve algılanan savunmasız durumlarla başa çıkma 
stratejilerinden oluştuğunu göstermektedir (Strack, 2005).



192     KİŞİLİK İNANÇLARI VE SPORCULAR

Tablo 1: Bilişsel Modele Göre Kişilik Bozukluklarının Şematizasyonu
Kişilik 
Bozukluk 
ları

Kendine
Olan Görüşü 
(inancı)

Başkaları 
na Bakışı 
(inancı)

Başlıca İnançları Başlıca 
Davranışları

Çekingen Sosyal olarak 
beceriksiz 
İtiraz edilmeye 
açık Reddetme

Önemli 
Zahmetli 
Üstün

Reddedilmek 
korkunçtur.

İnsanlar gerçek beni 
bilirlerse reddederler. 
Hoş olmayan 
duygulara tahammül 
edemiyorum

Değerlendirme 
durumlarından 
kaçınmak.
Hoş olmayan 
duygulardan ya 
da düşünceden 
kaçmak.

Bağımlı Muhtaç 
Güçsüz 
Çaresiz 
Beceriksiz

Besleyici 
Destekleyi ci

Yetkili

Hayatta kalmak ve mutlu 
olmak için insanlara 
ihtiyacım var.

Sürekli desteklenme 
ve cesaretlendirilmeye 
ihtiyaç var.

Bağımlı ilişkiler 
geliştirmek

Pasif- 
Agresif

Kendi kendine 
yeterli Kontrole 
açık Girişim

İzinsiz 
giren Çok 
şey isteyen 
Kontrol 
eden

Dominant

Diğerleri hareket 
özgürlüğüme 
müdahale ediyor. 
Başkaları tarafından 
kontrol edilmeye 
tahammül edilemez.

Pasif direniş 
Yüzey 
itaatkârlık 
Kaçmak ve 
kuralları 
atlatmak

Obsesif- 
Kompulsif

Sorumluluk 
sahibi

Tiziz 
Ehil

Sorumsuz 
Rahatına 
düşkün Ehil 
olmayan

En iyi şeyin ne 
olduğunu bilirim. 
Detaylar önemlidir 
Zor olan şeyler 
denendiğinde daha iyi 
olunabilir.

Kuralları 
uygulamak 
Değerlendirmek

, kontrol 
Gerektiğinde 
eleştirmek, 
cezalandırmak

Paranoid Dürüst Karışan Hareketler şüphelidir. Dikkatli

Masum, asil 
Savunmasız

Kötü niyetli 
Ayrımcılık 
yapan 
Küfürlü 
hareket

Tetikte olmalıyım 
Güvenli değil.

Gizli güdüler 
aramak 
Suçlamak 
Karşı atak

Antisosyal Yalnızlığı 
seven 
Özerk 
Güçlü

Savunmasız 
Sömürücü

Kuralları çiğneme 
hakkı

Diğer insanlar 
pısırıktır.

Diğer insanlar 
sömürücüdür.

Saldırgan 
davranış 
Soygun 
Aldatmak 
Hile yapmak
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Narsistik Özel, 
benzersiz 
Özel kuralları 
hak etmek 
Kuralların 
üstünde

Kalitesiz 
Hayranları

Özel olduğum 
için özel kuralları 
hakkediyorum.

Kuralların 
üstündeyim. 
Diğer insanlardan 
daha iyiyim.

Diğer insanları 
kullanır.

Kuralları aşar. 
Maniple eder. 
Rekabetçi

Histiriyon 
ik

Göz alıcı 
Etkileyici

Baştan 
çıkarılabil ir.

Anlayışlı 
Hayranlar

İnsanlar bana 
hizmet etmek ya da 
hayran olmak için 
buradalar. Sadece 
benim hakettilerimi 
yalanlamaya hakları 
yok.

Dramatikliği 
kullanır.

Çekiciliği 
Kullanırlar 
Ağlama

Öfke nöbetleri 
İntihar 
girişimleri

Şizoid Kendi kendine 
yeten

Yalnız

İzinsiz 
giren, 
sırnaşık

Diğer insanlar 
umursamazdır. 
İlişkiler karışıktır, 
hoşa gitmezler.

Uzak durmak.

Kaynak: Strack, S. (Ed.). (2005). Handbook of personology and 
psychopathology. John Wiley & Sons. Sf.441-446

Tablo 1’de bilişsel yaklaşıma göre kişilik bozukluklarında kişinin; kendine olan 
inancı, diğerlerine olan inancı, başlıca inançları ve davranışları gösterilmiştir.

2.2 Kişilik Bozuklukları

Araştırmacılar kişilik ve kişilik bozukluğu kavramlarını yaşamın hemen 
hemen bütün alanlarında incelemektedirler. Kişilik; sanatta, sporda, mesleki 
faaliyetlerde, evlilikte, cinsiyet farklılıkları gibi birçok konuyla birlikte 
incelenmişir. Her bireyin aynı durumlarda da olsa farklı duygu ve düşünceleri 
vardır. Bazı kişiler dışadönük iken bazıları içedönük, bazı kişiler olaylar 
karşısında iyimserken bazıları kötümser, bazı kişiler daha endişeli iken bazıları 
rahat ve umursamaz olabilirler. Kişiliğin bu özellikleri; kişilerin seçimlerini 
belirleyen, kişileri birbirinden farklı kılan, benimsediği değerler ve ait hissettiği 
kimlik yapısıyla temelden ilgilidir.

Kişilik bozukluğu ise kişilik özelliklerinin katı, uyum bozucu olması, 
işlevsellikte anlamlı bozulmaya yol açması ve kişisel rahatsızlık yaratması 
durumunda olur (Kay ve Tasman 2006).
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DSM-5’e göre kişilik bozuklukları; kişinin yaşadığı kültürden beklenen 
özelliklerden önemli ölçüde sapan, devam eden bir içsel yaşantı ve davranış 
örüntüsüdür (APA, 2013). Bu örüntü dört alandan (kişiler arası işlevsellik, biliş, 
dürtü denetimi, duygulanım) en az iki tanesinde kendini gösterir. Aynı zamanda 
bu örüntünün kişinin kendisini öznel bir sıkıntıya veya toplumsal – mesleki 
işlev bozulmasıyla ortaya koyacak bir biçimde uzun süreli uyum bozukluğunun, 
katı eğilimlerinin olması şartını arar. (APA, 2013). Dünya Sağlık Örgütü’nün 
sınıflandırma sistemi olan ICD- 10 kişilik bozukluğunu, doğrudan fizyolojik bir 
rahatsızlıktan ve başka bir psikiyatrik hastalıktan kaynaklanmayacak şekilde, 
dürtü kontrolü, uyarılma, algılama, duygulanım ve başkalarıyla kurulan ilişkiler 
gibi alanlarda belirgin bir biçimde ve süreklilik gösteren uyumsuz tutum ve 
davranışlar olarak tanımlar (Taymur ve ark., 2012).

Araştırmacılar ortak bir dil kullanmak amacıyla birlikte çalışarak 
DSM ve ICD sınıflandırma sistemini kurmuşlardır. Bu tanı ölçütleri zaman 
içerisinde revize edilmiştir. DSM-IV’de c kümesinde yer alan pasif-
agresif kişilik bozukluğu DSM-V kişilik bozukluklarında yer almamıştır. 
Hiyerarşik sınıflandırmasında DSM-V üç kümede 10 kişilik bozukluğunu 
açıklar; A kümesi (paranoid, şizoid ve şizotipal) bozukluğunda yer 
alan kişiler tuhaf ya da eksantrik-alışılmadık görünümde, B (narsistik, 
histriyonik, borderline, ve antisosyal) kümesi bozukluğunda yer alan kişiler 
değişken, yüzeysel, duygusal, dramatik ve dikkat çekmeye çalışan kişiler 
arası çatışmalar yaşayan kişiler, C kümesi (çekingen, bağımlı ve obsesif 
kompulsif) bozukluğunda yer alanlar ise genellikle anksiyetesi yüksek, 
gergin ve kontrolcüdürler.

2.2.1 A Kümesi Kişilik Bozuklukları

A kümesi bozukluğunda yer alan kişilerin görünümü tuhaf, eksantirik ve 
alışılmadıktır. Davranışları ve düşünceleri kişilik bozukluğuna göre farklıdır.

Paranoid Kişilik Bozukluğu: Bireyin geçerli sebepleri olmadan; 
başkalarının onu kullanıldığını ve aldattığını düşünür, güvensiz ve kuşkucu 
düşünceleri vardır. Sürekli kin besler. Düşünce ve inançlarla beraber 
başkalarına öfkeyle karşılık verir. Erken erişkinlikte başlar (APA, 2013).

Şizoid  Kişilik Bozukluğu: Birey yakın ilişkilere girmekten hoşlanmaz ve 
kaçınır. Cinsel yakınlaşmaya bile çok az istek duyar. Yakın arkadaşları yoktur. 
Duygusal olarak soğuk ya da tek düze duygulanımdadır. Erken erişkinlikte 
başlar (APA, 2013).
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Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Bireyde alınma düşünceleri, büyüsel düşünme 
ve uygunsuz duygulanım vardır. Sıra dışı davranış ve görünümleri dikkat çeker. 
Kuşkucu düşünceleri vardır. Erken erişkinlik döneminde başlar (APA, 2013).

2.2.2 B Kümesi Kişilik Bozukluğu

B kümesi bozukluğunda yer alan kişiler değişken, yüzeysel, duygusal, 
dramatik ve dikkat çekmeye çalışan kişiler arası çatışmalar yaşayan kişilerdir. 
Davranışları ve düşünceleri kişilik bozukluğuna göre farklıdır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Birey 15 yaşından itibaren yasal 
düzenlemelere uymaz, sıklıkla yalan söyler, zevk almak için başkalarını 
dolandırır, saldırgan davranışlarda bulunur ve sonucunda pişmanlık duymaz 
(APA, 2013).

Borderline Kişilik Bozukluğu: Birey terk edilmekten kaçınmak için çok 
çaba gösterir, diğerlerini gözünde çok büyütme ile yerin dibine koyma 
uçlarında gidip gelir, tekrarlayan intahar davranışları bulunur, duygulanımı 
tutarsızdır, uygunsuz ve denetimde güçlük çektiği öfke vardır. Erken 
erişkinlikte başlar (APA, 2013).

Narsistik Kişilik Bozukluğu: Birey diğerlerine büyüklenir, özel biri 
olduğuna inanır, çıkarları için diğerlerini kullanır, saygısız ve kendini beğenmiş 
tutum sergiler. Erken erişkinlikte başlar (APA, 2013).

Histriyonik Kişilik Bozukluğu: Birey ilgi odağı olmadığında rahatsız olur. 
Kışkırtıcı, baştan çıkarıcı, yapmacık ve gösterişli davranır. İlişkilerin olduğundan 
daha yakın olması gerektiğini düşünürler. Erken erişkinlikte başlar (APA, 2013).

2.2.3 C Kümesi Kişilik Bozukluğu

C kümesi bozukluğunda yer alan kişiler genellikle anksiyetesi yüksek, gergin 
ve kontrolcü kişilerdir. Davranışları ve düşünceleri kişilik bozukluğuna göre 
farklıdır.

Çekingen Kişilik Bozukluğu: Birey eleştirilme ve dışlanma korkusuyla 
etkinliklerden kaçınır. Alay edileceği korkusuyla ilişkilerde tutukluk yaşar. 
Yetersizlik düşünceleri ile tanımadığı ortamlara girmekten kaçınır. Erken 
erişkinlikte başlar (APA, 2013).

Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Birey başkalarından öğüt almadıkça karar 
vermekte güçlük yaşar. Sorumluluk almaktan kaçınır. Destek görmek için 
diğerleriyle aynı görüşte olmasa bile ayrı görüşte olduğunu söylemekten çekinir. 
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Tek başına kaldığında kendini çaresiz hisseder. Erken erişkinlikte başlar (APA, 
2013).

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Birey yaptığı işin amacından 
çok ayrıntı, kural, düzen ve tasarımla uğraşır. Erdem ya da ahlak konusunda 
hiç esneklik göstermez. Manevi anlamı olmayan eskimiş nesneleri biriktirir. 
Parayı zor zamanlar için biriktirme ve harcamama ile ilgili çaba gösterir. Erken 
erişkinlikte başlar (APA, 2013).

Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu: Birey sosyal ve mesleki işlevleri yerine 
getirmemek için pasif direnç gösterir. Takdir edilmemekten yakınır. Otoriteyi 
küçük düşürmeye çalışır. Kendilerinin şansız olduğundan yakınır, şanslı 
bulduklarına karşı kıskanç olur. Pişman olma ile düşmanca davranma arasında 
değişiklik gösterirler. Erken erişkinlikte başlar (APA, 2013).

2.3 Kişilik ve Spor

Bu bölümde spor kavramı açıklanacak ve son yıllarda gelişen spor psikolojisi ile 
beraber sporda kişilik konuları yer alacaktır.

2.3.1 Spor

Spor insanların topluluk halinde yaşamasıyla beraber ortaya çıkmıştır. 
Silahların olmadığı dönemlerdeki savaşlarda beden gücü önemli olduğu 
için spor savaşlara hazırlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel bakış 
açısıyla spor, yarışma ve rekabet üzerine kurulmuş, savaşçı güçleri 
olgunlaştıran disiplinli bir kolektif oyun tarzı olarak tanımlanabilir. Daha 
sonraları savaş kazanmak için yapılan hazırlığın tersine spor toplumları 
birbirine yakınlaştıran, kültürel etkileşim fırsatı yaratan bir olgu olmuştur 
(Erkal, 1978). Günümüzde spor, bireyin becerileri doğrultusunda, belirli bir 
disiplin ve kurallarla içinde araçsız ya da araçlı, bireysel ya da takım halinde 
dayanışma ve rekabete bağlı kültürel bir olgu olarak tanımlanır (Beyleroğlu 
2001).

Yakın zamanlara kadar sporun yapılma amacı sadece fiziki gelişim olarak 
görülmekteydi. Daha sonrasında yapılan araştırmalar sporun sadece bireylerin 
bedenini değil bilişsel ve psikolojik yönlerini de geliştirdiğini ortaya koymuştur. 
Bu araştırmalarla beraber sporun amacının beden gelişimi dışında sorumluluk 
alma, kendine güven sağlama, yaratıcı olma gibi toplumsal özellikleri geliştirme 
olduğu söylenebilir (Grössing, 1991).
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2.3.2 Sporda Kişilik

Kişilik üzerine yapılan araştırmalarda kişiliğin yaşam deneyimleriyle de 
şekillendiği ortaya konulmuştur. Aynı zamanda spor kavramı ise tarihten 
günümüze doğru değişerek şekillenmiş ve sporun insan kişiliği üzerindeki 
etkileri de araştırılmıştır.

Coleman Griffith (1926, 1930) sporun ve performans psikolojisinin 
öğretilerini bağdaştırdıktan sonra spor ve egzersiz psikolojisi programlarında 
kişilik temel bir unsur olmuştur. Psikologlar başarılı sporcuların kişilik 
özellikleri üzerine çalışmışlardır. Yirminci yüzyılın başlarında ilk spor ve 
egzersiz psikolojisi laboratuvarları geliştirildiğinde, kişilik, spordaki gelişimi 
ve başarıyı etkileyen önemli bir faktör olarak tanımlanmıştır (Allen, Greenlees 
ve Jones, 2013).

Farklı spor dallarındaki sporcuların kişiliğini karşılaştırmak için birçok 
çalışma yapılmıştır (Dowd ve Innes, 1981). Sporda kişiliğin incelenmeye 
başlandığı ilk zamanlarda özellikle içedönük olma ve dışa dönük olma boyutları 
incelenmiştir. Örneğin yapılan iki araştırmada atletlerin koşma mesefeleriyle 
içe dönüklük dışa dönüklükleri incelendiğinde koşma mesafesi arttıkça içe 
dönüklük artmıştır (Clitsome ve Kostrubala, 1977; Gontang ve ark, 1977). 
Başka bir araştırmada kızak takımları en dışa dönük, bisikletçiler ve eskrimciler 
en içe kapanık olarak bulunmuştur (Eysenck, 1982).

Takım sporlarıyla bireysel sporlar arasındaki farklılıkları tespit etmek için 
birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bir çalışmada takım sporlarındaki sporcularda 
dışadönüklüğün bireysel sporculardan daha çok olduğu tespit edilmiştir (Booth, 1958).

1930’lardan 1960’lı yıllara kadar sporda kişilik hakkında yapılan bazı 
çalışma konuları şu şekildedir; Carter ve Shannon (1940) tarafından sporcular 
ve sporcu olmayanlar arasındaki kişilik farklılıkları, Fleming (1934) tarafından 
kadın sporcuların tanımlayıcı kişilik özellikleri, Booth (1958) tarafından farklı 
sporlarda yarışan sporcular arasındaki kişilik farklılıkları, Fauqier (1940) 
tarafından spor ve egzersiz katılımının kişilik özellikleri ile ilişkisi ve La Place 
(1954) tarafından kişiliğin performans sonuçları ile performans kalitesine etkisi 
(Allen, Greenlees ve Jones, 2013).

1960’lı yıllardan itibaren araştırmalar katlanarak arttı. Sporda kişilik 
üzerine sadece 1960’larda ve 1970’lerde 1000’den fazla çalışmanın yayınlandığı 
tahmin ediliyor (Fisher, 1984). Buna karşın ilginç bir şekilde son yıllarda, 
sporda kişiliği araştırmak için çok az çalışma yapılmıştır. Ayrıca yirminci 
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yüzyılın başlarında ortaya atılan temel soruların bazılarına hala tam olarak 
cevap bulunamamıştır (Allen, Greenlees ve Jones, 2013). Auweele (2001) ise 
araştırmacıların kişilik konusundan çok fazla vazgeçmediklerini, ilgi alanlarının 
sürekli kaygı, iyimserlik, sertlik ve zihinsel tokluk gibi daha spesifik alanlara 
kaydırdığını öne sürmüştür (Auweele ve ark. 2001).

Tüm bu bilgilerle beraber sporda kişilik, geçmiş yıllarda içedönük olma, 
dışadönük olma gibi genel tanımlarla değerlendirilirken günümüze doğru kişiliğin 
daha spesifik boyutlarla incelendiğini görebiliriz. Kişilik kavramı geliştikçe 
yeni kavramlar ortaya atıldıkça sporcularda da bu kavramlar incelenmektedir. 
Dolayısı ile psikolojinin bir dalı olan spor ve egzersiz psikolojisi 
alandaki gelişmelerden etkilenerek çalışma alanını geliştirmektedir.

3. İlgili Araştırmalar
Literatür taramasında yurt içinde ve yurt dışında spor ve kişilik inançlarının 
birlikte incelendiği araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle benzer bulunan 
araştırmalar bu bölümde yer alacaktır.

3.1 Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar

Zekioğlu ve ark. (2018) tarafanından yapılan çalışmanın amacı sporcu olmayan 
yetişkinlerde spor katılımı ve kişilik ilişkisini incelemek ve spor yapan ve 
yapmayan bireylerin kişilik profillerini karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya 1013 kişi 
(537 kadın ve 476 erkek) katılmıştır. Sonuç; faktörler için ayrı ayrı düşünüldüğünde 
Dürüstlük-Alçakgönüllülük faktörü, Duygusallık faktörü, Dışadönüklük faktörü 
ve Deneyime Açıklık faktörü için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar tespit edilmiştir. Spor yapan grubun Dürüstlük-Alçakgönüllülük ve 
Duygusallık faktörlerinde daha yüksek puanları olmasına rağmen 
Dışadönüklük faktöründe daha düşük puanlar almıştır. Hiç spor yapmayan 
grubun Deneyime Açıklık faktör puan ortalaması daha düşük bulunmuştur.

Aktaş (2014) tarafından farklı branşlarda spor yapan ve yapmayan 
bireylerin benlik saygısı ve risk alma düzeyleri incelenmiştir. Çalışma 310 
bireyle yürütülmüştür. Bu araştırmada, yaş, cinsiyet spor yapma durumu, medeni 
hal ve sporun türü gibi değişkenlerde benlik saygısı ve risk alma düzeyleri 
arasında farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca bireysel spor yapanların, benlik saygısı 
ölçeğinin alt boyutu olan kendine yetme boyutunda elde ettiği puanlar diğer 
bireylere göre anlamlı bir şekilde yüksek bulmuştur.
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Güneş (2013) takım sporu ve bireysel spor yapanların özerk ve bağımlı 
kişilik özelliğini incelemiştir. Yaptığı çalışmaya 50 bireysel spor ve 50 takım 
sporu sporcuları katılmıştır. Bu iki gurubun incelenmesi sonucunda iki 
grup arasında bağımlı ve özerk kişilik özelliklerinde anlamlı bir fark tespit 
edilmemiştir.

Salar ve ark. (2012) 15-18 yaş grubunda takım ve bireysel sporlarla ilgilenen 
bireylerin duygusal durumlarını karşılaştırmışlardır. Bu çalışmaya toplam 300 
sporcu katılmıştır. Araştırmanın büyük çoğunluğunu futbol ve basketbol branşı 
sporcuları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda takım ve bireysel spor yapan 
iki grubun duygusal durumu anlamlı bir şekilde farklı çıkmamıştır.

Ekinci ve ark. (2014) spor yapan lise öğrencilerinin özgüvenlerini 
incelemişlerdir. Çalışmalarına 185 lise öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda ise katılımcıların spor yapma veya yapmama durumuna göre özgüven 
puanlarında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken tercih ettikleri spor branşına 
ve cinsiyetlerine göre anlamlı fark bulunmuştur. Katılımcı erkek öğrencilerin 
özgüven ölçeği alt boyutu olan iç özgüvenin kadın öğrencilerden daha 
fazla olduğu bulunmuştur. Tercih ettikleri spor branşına göre takım sporu veya 
bireysel spor olması şeklinde incelendiğinde takım sporuyla uğraşanların iç 
özgüvenlerinin bireysel sporlarla uğraşanlardan anlamlı bir şekilde daha 
yüksek çıktığı bulunmuştur.

Tazegül (2013) erkek sporcuların narsisizm düzeyleri ile yaş, spor yaşı ve 
elde ettikleri en büyük derece değişkeni arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
çalışma yapmıştır. Çalışmasında 2016 yılında Türkçeye çevrilen Narsistik 
Kişilik Envanterini kullanmıştır. Katılımcılar grekoromen güreş, boks, serbest 
güreş halter branşlarındaki sporculardır. Sonuç olarak, grekoromen güreş spor 
dalında, spor yaşı ile teşhircilik, yaş ile otorite boyutu, toplam narsisizm arasında 
pozitif yönde düşük derecede ilişki saptanmıştır. Boks spor dalında derece ile 
sömürücülük alt boyutunda ve toplam narsisizm düzeyinde negatif yönde düşük 
derecede ilişki belirlenmiştir. Serbest güreş branşında üstünlük boyutu ile yaş, 
spor yaş değişkeni arasında pozitif yönde düşük düzeyli ilişki belirlenirken 
derece değişkeninde negatif yönde düşük düzeyde bir ilişki belirlenmiştir.

Bayar (2003) tarafından spor yapan ve yapmayan bayanlann kişilik 
özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışmada, 118 bireysel 
(atletizm, eskrim, judo, taekwondo), 73 takım sporu yapan bayan (voleybol, 
hentbol ve basketbol) sporcular ile 94 spor yapmayan bayan kişilik özelliklerinin 
karşılaştırılması için MMPI -Minnesota Çokyönlü  Kişilik Envanteri 
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kullanılmıştır. Sonuç olarak; spor yapan bayanların daha dışadönük, macerayı 
seven, daha risk alan, uysal, kuralcı, itaatkar, yetenekli, duygusal olarak dengeli, 
kendine olan güvenleri yüksek çıkmıştır.

Şenerler (1993) spor yapan ve yapmayan grupların kişilik ve benlik 
boyutlarını karşılaştırarak incelemiştir. Çalışmasına derece elde etmiş 15-19 
yaş grubundan 220 sporcu ve hiç spor yapmayan 60 kişi katılmıştır. Çalışma 
sonucunda yüksek performans sporu yapmanın kişilik özelliklerinde anlamlı bir 
fark oluşturmazken benlik boyutunda, sporcuların kendilerini algılamalarında 
farklılaşmaya yol açtığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmuştur.

Zengin (2017) 11-18 yaş gurubu uyumsuz erkek çocuklarında fiziksel 
aktivitenin kişilik üzerine etkileri, konulu çalışma yapmıştır. Bu çalışmayı 11-18 
yaş grubundaki İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk 
Destek Merkezinden hizmet alan 141 erkek gönüllü ile yapmıştır. Katılımcılar 
deney (71 çocuk) ve kontrol (70 çocuk) olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubu 
altı ay boyunca haftada üç gün günde bir buçuk saat olmak üzere beden eğitimi 
ve spor faaliyetlerine dahil edilmiştir. Yapılan ön test ve son test sonuçlarına 
göre; deney gurubunun sosyal uyum ve kişilik alt boyutlarından olan kendini 
gerçekleştirme, duygusal kararlılık, aile ile ilişkiler, sosyal ilişkiler, sosyal 
normlar, antisosyal eğilimler, kişisel uyum, sosyal uyum ve genel uyum puanları 
kontrol gurubuna göre anlamlı bir şekilde yüksek bulunurken, nevrotik eğilimler 
ve psikotik belirtiler alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Çon (2011) takım ve ferdi sporcuların sportif performanslarıyla kişilik 
özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yapmıştır. Çalışmasında 
456 sporcu yer almıştır. Ölçme araçları olarak mizaç ve karakter envanteri ile 
beck depresyon envanterini kullanmıştır. Verilerini SPSS 15.0 V. İstatistik paket 
programını kullanarak analiz etmiştir. Takım ve ferdi sporcular mizaç ve karakter 
boyutunda incelediğinde anlamlı bir fark bulunmazken karakter boyutunun 
alt özelliği olan kendini aşma puanı ferdi sporcularda anlamlı bir farkla daha 
yüksek bulunmuştur. Takım sporları yapanların mizaç boyutunun alt boyutu olan 
bağlanma puanı bireysel spor yapanların puanından anlamlı bir şekilde daha fazla 
olduğu bulunmuştur. Sporcular başarılı olma durumuna göre incelendiğinde daha 
başarılı olanların mizaç karakter özelliğinin alt boyutları olan kendini yönetme 
ve iş birliği puanları daha az başarılı sporculara göre anlamlı bir şekilde yüksek 
çıkarken zarardan kaçınma puanları ise anlamlı bir şekilde düşük bulunmuştur.

Özduran (2001) spor ile uğraşan gençlerle spor yapmayan gençler 
arasında cinsiyet, öğrenim durumu ve sosyoekonomik faktörler göz önünde 
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bulundurularak gruplar arasında anlamlı bir fark bulunup bulunmadığını 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmasına Bursa ilinde yaşayan 18-24 
yaşları arasında gençler katılmıştır. Araştırmasında Hacettepe Kişilik Envanteri 
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda uyum düzeyinin spor yapan gurubun 
yapmayana göre anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç 
olarak bireysel veya grup içinde yapılan spor, insanın beden ve ruh 
özelliklerine göre sosyal çevresiyle iletişim kurmasını ve çevresiyle 
uyumlu bireyler oluşturmasını sağlamaktadır.

Karademir ve Türkçapar (2017) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri bazı değişkenlere göre incelemiştir. 
Çalışmalarına toplam 19-25 yaş grubu 177 öğrenci (65 bayan ve 112 erkek) 
katılmıştır. Dökmen (1988) tarafından geliştirilen empatik eğilim ölçeğini 
kullanmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin yaş değişkenine göre 
benzer empatik eğilim gösterdikleri, bayan öğrencilerin empatik eğilimlerinin 
daha yüksek olduğunu, anne baba eğitim durumlarına, arkadaşlık ilişkilerine ve 
bölümü isteyerek seçme değişkenlerine göre empatik eğilim düzeylerinde fark 
olduğu, spor yapma branşı ve eğitim gördükleri bölümlere göre empatik eğilim 
düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tazegül ve Soykan (2013) tarafından yapılan araştırmanın amacı, 
7-18-19 yaş grubundaki genç erkek atletlerin narsisizm düzeylerini belirlemek 
ve karşılaştırmaktır. Çalışmaya 60 erkek boksör, 60 erkek serbest stil güreşçi, 
60 erkek greko-roma tarzı güreşçi, 60 erkek ağırlık kaldırıcı ve 60 erkek kick 
boksör katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için Narci Kişilik Envanteri 
kullanılmıştır. Sporcuların toplam narsisizm düzeylerinin karşılaştırılması 
sonucunda, herhangi bir dal arasında anlamlı bir fark bulunamazken narsisizm 
ve alt boyut düzeylerini incelendiğinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

3.2 Yurtdışında Yapılan Çalışmalar

Steca ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmada, Beş Büyük kişilik özelliklerinin 
çeşitli spor popülasyonları arasında farklı olup olmadığını araştırmaktadır. 881 
erkek sporcu ve sporcu olmayan bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Kişilik 
özelliklerini ölçen bir öz bildirim anketi doldurmuştur. Sonuçlar, en fazla 
başarıyı elde eden sporcuların, açıklık dışında, Beş büyük kişilik boyutlarında 
sporcu olmayanlardan daha yüksek puan aldığını, daha az başarılı sporcuların 
ise sadece dışadönüklük ve hoşgörü içinde sporcu olmayanlardan daha yüksek 
puan aldıklarını göstermektedir. Daha başarılı sporcular, daha az başarılı olan 
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sporculardan daha yüksek uyumluluk, vicdan ve duygusal istikrar gösterdiler. 
Bireysel spor sporcuları, takım sporu sporcularına göre daha enerjik ve açık 
bulundu. Mevcut bulgular kişilik özellikleri, spor katılımı ve atletik başarı 
arasındaki ilişkilerin netleştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Sohrabi (2011) tarafından yapılan çalışmanın amacı, temaslı ve temassız 
spordaki sporcuların arasında klinik kişilik semptomlarını karşılaştırmaktır. 
Değişkenler Millon Clinical Multiaxial Inventory-III Manual ve Eyesenck 
Kişilik Ölçeği ile değerlendirildi. Örneklem Batı Azerbaycan’daki kolejlerden 
(boks, karate, yüzme, jimnastik) seçilen 200 erkekten (18-30 yaş) oluşmuştur. 
Sonuçlar, temaslı sporcuların histrionik, narsisistik, antisosyal, negativizm ve 
sadist ölçeklerde daha yüksek puanlar aldı. Ancak şizoid ölçeğinde temassız 
sporculara göre daha düşük puanlar aldı.

Dobersek ve ark. (2008) yaptığı araştırmanın amacı kişilik tipi ile spor 
tercihi arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını bulmaktır. Araştırmada dört 
farklı spordan (üç bireysel ve bir takım sporu) sporcu ve sporcu olmayanlar 
çalışmaya katılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, takım sporlarındaki sporcuların, 
bireysel bir spora katılan ve daha kararlı olma eğilimindeki sporculardan daha 
nevrotik olduğunu göstermiştir.

Rutten ve ark. (2006) tarafından yapılan çalışmada, gençlik sporlarında 
organize sporun antisosyal ve prososyal davranışlara katkısını araştırıldı. 
Örneklem, N = 260 erkek ve kadın futbolcular ve 12 ila 18 yaşlarındaki rekabetçi 
yüzücülerden oluştu. Çok düzeyli regresyon analizi, antisosyal davranışlardaki 
varyansın% 8’inin ve prososyal davranıştaki varyansın% 7’sinin spor ortamının 
özelliklerine atfedilebileceğini ortaya koymuştur. Sonuçlar, sporcularıyla 
iyi ilişkileri sürdüren antrenörlerin antisosyal davranışları azalttığını ve spor 
aktiviteleri bağlamında nispeten yüksek seviyelerde sosyomoral muhakemeye 
maruz kalmanın prososyal davranışı teşvik ettiğini ileri sürmektedir. Bu sonuçlar, 
ergenlerin spora katılımlarının, organize gençlik sporunun eğitim potansiyelini 
gerçekleştirmek için kullanılabilecek belirli yönlerine işaret etmektedir.

Flett ve ark. (2005) spor ve egzersizde mükemmeliyetçiliğin tehlikeleri 
isimli çalışmasında sporcuların, sporcu olmayanlara göre daha yüksek 
benmerkezcilik, daha düşük ahlaki akıl yürütme ve agresif davranışları daha 
fazla kabul ettikleri bulunmuştur.

Laborde ve ark. (2016) tarafından yapılan araştırmanın iki amacı vardır. 
Birincisi spor katılımı ile bireysel kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklar 
arasındaki pozitif ilişkiyi incelemek, ikincisi ise bireysel ve takım sporlarındaki 



İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR     203

sporcuların pozitif bireysel kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıkları açısından 
farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışmaya 600 sporcu olmayan 
ve 600 (280 bireysel spor yapan- 320 takım sporu yapan) sporcu katılmıştır. 
Katılımcılar kişilik özellikleri gibi bireysel farklılıklar konusu altında gruplanan 
beş özellik için tasarlanmış bir anketi doldurdu. Ankettin beş alt boyutları 
azim, pozitiflik, esneklik, benlik saygısı ve öz yeterliliktir. Çalışma sonucunda 
sporcuların sporcu olmayanlara göre pozitif bireysel kişilik özellikleri gibi 
bireysel farklılıkları daha yüksek puanda bulunmuştur. Bireysel sporların 
sporcuları takım sporu sporcularından pozitif bireysel kişilik özellikleri gibi 
bireysel farklılıkları daha yüksek puanda bulunmuştur.

Mohanto ve ark. (2019) tarafından yapılan çalışmanın amacı takım 
ve bireysel spor etkinliklerine mensup erkek oyuncular arasında kişiliği 
değerlendirmektir. Çalışmaya 400 sporcu katılmıştır. Katılımcılar iki guruba 
ayrılmıştır; takım etkinlikleri - Futbol, Kriket, Kabaddi, Hentbol ve bireysel 
etkinlikler - Atletizm, Badminton, Masa Tenisi. Sonuç olarak, bireysel 
etkinlik katılımcılarının takım oyunu katılımcıları için daha kendi kendine 
yeterli oldukları, bireysel etkinlik katılımcılarının takım oyunu katılımcılarına 
göre daha içe dönük oldukları, takım oyunu katılımcılarının bireysel etkinlik 
katılımcılarına göre daha baskın olduğu tespit edilmiştir.

Malik ve ark. (2018) tarafından bu çalışma, spor - spor dışı kişiler ve 
cinsiyet arasında kişiliğin dışadönüklük özelliğini incelenmiştir. Bu çalışmaya 
300 kişi (spor - spor dışı)katılmıştır. Çalışmada, Eysenck kişilik envanteri, spor 
/ spor dışı kişilerde kişiliğin dışa dönüklük özelliğini bulmak için kullanıldı. 
Sonuçlar, erkek sporcuların erkek sporcu olmayanlardan daha dışa dönük 
olduklarını kuvvetle göstermiştir.

Rathar ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmanın temel amacı, 
temaslı sporcu ile temassız sporcu arasındaki kişilik faktörlerini 
karşılaştırmaktır. Ganderbal bölgesi kolejlerinden rastgele seçilen sporcu 
arasında beş kişilik envanter kullanılmıştır. Incelenen örneklemin büyüklüğü 
70 olup, 26’sı temas sporlarından (futbol, hokey, kabaddi, basketbol, 
hentbol ve ragbi) ve 44’ü temassız sporlardan (kriket, voleybol, 
badminton, beyzbol, top badminton ve atış topu) oluşmuştur. Gruplar farklı 
kişilik faktörleri, yani dışa dönüklük, uyumluluk, vicdanlılık, nevrotiklik ve 
açıklık açısından karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, temaslı ve temassız sporcu 
sporcuları arasında neredeyse aynı kişilik özelliklerinin bulunduğunu 
göstermemiştir. Istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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Shariati ve ark (2011) tarafından yapılan çalışmanın temel amacı 
kişilik özelliklerini (nevrotiklik, dışadönüklük, deneyime açıklık, 
uyumluluk ve vicdanlılık) sporcu olmayan öğrenciler ve sporcu öğrencilerle 
karşılaştırmaktır. Çalışma örneklemi 200 öğrenciyi (100 sporcu ve 100 
sporcu olmayan) içermiştir. Sonuç, sporcular ve sporcu olmayan öğrenciler 
arasında kişilik özellikleri [nevrotiklik, dışadönüklük, deneyime açıklık 
açısından farklılık görüldü. Kişilik Özellikleri alt boyutlarından olan 
uyumluluk ve vicdanlılık anlamlı farklılık gösterdi. Sonuç olarak spora 
katılımın insanların kişilik özellikleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu 
göstermiştir.

4. Tartışma ve Sonuç
Bu başlık altında yapılan literatür tarama sonucunda bulunan çalışmalar 
karşılaştırılarak incelenecektir.

Spor yapanlar ile yapmayanları, kişiliğin farklı boyutları ile inceleyen 
birçok çalışma yapılmıştır. Ayrıca kişiliğin farklı boyutları takım sporu – 
bireysel spor, temaslı spor – temassız spor, cinsiyet değişkenleri açısından 
da incelenmiştir. Spor yapan ve yapmayanlar arasında kişilik değişkeninin 
incelendiği çalışmaların bir çoğunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Genel olarak farklılıkların spor yapanların spor yapmayanlara göre 
kişilik alt boyutlarında anlamlı olarak daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür. 
Yapılan araştırmalarda spor yapan ve yapmayanların kişilik alt boyutlarında 
çıkan anlamlı farklılıklar tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2: Spor Yapan ve Yapmayanların Kişilik 
Özelliklerinde Bulunan Anlamlı Farklılıklar

Spor Yapanlar Spor Yapmayanlar
Dürüst, alçak gönüllü, deneyime açık, dışadönük, 
macerayı seven, risk alan, uysal, kuralcı, 
itaatkar, yetenekli, duydusal olarak dengeli, 
kendine olan güveni, sosyal uyum, kendini 
gerçekleştirme,duygusal kararlılık, aile içi ilişkiler, 
sosyal ilişkiler, sosyal normlar, antisosyal eğilimler, 
kişisel uyum, genel uyum, hoşgörü, ben merkezci, 
ahlaki akıl yürütme, agresif davranışları kabul 
etme, azim, pozitiflik, esneklik, benlik saygısı, öz 
yeterlilik.

Dışadönük
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Tablo 2’de spor yapan bireylerin kişilik alt boyutlarını spor yapmayanlar 
ile karşılaştıran çalışmalarda anlamlı çıkan farklılıklar verilmiştir. Tablo 
incelendiğinde dışadönüklük iki grupta da farklı çalışmalarda yüksek çıkmıştır. 
Dışadönüklük haricindeki özellikler spor yapanlarda yüksek çıkmıştır. Fark göz 
önünde bulundurulduğunda spor yapmanın kişilik alt boyutlarını etkilediğini 
söyleyebiliriz. Bununla beraber alt boyutlar incelendiğinde spor yapanlarda 
olumlu kişilik özelliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 
spor yapmanın kişilik özelliklerini olumlu yönde destekleyeceği söylenebilir.

Çalışmaların bir kısmı ise spor yapanları kendi içinde takım sporu 
ve bireysel spor olarak ayırarak kişilik özelliklerini incelemiştir. Yapılan 
çalışmalarda sonucu bulunan anlamlı farklılıklar tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Takım Sporu Yapanlarla Bireysel Spor Yapanların 
Kişilik Özelliklerinde Bulunan Anlamlı Farklılıklar

Takım Sporu Yapanlar Bireysel Spor Yapanlar

İç özgüven, bağlanma, nevrotiklik, daha 
baskın.

Kendine yetme, kendini aşma, enerjik ve 
açık, daha içedönük.

Tablo 3’te takım sporu yapan bireylerin bireysel spor yapan bireylerle kişilik 
özelliklerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen istatistiksel olarak anlamlı 
bulunan farklılıklar verilmiştir. Tablo incelendiğinde iki grubun da yüksek 
bulunan kişilik özellikleri arasında olumlu ve olumsuz kişilik özellikleri 
bulunmaktadır. Takım sporu ve bireysel sporun farklılıklarının bu kişilik 
özellikleri ile ayrı ayrı değerlendirilmesi spor ve egzersiz psikolojisi alanına 
katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada kişilik, kişilik inancı ve sporda kişilik kuramsal olarak 
incelenmiştir. Yapılan literatür taramasında, ilgili çalışmalar incelendiğinde 
spor yapmanın kişilik özelliklerini etkilediğini söyleyebiliriz. Spor yapma 
davranışının kişiliği etkilediği göz önünde bulundurulursa bu davranışın kişilik 
bozuklukları üzerinde de etkili olabileceği tartışılabilir. Bu çerçevede kişilik 
bozukluklarını yordayan kişilik inançlarının sporcularda çalışılması alanyazına 
katkı sağlayacaktır.
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Eysenck, H., Nias, K.B. ve Cox, D.N. (1982). Sports and personalty. Adv. 

Behaviaral Research Thearapy. 4, 1-56.
Fisher, A.C., J.S. Horsfall and H.H. Morris, 2003. Sport personality assessment: 

A methodological re-examination. International J. Sport Psychol., 8(2): 
92-102.

Flett, G.L. and P.L. Hewitt, 2005. The perils of perfectionism in sports and 
exercise. Current Directions in Psychological Sci., 14: 14-18.

Grössing, S. (1991). Beden-Spor-Hareket. 1. Eğitim Kurumlarında Beden 
Eğitimi ve Spor Sempozyumu (19-21 Aralık, İzmir) Bildiri Kitabı. Ankara: 
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1. Giriş
2. Yabancılaşma Kavramı

Modern toplumun önemli sorunsallarından biri olarak dikkat çekmekte 
olan yabancılaşma olgusunun kesin ve genel bir tanımlamasını 
yapmanın oldukça zor olduğu görülmektedir. “Filozofi, sosyoloji, 

psikoloji” vb. alanların ele aldığı yabancılaşma kavramı ile ilişkili tanımların 
farklılığından kaynaklı ortak bir tanıma ulaşılamamaktadır. Yabancılaşma 
kavramına yönelik “kişinin toplumsal, kültürel ve doğal ortamından uzaklaşması, 
çevresi üstünde kontrolünü yitirmesi ve gittikçe çaresizleşerek yalnız 
hissetmesi” ya da “bireyin kendisini bir toplum ya da gruba ait hissedememesi” 
biçiminde tanımlar ile karşılaşılabilmektedir (Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008; 
114). Özetleyici ve en yalın tanımı şu şekilde yapılabilir; yabancılaşmanın en 
ilkel tanımlamasına göre, insan beşeri özelliklerini kendisinden ayrıştırarak 
bazı objelere yükler ve bu nedenle artık üretmiş olduğu obje karşısında kendisi 
objeleşir ve zaman içerisinde bu objeleri yüceltmesiyle onların egemenliği altına 
girerek köleleşir ve bu süreç yabancılaşma olarak adlandırılır (Fromm, 1997).
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Yabancılaşma kavramının tarihçesi incelendiğinde; Epistemolojik 
bağlamda eski Yunan dilinde ‘alliosis’ ve bundan türetilmiş olan Latin kökenli 
‘alienatio’ kelimelerinin anlamını karşılayan terim, Türkçede ‘benliğinin 
dışına çıkma, esrime, kendinden geçme’ (ekstasis) anlamlarını karşılamaktadır 
(Ertaylan, 2018). Fransızca ve İngilizce’de ‘alienation’ Almanca’da 
‘Entfremdung’ anlamına gelmektedir. Latin dilinde ise bu kelime ‘alieno’ 
sözcüğünden köken almaktadır (Öner, 2015). Önemli düşünürlerden olan 
Plotinos, yabancılaşmanın ismini kullanmadan, ona atıfta bulunarak bu olguyu 
tanımlamıştır. Plotinos düşüncesinde yer alan tek bir şey esastır; o da Tanrı’dır; o 
tektir ve onun haricindeki diğer her şey doğurulmuştur. Yabancılaşma kavramı, 
Plotinos için dinsel izler içermektedir. Plotinos, yabancılaşmayı bir varlık 
sınıflandırması perspektifinde gözler önüne sermiştir. Plotinos, yabancılaşmanın 
kâinatın oluşumuna katkı sağlayan terim olduğunu söyleyerek yabancılaşma 
terimine kritik bir rol yüklemiştir (Güven, 2018). Yabanlaşmayı tinsel (ruhsal) 
ve maddesel bağlamda açıklayarak; tinin (ruhun) ve maddenin ilişkisi olmadığı 
zaman evrenin de olmayacağını belirtmiştir.

Özetle, Tanrı’dan artan ruhun madde ile olan ilişkisinin yabancılaşmaya 
sebep olduğunu, yabancılaşanın ruh olduğunu; eğer ruh olmasaydı evrenin de 
olmayacağını söylemiştir. Bu kavram Plotinos tarafından kâinatın oluşumuna 
katkı sağlayan bir güç olarak nitelendirilerek evrim teorisine yönelik farklı bir 
yaklaşım sergilenmesine neden olmuştur (Aydoğan, 2015). 

Eski eserler arasında yer alan “Homeros ve Ahd-i Atik” yazıtlarında 
yabancılaşmaya ilişkin açıklamalar ve tanımlamalar bulunmaktadır. Bu yazıtlarda 
da yabancılaşmanın tanımında çok büyük farklılıklar görülmemektedir. Erich 
Fromm’un düşüncesine göre yabancılaşma düşüncesi ilk defa Ahd-i Atik 
yazıtlarında bahsi geçen putperestlik inanışına uzanmaktadır. İnsan kendi 
sanatı ve gücüyle, bir başka deyişle kendi çabasıyla üretmekte olduğu objelere 
(putlara) tapmaktadır. Böylelikle insan sahip olduğu yetileri putlara atfederek 
o objeyi isimlendirmiştir. O obje artık kendi emeğinin ürünü olmaktan çıkıp; 
insandan bağımsız ve güçlü bir hale gelmiştir (Fromm, 2003). Ahd-i Atik’te 
yer alan bilgilere göre o dönemlerde insanların yaptıkları putları kutsal kabul 
ederek tapmaları yabancılaşma olgusu olarak açıklanmaktadır. Yani, insanların 
kendi emekleriyle ürettiği bir objeye anlam atfedip onu kendisinden daha göze 
bir canlı şeklinde görerek ve benimseyerek ona tapınması yabancılaşma olarak 
tanımlanmıştır. Homeros ise insanların bir objeyi kutsallaştırarak tapınmaları 
ve kendilerinden kopmalarının yabancılaşma olduğunu savunmaktadır. Özetle, 
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Ahd-i Atik’te yabancılaşmanın, insanların kendi ürettiği putlara yönelik 
sergilediği davranışlardan kaynaklandığı ve insanın ürettiği objeye tapması, 
onu bir özne ve canlı olarak kabul görmesi biçiminde tanımlandığı görülmüştür 
(Ertaylan, 2018).

Ernst Fisherise yabancılaşma olgusunu ilk kullanan kişinin Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) olduğunu belirtmiştir (Fisher, 1990). J.J. Rousseau ilkel 
yaşamla birlikte insanın kendi türüyle yaşarken itaatkâr bir tavır sergilediğini 
fakat toplumsallaşma ile birlikte farklı kurallara uyum sağlamak durumunda 
kalarak yabancılaştığını belirtmiştir. J. J. Rousseau’ya göre toplumsallaşma 
yabancılaşma kavramını ortaya çıkarmıştır (Çiçek, 2012). Yani J. J. Rousseau 
yabancılaşma kavramını; Plotinos, Homeros ve Ahd-i Atik yazıtlarındaki 
yabancılaşma tanımlarındakinden farklı bir sebeple ilişkilendirmiş ve 
yabancılaşma nedeninin toplumsallaşma olduğunu belirtmiştir. 

Yabancılaşma kavramının felsefe alanındaki önemli düşünürlerden Hegel 
ve Feurbach’ın yabancılaşmaya yönelik düşünceleri önem teşkil etmektedir; 
sebebi ise Hegel’in yabancılaşmayı sistematik olarak tanımlayan ilk isimlerden 
biri olması ve yabancılaşmanın sosyolojik bağlamda ele alınmasını sağlayan 
Karl Marx’ın bu kavramı tanımlarken etkilendiği düşünürler arasında olmalarıdır.

2.1 Hegel ve Feurbach’a Göre Yabancılaşma Kavramı

Hegel yabancılaşmanın, insanın kendisine yönelmesiyle sonlanan bir süreç ve 
bilinç düzeyinde ifade edilen bir durum olduğunu savunmuştur (İlhan, 2012). 
Yabancılaşma kavramını sistemsel bir metotla ele almıştır. “Tez-Antitez-Sentez” 
biçiminde bir yabancılaşma döngüsü görüldüğünü savunmuştur. Bu döngü şu 
şekildedir: İnsan, birincil olarak topluma adapte olur, olduğunda ise tabiatı 
dönüştürmeye gayret ederek çeşitli objeler elde eder ve artık elde ettiği bu objeler 
ile varlığını anlamlandırmaya başlar. Bu durumun neticesinde ise insan ürettiği 
objeye yönelik negatif bir düşünceye sahip olur. Hegel’e göre Yabancılaşmanın 
nedeni, insanın elde ettiği objelere karşı bilinç dışında benliğini ispat etmeye 
başlamasıdır (Ofluoğlu ve Büyükyılmaz, 2008). İnsan elde ettiği objeye ve ürüne 
yabancılaşarak kendisine de yabancılaşır. Bu durumu yaşamamasının yolu, salt 
bilgiye erişmek bir başka deyişle her şeyin özünde Tanrı’nın var olduğu bilincine 
ulaşmasıdır. Hegel’in insanın emeğine yabancılaşmasını soyut bir biçimde 
incelediği görülmektedir. Marx ise insanın kendi emeğine yabancılaşıyor 
olmasını materyalist, somut bir biçimde incelemiştir; fakat sonuç olarak, Marx 
yabancılaşma kavramını açıklarken, Hegel’in sisteminden yararlanmıştır. 



214     YABANCILAŞMA KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Hegel’e göre insanın özgürleşebilmesi için yabancılaşma halini yaşıyor 
olması ve o yabancılaşmadan kurtulması gerekmektedir. Öyle ki Hegel’in 
sistemi böyle bir süreç ile ilerlemektedir. Hegel insanı özgürleştirecek şeyin 
yabancılaşma süreci olduğunu savunarak yabancılaşma sürecine olumlu 
bir anlam yüklemiştir. Hegel’deki sistematik sürecin gayesi, ruhun kendini 
keşfederek mutlak ruh durumuna gelmesidir. Yabancılaşma kavramı, Hegel 
için sistematik süreç içerisinde insanın özgürlüğü arayışıyla ortaya çıkan bir 
durumdur. İnsan, bu yabancılaşma durumunu yaşamadan “gerçeklik kazanamaz, 
özne ve özgür olamaz” (Eltugay, 1999). 

Hegel’e kıyasla Feurbach’ın yabancılaşma hakkında farklı bir tanım 
yaptığı görülmektedir. İnsanın Tanrı tarafından yaratılmadığını; Tanrı ve dinin 
insanlar tarafından yaratıldığını belirterek; yabancılaşmanın, insan tabiatındaki 
pozitif nitelikleri ayrıştırarak, hayali bir varlık olan Tanrı’ya atfetmesiyle 
meydana geldiğini savunmuş; insanın bu şekilde kendi benliğini küçük bularak 
bu hayali varlığın hâkimiyetini kabul ettiğini bildirmiştir (Ertaylan, 2007). 
Feurbach yabancılaşma olgusunun nedenini, insanın benliğini meydana getiren 
niteliklerini, başka bir varlığa iliştirip; o varlığa koşulsuz bağlanarak benliğinden 
kopması şeklinde açıklamaktadır. Tanrı’nın zenginleşebilmesi adına insan 
varlığının yoksullaşması gerekmektedir, bir başka deyişle tanrı her şeye sahip 
olan insan ise hiçbir şeye sahip olmayandır (Feuerbach, 2004). Yabancılaşma 
olgusundan sıyrılması ise bireyin Tanrı düşüncesinden arınması ve Tanrı’ya 
tahmil ettiği anlamları terk etmesidir. Hegel tarafından yapılan yabancılaşma 
kavramına dair soyut açıklamaları eleştiren Feurbach ise yabancılaşma 
olgusunu somut boyutta incelemiştir. Hegel yabancılaşmanın sebebinin bireyin 
ürettiği objeye bilinçsiz yaklaşımından kaynaklandığını belirtmiştir. İnsanın, 
nesne üzerindeki yanlış algısı objeye yabancılaşmasına yol açmaktadır. İnsanın 
benliğini bulabilmesi için, bu yabancılaşma halinden sıyrılması gerektiği de 
belirttikleri arasındadır.

Hegel’in düşüncesine göre insan bilinçli gayeleriyle kültürel ürünler ve 
toplumsal kurumlarda ötekileşerek yabancılaşır. Sonralarında ise Tanrı’yı 
severek bu yabancılaşma olgusundan kurtulur (akt. Güven, 2018). Bir başka 
deyişle Hegel, insanın yabancılaşmadan sıyrılmasının ancak Tanrı’yı sevmekle 
mümkün olduğunu belirtmiştir. Feurbach ise Hegel’in aksi yönde bir yaklaşım 
gözeterek yabancılaşma olgusundan sıyrılma fikrini, insanın kendisiyle 
ilişkilendirir. Kişilerin yalnızca insanın özünü ve kendilerini farklı anlamlandırıp 
yorumlamaları sebebiyle yabancılaştıklarını savunan Hegel ile Feurbach’a göre 
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yabancılaşmanın asıl nedeni, yanılsamanın neticesi veya kendisidir ve gerekli 
düzeyde felsefi bilgiye ulaşılabildiği zaman ortadan kalkacaktır (Cevizci, 2000).

Görüldüğü üzere, yabancılaşmaya ilişkin ilk tanımlar daha fazla idealist, 
bilinç düzeyinde ve felsefik boyutta yapılmıştır; fakat yabancılaşma olgusunu, 
J. J. Rousseau vb. gibi toplumsal ve çevresel boyutta açıklamakta olan filozoflar 
da vardır. Yabancılaşma kavramının kökeni ve ilk tanımları incelendikten sonra 
yabancılaşmanın daha detaylı bir biçimde kavramsallaştırılması ve bunun için 
geçmişten günümüze kadar yabancılaşmanın nasıl bir süreçten geçtiğinden söz 
edilmelidir. Yabancılaşmanın, toplumsal değerlerin dönüşümü ve değişimi ile de 
anlamlandığı bilindiği için bu aşamaları tanımlayabilmek adına konvansiyonel 
değerlerden modern değerlere geçişteki aşamaları açıklayabilmek önem arz 
etmektedir. Batı toplumlarındaki yenilikçi topluluğa doğru ilerleyen sürece 
ilişkin özet niteliğinde bilgilendirme yapmakta yarar vardır; çünkü bu değişim 
ve dönüşümler, toplumun yansıması olan yabancılaşmanın farklı boyutlarda 
açıklanabilmesi ve tanımlanabilmesine yardımcı olacaktır. 

2.2 Yabancılaşmanın Evrimsel Süreci

Batı toplumundaki dönüşüm ve değişim süreci şöyle açıklanabilir: Ortaçağ 
Avrupası’nın yalnızca türsel bir varlık önem arz eden insanı, modernizm çağında 
bizzat kendisine değer atfedilen ve kendi çıkar ve haklarını gözeten bir varlık 
olarak tanımlanan bireye evrilmiştir (Ertaylan, 2007). Ortaçağda gerçekleşen 
Aydınlanma Dönemi ile birlikte doğan “Reform, Pozitivizm ve Rönesans” 
eylemleri insanın, birey olma sürecini oldukça hızlandırmıştır. Yine bu dönemde 
“insan, antik çağın düşünceci algılama şekline hakim olan, insana dair her 
şeyin Tanrı tarafından belirlendiği ve değişmez olduğu” inancından köklenen 
edilgen/obje pozisyonundan sıyrılmakta ve dünyevi bir varlık olarak aklın 
kılavuzluğunda kendi çıkarlarının izini süren bir etken/özneye dönüşmektedir 
(Ertaylan, 2007).

İnsancılık (hümanizm) ve onunla birlikte gelen ilerleme düşüncesi, modern 
topluma olan güveni sağlamlaştırmıştır. Antik devlet’e geri dönülemeyeceği 
fikri konvansiyonel feodal sisteminin yıkılmasının ardından çıkmış ve 
siyasal alanda feodal yapıdan tamamen farklı bir rejim başlatma ihtiyacı 
oluşturmuştur. ‘Sözleşmeli toplum’ olarak bilinmekte olan ve çağdaş düzenlerin 
zeminini oluşturan bu yeni rejim, modern toplumun esas birimi olan ulus 
devlet’in ilk örneğini ortaya çıkarmakta ve aydınlanmanın bireyini, vatandaşa 
dönüştürmektedir (Ertaylan, 2007). Fransız devrimiyle birlikte anılan bu süreç 
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19. yüzyılda buharlı makinenin İngiltere’de icat edilmesi ile başlayan Sanayi 
Devrimi’ne ilişkin olarak yeni bir nitelik elde etmiş ve yalnızca Batı toplumları 
adına değil, tüm dünya toplumları adına ekonomik, siyasi ve kültürel bağlamda 
önemli değişimlere sebep olan bir özellik kazanmıştır (Ertaylan, 2007). Fakat 
bu önemli dönüşüm ve değişimlerin kazançları kadar kayıpları da olmuştur. 
Sanayi devrimi toplumunda, siyasi ve iş yaşamından günlük hayata kadar her 
alanda kullanılan sistemli bir şekilde düzenlenmiş bürokrasi ile ilgili yapılanma 
içerisinde, kişiler objelerle aynı kuralların uygulandığı birer istatistiksel veri 
haline gelmiştir (Fromm, 1996; Ertaylan, 2007). Böylelikle, Aydınlanma 
Dönemi’nin, kendi kazançları adına özgür iradesi ile kazanç elde edebilme 
yeteneğindeki bireyi, artık kapital (sermaye) piyasasının kazançları adına, onun 
üzerinde kazançta bulunulan, edilgen bir varlığa evrilmişti (Ertaylan, 2007: 17). 
Sistemin, birey üzerindeki kısıtlayıcı ve denetleyici tavrı, bireyin modern yaşam 
ile başka biçimde bir yabancılaşma yaşamasına neden olmuştur. 

Birey ve Rönesans kavramının henüz var olmadığı, Ortaçağ Avrupası’nda 
yabancılaşma olgusunun daha çok düşünceci yaklaşımlar çerçevesinde 
açıklandığı görülürken; bilimsel gelişmelerle ilişkili olarak meydana gelen 
kültürel ve toplumsal değişimlerin gerçekleştiği ve yine bu değişimlere bağlı 
olarak bireyin odak noktası olduğu modernizm çağında ise somut yaklaşımlar 
ile açıklandığı görülmüştür (Ertaylan, 2007).

Yabancılaşma olgusunun bu gelişimsel süreci derlenecek olur ise: 
Ortaçağdaki iskolastik düşünce yapısının etkisinin yaşanan aydınlanma düşüncesi 
ile azalarak yok olması neticesinde bağımlı ve değersiz olarak tanımlanan insan, 
değerli ve bağımsız bir varlık olarak ele alınan bireye dönüşmüştür. Modernizm 
ile konvansiyonel toplumdan modern topluma geçilmiştir. Bu evriliş sürecinin 
kolektif bir yaşam süren insanı gittikçe dini bir yaşayıştan sıyrılarak kendi 
özgürlüklerine ulaşan bireye dönüşmüştür; fakat aydınlanma düşüncesi ile 
özgürleşen birey, sanayi devrimi ve kapitalizm ile tekrar pasif hale gelmiştir. 
Bu bağlamda toplumsal ve kültürel yapıdaki evrilişler, dönemin toplum şeklinin 
bir yansıması olan yabancılaşma olgusunun da farklı şekillerle oluşmasına 
sebebiyet vermiştir. Bu yenilikçi yaşamda bireyin yabancılaşma halini 
yaşamasına sebep olan olaylar meydana gelmiştir. Yabancılaşma olgusu modern 
yaşama ait bir sorun olarak irdelenmiştir. Bu evrilişler sonucunda, yabancılaşma 
giderek sosyoloji alanına dahil olmuştur. Sosyolojik düzeyde yabancılaşmanın; 
çoğunlukla sanayileşme, teknoloji, makineleşme, üretim-tüketim ilişki ve 
tarzları, şehir hayatı ve modernleşmenin bir kazancı olarak sosyal kuruluş ve 
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yapılarda oluşan dönüşümler sonucu meydana gelen topluma ilişkin sorunları 
ele aldığı söylenebilir (Kılıç, 2001; akt.Serdaroğlu, 2008). Yabancılaşma 
olgusunun, toplumsal yaşamı etkileyen yapı ve kuruluşlar perspektifinde bir 
sorun olarak sosyolojik bağlamda ele alınmasının Karl Marx ile gerçekleştiği 
kabul görmektedir (Serdaroğlu, 2008). Karl Marx yabancılaşma kavramını 
kapitalist düzende inceleyerek hem soyut hem de somut bir biçimde ele almıştır. 

2.3 Karl Marx’a Göre Yabancılaşma

Toplumun mevcut yapısının zaman içerisindeki değişimi ve dönüşümü ile 
birlikte özellikle 19. yy’daki sanayileşmenin etkisiyle yabancılaşma da farklı 
açılardan tanımlanmıştır. Karl Marx yabancılaşmayı sosyo-ekonomik düzeyde 
ilk olarak açıklayan en önemli sosyologlardandır. Marx’a göre yabancılaşma; 
insanı, kendi etkinliğinin ürünlerine, üretken etkinliğinin kendisine, kendi 
doğasına, insanlığına, içinde bulunduğu doğaya, kendine, özüne ve diğer 
insanlardan kopmasına sebep olan eylemdir (Marx, 2007). 

Marx yabancılaşma adına yapılan tanımların yalnızca içsel birtakım 
sebeplere dayandırılarak açıklanmasını eleştirmiş ve kendisi, dışsal birtakım 
sebeplerin de yabancılaşma olgusu adına önemli olduğunu savunan bir kuram 
oluşturmuştur. Karl Marx’ın oluşturduğu bu kuram için en kapsamlı ve düzenli 
yabancılaşma kuramlarından biri olduğu söylenebilir; ancak Marx tarafından 
yapılan bu yabancılaşma olgusunun da birtakım noksan yönleri mevcuttur. 
Marx’a göre, yabancılaşma olgusu yalnızca kapitalist düzendeki, çalışan işçilerde 
ve işverenlerde oluşmaktadır; fakat bu durumun yabancılaşma kavramının 
kapsamının daralmasına sebep olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Marx, 
yabancılaşmanın mevcut etkilerinden sıyrılmak adına kapitalist düzenin 
evrilmesi gerektiğini ya da bu düzenin ortadan kalkmasıyla yabancılaşma 
olgusun da yok olacağını iddia etmiştir. Başka bir ifadeyle yabancılaşma 
olgusundan en çok etki gören kesimin işçiler olduğunu ve bu sebeple de 
mevcut durumu tersine çevirecek olanların da yine işçilerin kendileri olduğunu 
belirtmiştir. Marx’a göre, işçiler ancak gerçekleştirebilecekleri bir devrim 
sayesinde yabancılaşmanın mevcut etkilerinden kurtulabilirler. Plotinos, Hegel 
vb. düşünürler yabancılaşmayı; bireysel ve soyut bağlamda açıklarken, Marx 
birçok somut gerekçe ortaya sunmuştur. Marx’a göre yabancılaşmanın meydana 
gelmesinde çevresel etkenler önemli bir rol oynamaktadır. Hegel tarafından 
yabancılaşma olgusu bilinç düzeyinde incelenerek ele alınmış Feuerbach ise 
somut bir boyutta ele almıştır; fakat Marx için bu iki bakış açısı da yetersizdir; öyle 
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ki teolojik anlamda yabancılaşmayı incelerken insanın tek bir boyutuna dikkat 
çektiklerini ve topluluk içindeki konum ve statüsünü görmezden geldiklerini 
belirtmiştir. Hâlbuki Marx’a göre yabancılaşma toplumsal ve ekonomik bir 
temelde incelenmeli bu noksanlığı giderilmeye çalışılmalıdır (Aydoğan, 2015). 

Bunun yanı sıra Hegel ve Feurbach’a göre yabancılaşma olgusunun ortaya 
çıkmasındaki ana nedenin sadece bireyi ele almasının bir eksiklik olduğu 
belirtilmiştir. Bu düşünürlere göre yabancılaşmanın temelinde bireyin bilinci 
rol oynamaktadır. Fakat J. J. Rousseau bu düşünür gibi düşünmemiştir. O, 
yabancılaşmayı toplumsal düzeyde açıklamıştır. Karl Marx’ın yabancılaşmasının 
toplumsal boyutunu ele alıp açıklarken J. J. Rousseau’dan etkilendiği 
görülmektedir. Özetle Karl Marx yabancılaşmayı ifade ederken toplumsal ve 
çevresel birtakım etkenleri dikkate almıştır.

Marx’ın yabancılaşma teoreminde ana rol oynayan işçilerde meydana 
gelen yabancılaşma boyutları şu şekilde ifade edilebilir: Kapitalist düzen işçinin; 
çabasına (ürününe), zahmetine (üretici yeterliliğine), insana (diğer insanlara), 
nesline (kendisine ve özüne) ve tabiata yabancılaşmasına yol açmaktadır. Karl 
Marx, işçinin ortaya koymuş olduğu emeğin (ürün ve hizmetin), başkalarının 
elinde (kapitalist) bir varlığa bürünmesinin sınıfsal ayrımın bulunduğu 
toplumlarda yabancılaşmaya neden olacağını ifade etmiştir. Yöneten kesimin; 
işçi sınıfın çabasına sınırlar koyması ile bu işçi sınıfı, çaba ve emeğe karşı 
negatif bir tavır içerisine girdiğinden işçinin çabasına ve emeğine yabancılaşma 
durumu meydana gelmektedir (Damgacı, 2016).

İşçinin gözünde kendisinin sarf ettiği gayret ile oluşturduğu (ürün) ona 
yabancı bir varlık olmaya başladığından işçi emeğine karşı yabancılaşmaktadır. 
Bunun sebebi ise işçinin kendi emeği ile üretmiş olduğu ürüne neredeyse hiçbir 
zaman sahip olamamasıdır. Aksine, o ürün emri altında çalıştığı kişinin yani 
kapitalistin olmaktadır. İşçi ancak ve ancak bir pazar ortamında ve belirli bir 
ücret karşılığında kendi ürettiği bu ürünleri alabilmektedir. 

Kapitalist düzende işçiler, ağır şartlar altında çalıştıklarından ötürü 
kendilerinde hem fiziksel hem de zihinsel düzeyde çeşitli hasarlar meydana 
gelmektedir (Damgacı, 2016). İşçi ancak çalışmıyorken kendine gelme fırsatı 
elde eder ve çalışırken kendisinde değildir. Bu nedenle işçinin çalışması kendi 
rızasıyla değil, zorakidir; zorla çalıştırılır (Marx, 2013). İşçi, çalıştığı yere karşı 
kendisinde herhangi bir aidiyet hissi bulundurmaz; çünkü işçi burada hiçbir 
şeyi isteyerek yapmamaktadır. Çalışmanın işçi açısından dışsal niteliğini ortaya 
çıkaran bir başka olgu, işçinin çalışma sürecinde kendisine değil bir başkasına 
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ait olması ve/veya işin (ürünün) işçi yerine bir başkasına ait olmasıdır (Marx, 
2013). İşçinin emeği üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. İşçinin üretmiş 
olduğu ürüne kapitalist sahip olduğu için işçi yalnızca kapitalistin istediği süre 
boyunca çalışabilir ve katkı sağlayabilir. Kapitalist, işçinin ne kadar bir süreyle, 
ne biçimde, ne zaman ve nerede çalışması gerektiğine karar vermektedir. Fakat 
bu durumun neticesinde ise işçi emek sürecine doğal olarak yabancılaşmaktadır. 
İşçi yalnızca kapitalistin müsaade ettiği zaman koşullarda üretici etkinliğinde 
bulunabilir çünkü mevcut düzende emek gücünü kapitaliste satarak kendi 
üretmiş olduğu emeği üzerindeki denetimini yitirmiş olur (Damgacı, 2016). 
Emeğin yabancılaşma niteliği, fiziki ya da bir başka zorlamanın ortadan 
kalkmasıyla birlikte, işçinin çalışma olgusundan veba gibi kaçması ile net bir 
şekilde görülmektedir (Marx, 2007). Kendi emeği sonucunda ürettiğine sahip 
olamayan ve mevcut çalışma şartlarını kendisi belirleyemeyen işçi doğal olarak 
kendi emek sürecine (üretici etkinliğine) zamanla yabancılaşmaktadır.

Yabancılaşma tarzlarından insanın türsel yabancılaşması ise işçinin 
emeğine yabancılaşması ile ilişkilidir. Yabancılaşan emeğin zamanla türsel 
yabancılaşmaya yol açmasındaki temel sebep kapitalistin, işçinin kendi emeği 
ile ürettiklerine doğrudan sahip olması ile ilgilidir. İnsan, kendisini diğer tüm 
canlılardan ayıran farkını üretim esnasındayken ortaya koyar (Damgacı, 2016). 
Bu durum çok önemlidir; çünkü işçi, bir insanı diğer canlılardan ayırmaya 
yarayan en önemli niteliğini, kendi benliğini, yani kendini gerçekleştirebilme 
imkânını elinden kaçırır. Bu durumun ana nedeni olarak ise kapitalistin işçinin 
üretmiş olduğunu ürüne doğrudan sahip olması gösterilmektedir. İnsan, diğer 
varlıklardan ayrı olarak sahip olduğu farkını bu nedenle yitirmiştir. Eğer onu 
insandan alırsan, bu durum insanı diğer canlılardan ayıran farkının ortadan 
kalkmasına neden olacaktır. Bu, işçinin, kendi etkinliğini ve mevcut zekâsını 
yeterli düzeyde kullanamaması durumudur.

Marx’ın tanımları irdelendiğinde insan türünün yabancılaşma olgusunun 
içerisine girmesi ile birlikte insanın insana da yabancılaştığı görülmektedir. 
İnsanın kendi türündeki varlıklara yabancılaşmasının neticesi de insanın 
insana yabancılaşmasıdır. Bu olağan bir neticedir. İnsanın kendi varlığına 
yabancılaşması diğer insanlara da yansımaktadır; çünkü insanın kendisiyle 
kurduğu ilişkinin nesnel ve gerçek olabilmesi diğer insanlarla kurduğu 
ilişkilerden geçer (Aydoğan, 2015). Kapitalist düzen ile işçi ve kapitalist kişi 
ayrı bir yarış ortamına sürüklenmektedir. Kapitalist sistem; bazı kapitalistlerin 
başarılı olmasıyla başkalarının başarısız olmasıyla, taraf tutmalarla, düşmanca 
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tutumlarla ve değer (fiyat) savaşlarıyla ilişkilidir (Swain, 2013). Bu durumun 
işçi sınıfında da rekabete sebep olduğu bilinmektedir. İşçiler hem bir işe sahip 
olabilmek adına hem de sahip olunan işi devam ettirebilmek ve yüksek konumlara 
erişebilmek adına birbirleriyle rekabet ettiği belirtilir (Damgacı, 2016). 

Kapitalist kişi rekabet ortamında galip gelebilmesi ve diğer kapitalist 
kişilerden önde olabilmesi adına altında çalışmakta olan işçilerin en kısa zaman 
içerisinde en fazla ürünü üretmesi gerekmektedir. Bu şartı yerine getirebilmek 
için de işçiler, başka işçilerle rekabet etmek zorunda kalır. Daha iyi olanın 
devam edeceği bir işte rekabetin olmaması mümkün değildir. Bu nedenle işçinin 
başka iş arkadaşları ile rekabet etmesi işçiyi başka insanlardan yabancılaştırır. İş 
ortamındaki rekabetin, işçiyi yalnızca başka bireylerden yabancılaştırmayarak 
sosyal çevresi ve aile bütünlüğüne zarar verdiği görülmektedir. Marx yabancılaşma 
boyutlarından biri olan tabiata yabancılaşmayı şöyle açıklamaktadır: Ürün 
üretildiği kadar ham maddeye ihtiyaç doğar ve tabiattan ne kadar fazla ham 
madde ihtiyacı giderilirse tabiat o kadar yaşanılmaz hale gelir (Güven, 2018). 
Bir başka deyişle işçi ürettiği kadar doğaya yabancılaşır. 

Marx’ın ekonomik boyutuyla yabancılaşma olgusu, tüm yabancılaşmaların 
asıl nedenidir. Marx’a göre insan canlısını öteki canlılardan ayıran en önemli 
farkın çalışıyor olmasıdır. İnsanın böylelikle kendini gerçekleştirdiğini savunur; 
fakat insana özgü bu nitelik kapitalist düzende, kapitalist kişi tarafından ortadan 
kaldırılmaktadır. Bu durum, yabancılaşma olgusunun var oluş noktasıdır. Yine 
Marx’ın düşüncelerine göre yabancılaşma toplum temellidir. Öyle ki yabancılaşma 
olgusu için kapitalist düzeni iyi bir yer ya da tabiat olarak görmektedir. 
Kapitalist kişilerin, işçi üstünden kazanç elde etmesi, işçiyi sömürüyor olması 
türsel yabancılaşmanın özüdür. İşçinin kendi ürettiğinin oluşum sürecine ve 
emeğine yabancılaşıyor olması tabiata ve insanlara da yabancılaşıyor anlamına 
karşılık gelmektedir. Yabancılaşmanın tüm biçimlerinin gözlemlenmesi, insanın 
kendisine yabancılaşmasına neden olan türsel yabancılaşmayı oluşturur. Bir 
başka deyişle türsel yabancılaşma olgusu, yabancılaşma kavramının temelidir. 
Bir insanın, diğer bir insan üstünden kazanç sağlaması ve sömürmesi; kazanç elde 
edilen ve sömürülen kişinin türsel formda yabancılaşmasına sebep olur. Marx’ın 
altını çizmek istediği bir başka önemli konu ise kendisine yabancılaşmakta 
olan insanın bu formların hepsinden geçmiş olduğudur (Güven, 2018). Özetle, 
Marx’ın açıklamış olduğu yabancılaşma formları birbiriyle ilişkili ve birbirlerini 
etkileyen kısımlardır. Marx’ın düşüncesine göre ise yabancılaşma ancak ve 
ancak, din ya da onunla aynı görevi gören başka hâkimiyet ilişkilerinin ortadan 
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kalkması ile yok olacaktır (Ertaylan, 2007). Feurbach ve Hegel yabancılaşmanın, 
insanın belirli bir bilgi birikime sahip olduğunda ya da bilgeliğe ulaştığında yok 
olacağını savunurken, Marx ise hâkimiyete dayalı ilişkilerin kaldırılması sonucu 
ortadan kalkacağını düşünmektedir. 

2.4 Yabancılaşmanın Boyutları

Yabancılaşma çalışmalarına öncülük eden toplum bilimci Seeman (1959), 
yabancılaşmayı ilk kez alt boyutlarıyla tanımlayamaya ve daha somut belirtilerle 
anlamlandırmaya çalışmıştır. Sosyo-psikolojik açıdan ele aldığı yabancılaşma 
kavramının anlamsızlık, güçsüzlük, normsuzluk (kuralsızlık), izolasyon (sosyal 
uzaklık, soyutlanma) ve kendine yabancılaşma boyutlarından oluşmakta 
olduğunu belirtmiş ve içeriğini aşağıdaki gibi belirlemiştir (Tezcan, 1997).

2.4.1 Güçsüzlük

Güçsüzlük, bireyin içinde yaşadığı toplumu etkilemede yetersiz olması, ya 
da yetersizlik hissetmesi anlamındadır. Bireyin ulaşmak istediği hedeflere 
ulaşamamasının neden olduğu hislerle ilgilidir (Tezcan, 1997). Seeman’a 
(1959) göre güçsüzlük fikri, bireyin sonuçları etkilemeye ilişkin beklentisinin 
zayıfladığı durumlarda meydana gelir.

Güçsüzlük hissini yaşayan yabancılaşmış kişi, etrafta gelişen olayları 
kontrol etmek için ne kadar uğraşsa da olup bitenlerin daha önceden belirli 
olduğunu düşünür. Somutlaştırılacak olursa güçsüzlük hisseden kişi, politik, 
ekonomik ve sosyal olaylarda karar alma sürecinde kontrol edememe ve 
etkileyememe hissiyatını taşır (Mackey, 1974; akt: Şimşek ve Ataş Akdemir, 
2015). Bayhan (1995) güçsüzlüğe montaj zincirinde çalışan işçileri örnek 
vererek, bant işçisinin kendi hayatı için bireysel isteklerini söyleyemediğinden 
ve yine kendisini etkileyecek kararları kontrol edemediğinden güçsüzleştiğini 
ifade etmiştir.

2.4.2 Anlamsızlık

Anlamsızlık duygusu hisseden bireyde pozitif olduğu düşünülen hedeflere 
ulaşma ihtimali olsa da etkinliğin anlam kazanamaması yani kişinin kendi 
etkinliğine anlam verememesi durumudur. Bir tür, yönetmede anlamsızlık 
ve inançsızlık duygusudur. Kişinin neye inanacağı noktasında kararsızlığa 
düşmesi durumundan kaynaklanan bir duygudur (Tezcan, 1997). Anlamsızlık 
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yaşayan birey alternatif yorumlara dair seçim yapamaz ve bu süreçte bireyin 
karar almada asgari açıklık standartları karşılanamaz. Bireyin düşüncelerinin 
gerçekleşmeyeceğine inanması ve düşlediği geleceğe kavuşabileceğiyle 
ilgili olarak umutsuz olmasıdır. Kişinin kendi davranışlarını önceden tahmin 
etmeyi kolaylaştıracak olan işaretleri ve şekilleri çözme becerisinde olmadığı 
zamanlarda anlamsızlık görülmektedir (Yeniçeri, 2007). Birey bu durumda 
neye inanacağına karar verememektedir (Bayhan, 1995). Yani yaşadığı 
toplumda yaptığı işe karşı anlamsızlık duygusunu yaşayan birey, neye, hangi 
genel doğrulara inanacağını bilemez. Ayrıca bireyin çevresinde kendisi dışında 
başkaları tarafından dayatılan farklı değerler, ölçümler, doğrular olması 
durumunda yaşadığı dayanak bulamama durumları da anlamsızlık duygusuna 
yol açar. Bununla birlikte, birey yaptığı işle ilgili, bulunduğu yerle ilgili neye 
inanacağına, neyi öncü alacağına karar verememesi durumunda da anlamsızlık 
duygusu yaşamaktadır (Büyükyılmaz, 2007).

2.4.3 Normsuzluk (Kuralsızlık)

Yabancılaşmanın üçüncü boyutu olan normsuzluk (kuralsızlık) belli hedeflere 
ulaşma noktasında toplumsal olarak onaylanmayan davranışlara başvurma 
zorunluluğu hakkındaki yüksek beklentidir (Tezcan, 1997). Bir başka deyişle 
kişinin hedeflere sadece toplumsal olarak benimsenmeyen davranışlar 
neticesinde ulaşılabileceğine inanmasıdır (Seeman, 1959). Kişilerin toplum 
tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için toplumun yasakladığı yöntem ve 
davranışlara yönelmelerinden kaynaklanır. Seeman’a (1959) göre normsuzlukta 
toplumsal beklentiler çok fazla rol oynar. Kişilerin amaçlanan yere ulaşması, 
beklenen başarıdır; ancak ulaşılmak istenen amaç kişinin ulaşabileceğinden 
yüksekse bireyde kaygı durumu ortaya çıkar ve bu durum da bireyi normsuzluğa 
zorlar. Kuralsızlık Durkheim’ın anomi kavramından türetilmiştir. Anomi 
kavramı da bireyin değer yargılarının toplumda işe yaramaz hale gelmesi ya da 
değer yargılarını ortaya koyamamasıdır (Yılmaz ve Sarpkaya, 2009).

2.4.4 İzolasyon (Sosyal Uzaklık, Soyutlanma)

İzolasyon, üyesi bulunulan toplumun belirlenmiş amaçlarına ve kurallarına 
yetersiz bir şekilde katılma veya bunlara yabancılaşma durumudur (Tezcan, 
1997). Toplumun fazla değer verdiği amaçların ve inanışların kişide bir anlam 
ifade etmemesidir. İzolasyon (sosyal uzaklık), kişinin toplum kurallarını 
sahiplenmemesi sonucunda sosyal olmayan davranışlar veya toplum kurallarını 
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bildiği halde bilinçli ve kasıtlı olarak onlara karşı gelerek anti sosyal davranışlar 
göstermesi şeklinde gözlenebilir (Temel, 2010). Bu durumda birey hem yasal 
araçları hem de grubun ve örgütün amaçlarını reddederek yalnızlığı daha da 
fazlalaştırmaktadır (Pepanyan, Meacham ve Logan, 2019). Seeman (1959) buna 
genellikle toplumdaki aydınların popüler varsayılan kültürün standartlarından 
kopukluğunu örnek vermektedir.

2.4.5 Öz yabancılaşma (Kendine Yabancılaşma)

Öz yabancılaşma bireyin kendi kendine yabancılaşmasıdır. Diğer bir deyişle 
bireyin kendini ödüllendirici, doyurucu etkinlikler bulma noktasında yetersiz 
kalmasıdır (Tezcan, 1997). Bireyin belli bir davranışının, ileriye yönelik 
beklentileriyle uyuşmaması ve beklentilerinin dışında farklı davranmasıdır 
(Seeman, 1959). Kişinin mevcut halinin ve toplumsal koşulların uygun 
olması durumunda daha iyi olabileceğini ifade etmektedir. Bireyin işe adapte 
olamaması ve kendisine bazı düşünceler nedeniyle yabancılaşmasıdır. Kendine 
yabancılaşma, güçsüzlük ve anlamsızlık ile de yakından ilgilidir (Yeniçeri, 
1993; Bayhan, 1995; Brinck, Reddy, ve Zahavi, 2017).

3. Yabancılaşma Türleri
3.1 Ekonomik Yabancılaşma

Marx yabancılaşmanın kaynağının üretimde bulunan işçilerin verdikleri emek 
üstündeki kontrollerini yitirmeleri olarak ifade etmektedir. Kişinin ortaya 
koyduğu emeğin metalaşma aşaması, yabancılaşmanın diğer boyutlarının 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kapitalizmde emeğin uğradığı bu 
yabancılaşma, yaşamın farklı alanlarında yabancılaşmaların ortaya çıkmasına 
kaynak teşkil etmektedir. Bahsedilen bu süreçte işçi emeği ile ortaya koyduğu 
şeye yabancılaşmaktadır. Kendi tarafından ürettiği şey karşısına yabancı bir 
şey olarak çıkmaktadır. Nitekim işçi söz konusu ürünü üretmek için zamanını 
ve emeğini harcamakta bu nedenle de yaşamından ve zamanından fedakârlık 
yapmak zorunda kalmaktadır. İşçi kendi hayatından ve zamanından daha fazla 
harcadıkça, kendinin üstünde ve kendine karşı ortaya koyduğu yabancı nesneler 
dünyası daha güçlü konuma gelmektedir (Marx ve Engels, 2000).

Marx işçiye makine gibi davranılması sonucunda işçinin, makineleri 
yükünü hafifleten bir araç olarak değil rakip gibi gördüğünü ifade etmektedir. 
Kişinin kendi emeği ile ortaya çıkardığı ürüne yabancılaşması insanın insana 
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yabancılaşma sürecine de neden olmaktadır. Bu çerçevede yorumlandığında 
yabancılaşma; kişinin emeğiyle, emeği sonucu ortaya çıkan ürünü ve kendiyle 
olan ilişkisinde geçerli olan kişinin diğer kişilerle, emekle ve diğer kişilerin 
emekleri sonucu ortaya çıkan nesneyle olan ilişkisinde de geçerli olmaktadır 
(Marx ve Engels, 2000).

Kapitalizm şartlarında kişi çalıştığı sürece nesnelleşememekte bu sebeple 
kendine yabancılaşarak sermayeye yaklaşmaktadır. Bu bağlamda üç nokta 
üzerinde durmak gereklidir. Bunlardan ilki, emekçilerin üretim yapmasıdır. 
İkincisi üretimin gerçekleşmesi için sermayeye ihtiyaç vardır ve bu sermaye 
emekçide yoktur. Öte yandan bu sermayenin emekçide bulunmasına müsaade 
edilmemektedir. Son olarak ise emek veren kişi bu emeği için bir ücrete 
bağlıdır. Doğal olarak emekçinin geçim kaynağı başka bir kişiye bağlıdır. Özel 
teşebbüsler ile üretilen ürünleri pazara sürmekte bir taraftan kazanç sağlarken 
bir taraftan da pazar geliştirilmektedir. Üretimi yapılan ürün kullanım değerinin 
yanında değişim değeri kazanmaktadır. Özet olarak emek vererek ortaya bir 
ürün çıkaran işçi kendi emeğine yabancılaşmaktadır. Bu nedenle ürün kendine 
ait olma niteliğinden çıkmaktadır (Zehar, 1999).

Marksist paradigma yabancılaşmanın önlenmesinin yolunun kapitalist 
düzeni ortadan kaldıracak sosyalist bir devrimden geçtiğini savunmaktadır. 
Bunun için ise, işçilerin kendi sınıf bilinçlerini gerçekleştirmesi gerektiğini ifade 
etmiştir. İşçi yabancılaşma üzerinde etkili olan sosyal ve ekonomik nedenlerin 
farkında olduğu gibi kendi yabancılaşmasının da farkında olmalıdır (Zehar, 
1999).

3.2 Felsefi ve Dini Yabancılaşma

Felsefe açısından yabancılaşma, nesne ve şeylerin bilince uzak ve yabancı 
olması, kişilerin öncesinde ilgi duyarak dostluk ilişkisi geliştirdiği şeylere 
kayıtsız kalması, ilgi duymaması hatta tiksinmesidir. Yabancılaşmayı geniş 
çerçevede ele alan Hegel, yabancılaşmayı din, felsefe ve toplumsal açıdan 
değerlendirmiştir (Cevizci, 2000). Hegel ruhun gelişiminin belirli aşamalarında 
yabancılaşmasının normal olduğunu ifade etmiştir. Hegel’in yabancılaşmaya 
ilişkin çözümlemesi üç aşamadan oluşmaktadır. Buna göre ruhun yaşamda 
geçirdiği süreçler, birlik, ayrışma ve bütünleşmedir. Yabancılaşmanın ilk 
aşaması, nesnelleşme ile beraber mutlak tinden ayrılma; ikinci aşaması tarihin 
yaratıcı gücüyle birleşme yabancılaşmanın önüne geçilebilmesi açısından 
zorunludur. Sayılan aşamalardan ikincisi devamlı bilinçlilik ve kalıcılığa işaret 
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etmektedir (Schact, 1970). Peter L. Berger, dinin hem yabancılaştıran hem de 
yabancılaştırmayı önleyen iki boyutu ile değerlendirmiştir. Peter L. Berger’e 
göre din, toplumsal düzene süreklilik ve değişmezlik niteliği kazandırır ve 
bu yolla toplumsal düzeni meşrulaştırır. Bunun yanında din, toplumsal düzen 
adına gerçekleştirdiği makuliyetle yabancılaşmayı engelleyici adımları da 
destekleyebilmektedir (Berger, 2000).

Feuerbach ise yabancılaşma ile din arasındaki ilişkiyi değerlendirildiği 
yaklaşımında inanın kendinde olan nitelikleri bir yaratıcıya yansıtarak bir 
bakıma Tanrı’yı yarattığını, kutsal bir konuma ulaştırdığını ve kendini onun 
karşısında güçsüz bir varlık olarak konumlandırdığını ifade etmiştir. Buna örnek 
olarak düşünmek, konuşmak ve yaratıcılık gibi insana ait olan nitelikleri kutsal 
bir varlıkla bütünleştirerek insanın kendine ve kendi becerilerine yabancılaşması 
ve kendini önemsiz kılması gösterilebilir. Asıl olarak insan kendine ait olan 
nitelikleri kutsal bir varlığa transfer etmiştir. Bu sebeple dini düşünceler kişi 
yaşamının dışsallaşmış ve yabancılaşmış nitelikleridir. Feuerbach insanın 
yabancılaşan tanrı olmadığını, bunun aksine tanrının yabancılaşan bir insan 
formunda olduğunu savunmuştur (Swain, 2013). Hegel’e göre yabancılaşmayı 
en güzel örnekleyen mutsuz bilinçtir. Fakat mutsuz bilinç, toplumsal sürecin 
yalnızca öz bilinç seviyesinde ifadesidir. Feuerbach ise yabancılaşmayı, kişinin 
kendine ait etkilerden yoğun biçimde koparılması sonucu ortaya çıkacak 
tehlikeler boyutunda değerlendirmektedir (Binbirçiçek Akdeniz, 2012).

Erich Fromm yabancılaşmanın ilk kez Eski Ahit’e ait putperestlik 
kurumundan ortaya çıktığını savunmaktadır. İnsanlar putlara diz çökerek 
kendileri tarafından yaratılan şeye tapmışlardır. Bu da insanı özne olma 
niteliğinden uzaklaştırarak nesne niteliğine büründürmüştür (Binbirçiçek 
Akdeniz, 2012).

İnsanın kendine ait olan vasıfları yine insanın kendi tarafından yaratılan 
nesnelere aktarılmıştır. Bu sebeple insan kendini yaratıcı olarak görmemeye 
başlamıştır. Sonrasında ise insanlar putlara tapmaya başlamış ve kendilerini 
bu düşünceyle esir etmişlerdir. İşte insanların gösterdiği bu tutumlar kendi 
güçlerine ve yeteneklerine yabancılaşmalarına neden olmuştur (Fromm, 
1994). Bu duruma bağlı olarak insanlar hayatlarının diğer alanlarında da kendi 
güçlerini ve yaratıcılıklarını başka değerlere aktararak kendilerinin farkında 
olma özelliklerini yitirmişlerdir (Fromm, 1994).

Hegel’e göre kişinin kendini ortaya çıkarabilmesini, kendini olumsuzlaması 
ve kendinden uzaklaşması gerekliliğine dayandırmaktadır. Kişinin kendini 
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bulması için başka bir şeyde kendini kaybetmesi zorunluluğu meydana 
gelmektedir ki bu da yabancılaşmadır. Yabancılaşma Hegel’e göre bütünleşme 
ve ayrılma durumlarını içerecek biçimdedir. Tinin Fenomenolojisi adlı eserinde 
Hegel yabancılaşmayı Tinin tikel kişiselliğini kurmak ve özel karakterini 
oluşturmak adına gereken ancak aşılması gerekli bir süreç olarak ifade 
etmektedir. Tin’in yarattığı hayat kendine döndüğünde benlik var olabilecektir. 
Bu durumu da “yabancılaşmanın yabancılaşması” şeklinde tanımlamaktadır 
(Özbudun, Demirer ve Markus, 2008).

Hegel’in yaklaşımında birbiri ile ilişki içinde olan iki durum söz 
konusudur. Bunlardan ilki, insanın özünde farklı olmadığı ve öncesinde beraber 
olduğu bir şeyden ayrılmasının farkındalığıdır. İkincisi ise, insanın özünde farklı 
olmadığı ve öncesinde beraber olduğu bir şeyden ayrı olan benliğinden isteyerek 
vazgeçmesi veya teslim olmasıdır. 

3.3 Psikolojik, Toplumsal ve Kültürel Bağlamda Yabancılaşma

18. yy ile birlikte gerçekleşen sanayi devriminin sonuçları olarak karşımıza 
çıkan ‘‘kentleşme, kısmi refah ve üretim artışı’’ insanların psikolojik ve 
sosyal yapılarında büyük değişime neden olmuştur. Yabancılaşma kavramının 
ise tam olarak o zamanlarda ortaya çıkmasının da bir rastlantı olmadığı 
düşünülmektedir. Sosyal konulu çalışmaların sosyal yapıda meydana gelen 
değişimlerden bağımsız olmayacağı düşüncesi göz önünde bulundurulduğunda, 
yabancılaşma kavramının tekrar gündeme geldiğini söylemek mümkündür. 
Yabancılaşma kavramının popülaritesinin II. Dünya Savaşı sonrasında tekrar 
arttığı görülmektedir (Dean, 1996; Israel, 1971; Tolan, 1996). Yabancılaşma 
kavramına olan ilginin hızlanan teknolojik gelişmeler ve rasyonalite-
prodüktivizm ideolojisine karşı bir tepki olduğu öne sürülmektedir (Tolan, 
1996). 19. yy ile psikolojik kuramların bilhassa psikanalizin hızla gelişimi, 
yabancılaşma kavramını ele alan çalışmaların sosyal bir bağlamdan 
psikanalitik bir çerçeveye kaymasına sebep olmuştur. Özellikle Marcuse 
ve Fromm, psikanalitik bir çerçeveden toplumdan uzaklaşmayı yeniden 
değerlendirmişlerdir. Israel (1971), yabancılaşmayla sosyal bağlamda ilgilenen 
araştırmacıların, sosyal şartları ve bu şartların toplum üzerindeki psikolojik 
sonuçlarını incelemeyi hedeflediklerini bildirmiştir. Sosyal ve psikolojik bir 
bakış açısının ise yabancılaşma kavramını, bireyin ve toplumun sahip olduğu 
şartların etkileşimini ele aldığı söylenebilir.
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Fromm’a (1996) göre günümüzde insan, sanayileşmiş kapitalist sistemin 
doğaya egemen olmuş halidir. Bu nedenle özerkliğini ilan etmiş ve/veya 
özgürleşmiş, geleneksel köklerinden kopmuş ve bireyleşmiştir. Fakat özgürlük 
ve/veya özerklik duygusunu kazanması, onu aidiyet ve güven duygularından 
alıkoyarak doğadan ve diğer insanlardan yabancılaşarak yalnız ve güçsüz 
kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda, kapitalist sistem tarafından dayatılan 
yalnızca sermaye birikimi uğruna çalışma prensibi, rasyonel olarak insanoğlunun 
gelişmesi için oldukça önemlidir. Fakat öznel olarak insanı, kişisel olmayan 
amaçlar için çalışmak durumunda bıraktığından, kendi elleriyle inşa ettiği üretim 
ve tüketim makinelerinin kölesi haline getirmiş ve böylelikle onu bir önemsizlik 
ve güçsüzlük duygusuyla doldurmuştur (Fromm, 1996). Diğer taraftan, sürekli 
başarı için çalışmak zorunda olma hali; insanın özsaygısını tehlikeye sokmakta, 
dolayısıyla güçsüzlük, güvensizlik ve aşağılık duygularına yol açmaktadır 
(Fromm, 1998).

Fromm (1996) yıkıcılık, yetkecilik ve robot uyumluluğu olmak üzere üç 
farklı kaçış yöntemi tanımlamıştır. Bu yöntemler ile insanların, kendi özgün 
benliğini bırakarak kültürel yapının sunduğu benlik duygusunu kabul ettiği 
belirtilmektedir. Bu durumu bireyler, kendisinden üstün bir yaptırıma itaat 
ederek, kendisiyle kıyaslamak durumunda olduğu bütün nesneleri ortadan 
kaldırarak ve/veya başkasına, kuruma, ulusa ya da dine ait ideolojiyi kendi 
ideolojisiymiş gibi benimseyerek yapar. Böylelikle aidiyet duygusunu tekrar 
kazanır ve kendini güvende hisseder. Fakat kendi özgün benliğini terk ettiği 
için yine yabancılaşma durumunu yaşar. Fromm’a (2006) göre yabancılaşma, 
kişinin kendisini bir yabancı gibi hissetmesi durumudur. İnsan, kendi kendisine 
yabancı birisi olmuştur. Kendisini, dünyasının merkezi, eylemlerinin yaratıcısı 
olarak görmez, tersine eylemleri ve bu eylemlerin sonuçları, onun boyun eğdiği 
hatta taptığı efendileri olmuştur. Yabancılaşmış insan, başkalarından koptuğu 
gibi, kendisinden de kopmuştur.

Marcuse (1997) ise yabancılaşmayı tüketim toplumu çerçevesinde ele 
almıştır. Marcuse’a göre teknolojik gelişim ve değişen tüketim alışkanlıkları, 
insanların yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Teknolojik gelişimin, azalan 
çalışma saatleri ve artan zaman aracılığıyla insan özerkliğini arttırması 
beklenmektedir. Marcuse, kitle iletişim araçlarının ve boş zaman olasılıklarının 
ticarileştirilmesinin, bu ilerlemeyi tersine çevirdiğini düşünmektedir. Ona göre, 
toplumsal sistemin hedefleri irrasyoneldir. Tamamen rasyonel bir teknoloji, 
irrasyonel amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin, üretici kaynaklar, silah 
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ve silah materyalleri yapımında kullanılmaktadır. Diğer taraftan, 19. yüzyıl 
kapitalizminin sanayileşmiş ülkelerinde tüketim, üretim için gerekli bir 
önkoşuldur. Tüketimin yüksek düzeylerde olması gerekmektedir. Bu da toplum 
üyelerinin yüksek düzeylerde tüketmeleri için yeni gereksinimlerin yaratılmasını 
gerektirmiştir. Var olan gereksinimler yeterli tüketimi sağlayamadığından, 
reklamlar, propaganda ve diğer etkileme araçlarıyla yapay ihtiyaçlar yaratılmıştır. 
Marcuse (1997), insanların bu akıl dışı gayeler kabul etmelerinin altında iki 
nedeninin yattığını ileri sürmüştür: (1) Kişiyi manipüle eden ve kişiye egemen 
olan araçların bulunması ki bunlar sistem tarafından belirlenen amaçların tersi. 
davranışlarda bulunmayı anlamsızlaştırmakta ve oldukça zorlaştırmaktadır. (2) 
Bireyin, yerlerini yapay gereksinimlerin aldığı gerçek gereksinimleri hakkında 
doğru düşünemeyecek kadar yabancılaşması. Önceden de belirtildiği üzere, 
yabancılaşma olgusu bugüne değin birden fazla tanımda ve şekilde kullanıldığı 
görülmüştür. Örnek verecek olursak psikiyatride yabancılaşma olgusu psikoz 
vb. ruhsal bozukluklarda benliğinden ve gerçeklikten kopma veya yabancılığa 
ilişkin hisler, normsuzluk, rol karmaşası, yetersizlik, yalnızlık ve ümitsizlik 
duygularıyla açıklanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Budak, 2000). 
Israel’e göre (1971) yabancılaşmayı ele alan yaklaşımlarda açık olarak ifade 
edilmese de yabancılaşmanın normalden sapma ve yabancılaşan bireyin ise 
sapkınlık halini yaşadığı belirtilir. Lystad’ a göre (1972) ise yabancılaşma 
olgusu, kişinin belli bir takım sistematik dinamiklerine, bilhassa da siyasal ve 
ekonomik dinamiklere yönelik tatmin olmayışının belirtilerinden biri olarak 
tanımlanmaktadır. Tanımlar farklılık gösterse bile genel varsayıma göre 
yabancılaşmanın, kişinin toplumun çoğunluğuyla veya bir parçasıyla arasında 
gerçekleşen bir kopma duygusudur.

Çağdaş sosyolojide yabancılaşmanın temel olarak dört boyutta kullanıldığı 
görülmektedir. Bahsi geçen bu boyutlar; kişiler arasında yabancılaşma, iş hayatına 
yabancılaşma, ekonomik-politik yabancılaşma ve sosyo-kültürel yabancılaşma 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yine literatürde bir başka yabancılaşma 
sınıflandırması değer, norm, roller ve kurumlara ilişkin yabancılaşma 
şeklindedir. Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi genel olarak kültürel 
ve manevi değerlerin önemsendiği çevrelerden eleştiri almaktadır. Bu çevreler 
insan ile teknoloji arasında uyumsuzluk ve ortadan kalkması imkânsız olan 
bir boşluk olduğunu savunmaktadırlar. Bu bağlamda teknolojinin kazandığı 
insanın ise kaybettiği bir durumun ortaya çıktığı düşünülmektedir. Spengler, 
Ortega, Rathemau ve Huizinga gibi yazarlar tarafından ortaya atılan bu düşünce 
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20. yüzyılın ilk çeyreğinde fazlaca kabul görmüş ve zaman içinde dünyanın 
tümünde bilim adamları ile filozoflar tarafından yapılan araştırmaların konusu 
haline gelmiştir (Pappenheim, 2002).

Endüstrileşme süreci ile birlikte nüfus yığılmaları da arttığından 
yabancılaşmada iki durum ön plana çıkmıştır. Bunlardan ilki, aile, komşu 
ve akraba gibi toplumsal ilişkilerin gevşemesi ve bozulmasıdır. İkincisi ise, 
insanın toplumsal organizmanın bir parçası olarak daha bağımlı hale gelmesidir 
(Schaff, 1974). Heidegger, kişinin kendinden uzaklaşarak yalnızlığından 
kaçarak topluma dalmasını bunalım ve huzursuzluğa yol açan bir durum olarak 
değerlendirmemek gerektiğini ifade etmiştir. Bunun aksine, toplumdaki sıradan 
biri olarak konumlanmanın yolunda olmayan bir şey yokmuş gibi ve olabilecek 
en iyi koşul buymuş gibi yatıştırıcı bir özelliğinin bulunduğunu ifade etmektedir. 
Kişinin bu yatıştırıcı duruma ulaşabilmesi için ödemesi gereken bir bedel vardır 
bu bedel kendi olmaktan vazgeçerek kendine yabancılaşmasıdır (Pappenheim, 
2002).

Durkheim “İntihar” adlı eserinde, ticaretin ve modern sanayinin sonucunda 
ortaya çıkan toplumsal şartların, kuralsızlığa neden olduğunu bu sebeple işçilerin 
yabancılaşma seviyelerinde artış olduğunu ve bunun da intihar oranlarını fazlaca 
yükselttiğini ifade etmiştir. İktisadi bunalımlar nedeniyle intiharların artış 
göstermesini yoksullaşmaya değil, toplumsal yaşamdaki düzen eksikliklerine 
bağlamaktadır. Durkheim’e göre, insanların servetlerinde ve güçlerinde 
meydana gelen beklenmeyen artışlar ve azalışlar insanların sınıf bilinçlerini ve 
tutumlarını dalgalandırmakta ve bunlar tekrar denge bulana kadar toplumsal 
sistem düzenleyici rolünü yerine getirememektedir (Durkheim, 2002).

Kültür insanların toplum şeklinde yaşayabilmesi için yine insanlar 
tarafından oluşturulmuş tutumlar, değerler ve araçlar gibi insanlığın toplumsal 
mirasıdır. En geniş tanımıyla kültür, toplumu oluşturan bireylerin birbiriyle 
olan ilişkilerinde kullandıkları, kuşaktan kuşağa aktarılan ortak değer, tutum, 
inanç ve maddi nesneleri barındıran sistemdir (Kirman, 2011). Günümüzde 
toplumlar kültürel açıdan değişim yaşamaktadır. Bu değişimin sebebi, teknolojik 
gelişmelere, değişim gösteren tüketim davranışlarına, çağın gerekliliklerine ve 
küreselleşme sürecine uyum sağlamaktır. Bahsedilen bu değişim sürecinde Batı 
kültürünün etkisi önemli ölçüdedir. Bu etkiler genelde toplumların kültürel 
değerlerinin bozulmasına ya da değişmesine neden olmaktadır. Başka kültürlerin 
etkisi altına giren toplumsal kültür, manevi ve toplumsal değerlerin dokusunun 
bozulmasına ve eskiye göre daha az önem verilmesine neden olabilmektedir. 
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Toplumsal kültürün değişime uğraması ya da tahrip olması doğal olarak kültürel 
yabancılaşmaya neden olmaktadır (McCubbin, Thompson ve McCubbin, 1996). 
Televizyon bu konuda örnek verilebilecek bir araçtır. Çünkü televizyon kültürel 
yabancılaşmada önemli bir etkendir. Televizyon sadece kültürel alanda değil, 
din, ahlak, ekonomik ilişkiler, tüketim alışkanlıkları, sosyalleşme süreci, aile 
yaşantısı, bilgi alışverişi ve zihniyet gibi oluşumlarda da önemli yere sahiptir.

Çeşitli araştırmalar, kültürel yabancılaşmanın anksiyete, moral bozukluğu, 
bedensel semptomlar ve aile fonksiyon bozukluğu dâhil bireyler için çeşitli 
adaptasyon indeksleri üzerindeki etkisini incelemiştir (McCubbin, Thompson 
ve McCubbin, 1996; Miller, Sorokin, Wilbur ve Chandler, 2004; Oh, Koeske 
ve Sales, 2002). Benzer araştırmalar yabancılaşmayı; bireylerde psikolojik 
adaptasyonun bir ölçüsü olarak değerlendirmiştir. Kültürel yabancılaşma, 
bireyin hüküm süren sosyal norm ve değerlerden reddedilme ya da ayrılma 
hissini ifade eder (Mei, 2017; Yuill, 2011). Yabancılaşma duygusu ve aidiyet 
duygusunun yokluğu ile karakterizedir (Bernard, Gebauer ve Maio, 2006). Her 
ne kadar bazı göçmenler bilinçli olarak baskın veya geleneksel değerlerin ve 
inançların yönlerini reddedebilse de, yeni toplumlarının bir parçası olmak veya 
hissetmek için kişisel veya sosyal kaynaklara sahip olmayabilirler. Bireyler 
ve çevreleri arasındaki bu ayrılık duygusunun olumsuz sonuçları umutsuzluk, 
stres, kaygı, acı, gerginlik veya moral bozukluğu duygularını içerir (Klomegah, 
2006; Clarke, 2002).

4. Sonuç
Bu derleme çalışmasında, yabancılaşma kavramının evrimsel süreci, boyutları 
ve türleri incelenmiştir. Bu başlıklar altında yabancılaşma kavramı hem 
ekonomik hem psikolojik hem de toplumsal ve kültürel bağlamda ele alınmıştır. 
Bir kavram olarak yabancılaşma, birden fazla bilim dalında birçok şekilde 
çalışılmış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yabancılaşma kavramının 
ortak bir tanımını yapmanın oldukça zor olduğu görülse de genel olarak 
uzaklaşmak, ayrılmak, kopmak ya da kontrolü kaybetmek gibi anlamlara 
geldiği görülmektedir. Yabancılaşma hem kişinin kendisine yönelik kimlik 
kaybı hem de içinde bulunduğu mekâna, zamana, toplumsal rollere ve değerlere 
göre yaşadığı sosyolojik bir çözülme olarak görülmektedir (Aşkaroğlu, 2017). 
Tanımlardan yola çıkılırsa; yabancılaşmanın kişilerin kendi yaşamlarında kontrol 
kayıpları yaşaması, dünyadaki objelerden, düşüncelerden, insanlardan ve kendi 
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benliklerinden koparak pasif hale gelmesi olduğunu söylemek mümkündür 
(Deryahanoğlu, 2019).

Tarihsel bağlamda yabancılaşmaya bakıldığında; eski eserler arasında 
yer alan “Homeros ve Ahd-i Atik” yazıtlarında yabancılaşmaya ilişkin 
açıklamalar ve tanımlamalar bulunmaktadır. Bu yazıtlarda da yabancılaşmanın 
tanımında çok büyük farklılıklar görülmemektedir. Erich Fromm’un 
düşüncesine göre yabancılaşma düşüncesi ilk defa Ahd-i Atik yazıtlarında 
bahsi geçen putperestlik inanışına uzanmaktadır (Fromm, 2003). Ahd-i 
Atik’te yabancılaşmanın, insanların kendi ürettiği putlara yönelik sergilediği 
davranışlardan kaynaklandığı ve insanın ürettiği objeye (puta) tapması, onu 
bir özne ve canlı olarak kabul görmesi biçiminde tanımlandığı görülmüştür 
(Ertaylan, 2018). Ernst Fisherise yabancılaşma olgusunu ilk kullanan kişinin 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) olduğunu belirtmiştir (Fisher, 1990). 
İlkel yaşamla insan kendi türüyle yaşarken itaatkâr bir tavır sergiliyordu; fakat 
toplumsallaşma ile birlikte farklı kurallara uyum sağlamak durumunda kalarak 
yabancılaşmışlardır. J. J. Yabancılaşma olgusunun, toplumsal yaşamı etkileyen 
yapı ve kuruluşlar perspektifinde bir sorun olarak sosyolojik bağlamda ele 
alınmasının Karl Marx ile gerçekleştiği kabul görmektedir (Serdaroğlu, 2008). 
Karl Marx yabancılaşma kavramını kapitalist düzende inceleyerek hem soyut 
hem de somut bir biçimde ele almıştır. 

Son olarak, yabancılaşma kavramı literatürde birden fazla disiplin 
tarafından irdelendiği ve yabancılaşma ile devam eden cümle kaldırılması 
gerekmektedir. irdelenmiştir. Yabancılaşma araştırmalarının birbirinden 
farklı gruplar arasında veya kuram açıklamaları ile ilerlediği 
görülmektedir. Yabancılaşmanın önemini anlatan araştırmalar arasında 
yabancılaşma kavramını farklı bağlamlarda ele alarak etkilerini açıklayan 
derlemeler çok az sayıdadır. lerleyen araştırmalarda yabancılaşma kavramını 
farklı psikolojik değişkenlerle ele alan araştırmalar yapılabilir böylelikle 
ilgili literatüre katkı sağlayarak bu konuyu irdeleyen bilim insanlarına ışık 
tutulabilir.
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Clarke, D. (2002) Demoralization: Its phenomenology and importants. Australia 

and New Zealand Journal of Psychiatry. 36,733–742.
Corriveau, K. H., ve Harris, P. L. (2010). Preschoolers (sometimes) defer to the 

majority in making simple perceptual judgments. Dev Psychol 46(2):437–445.
Çakır, E. (2011). Farklılıkların Yönetimi ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: 
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İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
Marx, K. (2014). Kapital. İstanbul: Yordam Kitap.
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. 

Tezcan, M. (1997). Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Araştırmaları. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 

Tolan, B. (1996). Toplum bilimlerine giriş. Ankara: Murat ve Adım.
Uzun, S. (2018). Yabancılaşma Problemi ve Yabancılaşmanın Gündelik Hayata 

Yansıması: “Satantango” Adlı Filmin Çözümlemesi. (Yayımlanmamış 
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1. Giriş

1980’li yıllarda yaşanan ekonomik, sosyal ve ticari etkenler sonucunda
yönetim kavramı dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm sonucunda birlikte ve
çok ortaklı yönetim olarak ifade edilen yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır.

Yönetişim yönetim sürecinde kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının yönetim faaliyetini birlikte gerçekleştirmeleridir. 

Yönetişimin öngördüğü katılımcı ve ortaklaşa yönetim halka en yakın 
birimler olan yerel yönetimler düzeyinde gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede 
uluslararası örgütler yerel yönetişimi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmaya başlamıştır. 1992 yılında Çevre ve Kalkınma Konferansı ile yerel 
yönetişimin önemi vurgulanarak, Yerel Gündem 21 programı başlatılmıştır. 
Yerel Gündem 21 Programının Türkiye’de başarılı uygulanması sonucunda 
2005 yılında Belediye Kanunu ile kent konseyi hukuksal zemine kavuşmuştur. 

Kent konseyi birlikte yönetim, çözümde ortaklık, sürdürülebilir kalkınma 
ve dayanışma içinde çalışan katılımcı bir mekanizmadır. Bu çalışmanın amacı; 
kent konseyi konusunda yapılan lisansüstü tezlerinin içerik analizini yapmaktır. 
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Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada öncelikle kent konseylerinin 
ortaya çıkış süreci, oluşumu ve işleyişi açıklanacaktır. Daha sonra kent konseyi 
konusunda yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizine yönelik yapılan nitel 
araştırma ve elde edilen bulgular değerlendirilecektir.

2. Kent Konseylerinin Ortaya Çıkış Süreci
1992 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Rio de Janerio’da Çevre ve 
Kalkınma Konferansı düzenlenmiştir. Konferans sonucunda Rio Bildirgesi, 
Gündem 21 Eylem Planı, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, İklim Değişikliği 
Sözleşmesi ve bağlayıcı olmayan “Orman İlkeleri” belgeleri oluşturulmuştur 
(Keleş, 2005: 202). Bu konferans sonucunda 21. yüzyılın ortak hedefi olarak 
sürdürülebilir kalkınma benimsenerek, Gündem 21 Eylem Planı kabul edilmiştir. 
Gündem 21 sürdürülebilir kalkınma için yeni bir küresel ortaklığın başlangıcı 
olarak nitelendirilmektedir (Emrealp, 2004: 16). Gündem 21 ile küresel ortaklık 
düşüncesi çerçevesinde klasik yönetim anlayışından kamu sektörü, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte yönetimini öngören yönetişim anlayışına 
geçilmiştir (Zeren, 2017: 7)

Gündem 21 “sosyal ve ekonomik boyutlar, kalkınma için kaynakların 
korunması ve yönetimi, temel grupların rollerinin güçlendirilmesi, uygulama 
araçları” olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Belgenin 28. bölümünde 
Gündem 21’in desteklenmesinde yerel yönetimlerin girişimleri başlığında 
yerel yönetimlerde katılım, ortaklık anlayışı ve yönetişim kavramı vurgusu 
bulunmaktadır (un.org) 

Gündem 21’de sürdürülebilir kalkınmanın yerel yönetimlerle 
gerçekleştirilebileceği düşüncesinden hareket edilmiştir (Karasu, Çelik ve 
Altıparmak, 2020: 61). 1996 yılına kadar ülkelerin yerel otoritelerin, yerel 
halkla, yerel kuruluşlarla ve özel sektörle ortaklık anlayışı çerçevesinde kendi 
bölgelerinde Yerel Gündem 21 üzerinde anlaşma sağlamaları amaç olarak 
belirlenmiştir (Toprak, 2010: 419). Gündem 21’in başarılı olabilmesi için 
hükümet, halk ve hükümet dışı kuruluşlarla diğer grupların etkin katılımına 
vurgu söz konusudur. Rio Konferansı ile katılımcı mekanizmalar ve süreçlerin 
hükümetler, kurum ve kuruluşlarca benimsenmesine yönelik adımlar atılmıştır. 
Yönetişim anlayışına uygun olarak Gündem 21’de ulusal eylem planlarının ve 
yerel eylem planlarının hazırlanması önerilmiştir (Karasu, Çelik ve Altıparmak, 
2020: 43, 64). 
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21. yüzyılın gündemini belirlemeye yönelik 1996 yılında İstanbul’da Habitat 
II konferansı düzenlenmiştir. Habitat II ile yerleşimlerdeki birlikteliği fark etme 
süreci başlamış olup, çözümde ortaklık ve aktif katılım anlayışı vurgulanmıştır. 
Gündem 21’in sürdürülebilir insan yerleşimlerinin desteklemesi fikri Habitat II 
konferansının temelini oluşturmaktadır. Söz konusu konferans yerel yönetimlerin 
kolaylaştırıcı rolünü ve iyi yönetişimin temel ilkelerini ön plana çıkartmıştır. 
Habitat II konferansında belirlenen hedefleri gerçekleştirebilecek mekanizma 
olarak Yerel Gündem 21 (YG 21) belirtilmiştir. Konferans sonucunda yerel 
yönetimlere Gündem 21 oluşturma sorumluluğu verilmiştir (Toprak, 2010: 413; 
Erbay ve Akgün, 2017: 99; Emrealp, 2004: 23)

 Türkiye YG 21 programı 1997 yılında başlamış olup, beş ayrı proje 
ile gerçekleştirilmiştir. İlk proje, 1997-1999 yılları arasında “ Türkiye’de 
YG 21’lerin Geliştirilmesi ve Teşviki” adıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) desteğiyle Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı öncülüğünde yürütülmüştür. 2000’li yıllarda proje 
çerçevesinden çıkartılarak “Türkiye YG 21” programına dönüştürülmüştür. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile T.C. Hükümeti arasında imzalanan 
protokolde YG 21 iyi yönetişim ve yerel demokrasideki temel araç olarak 
tanımlanmaktadır. (Emrealp, 2010: 8) 2000- 2003 yılları arasında “Türkiye’de 
Yerel Gündem 21’lerin Uygulanması” başlıklı ikinci proje uygulamaya 
geçirilmiştir (Erdoğan, 2013: 94).

 BM tarafından 2000’de 189 ülkenin temsilcisinin katılımı ile Bin Yıl 
Zirvesi düzenlenmiştir. Bu zirvede 21. yüzyıl içinde açlığa ve yoksulluğa son 
vermeye yönelik aşağıdaki hedefler belirlenmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 
2010: 12):

•  Yoksulluğun ve açlığın azaltılması,
•  Evrensel eğitimin sağlanması,
•  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların konumunun güçlendirilmesi,
•  HIV/ AIDS ve sıtma gibi diğer hastalıklarla mücadele edilmesi,
•  Çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel ortaklığın oluşturulması.

BM tarafından 2002’de Johannesburg Zirvesi yapılmıştır. Rio Konferansı’ndan 
on yıl sonra Rio Konferansı’nı değerlendirmek amacıyla yapıldığı için Rio+10 
olarak da adlandırılmaktadır. Bu zirvede sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun 
azaltılması ve doğal kaynakların korunması konularını içeren 153 maddelik 
uygulama planı kabul edilmiştir (Ağça, 2021; Emrealp, 2004: 25).
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Türkiye’de 2004 yılından sonra yapılan YG 21 projelerinde BM Bin Yıl 
Bildirgesi hedefleri ve Johannesburg Zirvesi uygulama planı ile uyumlaştırmaya 
yönelik projeler uygulanmıştır. 2004-2006 yılları arasında “Türkiye’de Yerel 
Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri Johannesburg 
Uygulama Planının Yerelleştirilmesi” ve 2006-2009 yılları arasında “Türkiye’de 
Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin 
Yerelleştirilmesi” başlıklı projeler uygulamaya konmuştur (Erdoğan, 2013: 94).

Türkiye’de YG-21 kapsamındaki yürütülen projeler başarıyla 
uygulanmıştır. UNDP tarafından 2001’de Türkiye YG 21 Programı dünyadaki 
en başarılı uygulama olarak seçilmiştir. 2002’de T.C. Cumhurbaşkanı tarafından 
BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde “en iyi uygulama” olarak 
sunulmuştur. Bu başarı kent konseylerinin katılımcı mekanizma olarak 5393 
sayılı kanunda düzenlenmesinde önemli role sahiptir (Emrealp, 2010: 9).

3. Kent Konseylerinin Oluşumu ve İşleyişi
2005 yılında 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kent konseyleri hukuki olarak 
düzenlenmiştir. Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde kent konseyi “kent 
yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak 
ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım 
ve yerinden yönetim ilkelerini gerçekleştirme” amacına yönelik yapılar olarak 
açıklanmıştır. Belediye meclisinin ilk toplantısında kent konseyinde oluşturulan 
görüşler gündeme alınarak değerlendirileceği belirtilmektedir (5393 Sayılı 
Kanun/Madde 76).

10.08.2006 tarihinde kent konseylerinin oluşumunu, görevlerini, çalışma 
ilkelerini düzenlemeye yönelik “Kent Konseyi Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmelikte 6.6.2009’da ve 23.05.2019’da iki kere değişiklik yapılmıştır. 2019 
yılında yapılan değişiklikle kent konseyinin çalışma usûl ve esaslarının Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına 
alınmıştır (Kent Konseyi Yönetmeliği/ Madde 18).

Kent Konseyi Yönetmeliğinin 4. maddesinde kent konseylerinin 
merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku 
çerçevesinde oluşturulduğu belirtilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
76. maddesinde kent konseyinde yer alacak aktörler; “ belediyeler, sendikalar, 
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noterler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, konuyla 
ilgili sivil toplum örgütleri, siyasî partiler, kamu kurum ve kuruluşları ve mahalle 
muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililer” olarak belirlenmiştir. Yönetmeliğin 
4. maddesinde kent konseylerinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde 
kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının belirlendiği, 
tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmacı, demokratik yapılar ile yönetişim 
mekanizması olduğu vurgulanmaktadır. 

Yönetmelikte YG21 programındaki yerlerde kent konseyine yönelik 
dönüşümün nasıl olacağı konusu da açıklanmıştır. Yönetmeliğe eklenen geçici 
1. madde ile oluşturulmuş olan “YG21’ler, kent konseyleri veya benzeri adlarla 
kurulan yapılanmaların yönetmelik hükümlerine uygun hale dönüştürülmesi” 
konusu düzenlenmiştir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantının 
belediye başkanının çağırısı ile yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca hem 
oluşmuş YG21’lerin dönüşümü ve yeni kent konseylerinin kurulmasının bir yıl 
içinde tamamlanması gerektiği düzenlenmiştir.

Kent konseyin görevleri Yönetmeliğin 6/1 maddesinde yerel katılımı, 
yönetişimi, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirme, kentsel sorunlara 
ortaklık anlayışı çerçevesinde çözümler geliştirilmesi, kent kaynaklarının etkili 
kullanımı, çevreye duyarlı ve yoksulluğu gidermeye yönelik programların 
desteklenmesi ve çocukların, gençlerin engellilerin ve kadınların karar alma 
ve toplumsal yaşamdaki etkinliklerinin arttırılması görevleri belirlenmiştir. 
Ayrıca sivil toplumun geliştirilmesi ve saydamlık, hesap verilebilirlik 
ilkelerinin egemen olduğu kent yönetiminin oluşturulması da kent konseyinin 
görevlerindendir. Kent konseyi kentlilik bilincinin geliştirilmesinde kentsel 
sorunlar hakkında ve haklar konusunda bilgilendirme ve şikayette bulunma 
konularında kentlilere yardımcı olabilir (Karasu, Çelik ve Altıparmak, 2020: 45). 
Yönetmelikte verilen görevler çerçevesinde kent konseyine farklı konularda ve 
toplumun farklı kesimlerine yönelik geniş bir görev alanı verildiğini söylemek 
mümkündür.

Kent konseyinin çalışma ilkeleri yönetmelikte düzenlenmiştir. YG21 
sürecinde aktif katılım, ortak çalışma ve kente sahip çıkma, sosyal yardımlaşma, 
çevreye duyarlılık, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, uzlaşmaya ve sonuç 
odaklı çalışma kültürü çalışmalarda esas olan ilkeler olarak vurgulanmaktadır. 
Ayrıca kent konseyinin objektif şekilde uluslararası gelişmeler ve ülke 
şartlarına göre tavsiyelerde bulunacağı hüküm altına alınmıştır (Kent Konseyi 
Yönetmeliği/ Madde 7).
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Kent konseyinin genel kurul, yürütme kurulu, kent konseyi başkanı, 
genel sekreter, meclisler ve çalışma grubu olmak üzere organları 
bulunmaktadır. Yönetişim yaklaşımına uygun olarak belediye başkanı, 
kaymakam, vali, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, üniversitelerden 
temsilciler ve sivil toplum kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir genel kurul 
bulunmaktadır. Kent konseyinin en yetkili organı olan genel kurul yürütme 
kurulunu, meclisler ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını 
düzenlemektedir (Erkul, 2015: 25). Genel kurul tarafından seçilen, kadın ve 
gençlik meclis başkanlarının yer aldığı yürütme kurulu bulunmaktadır. 
Yürütme kurulu genel kurulun gündeminin belirlenmesi ve genel kurulda 
oluşturulan görüşlerin belediyeye sunulması ve uygulamasını izlemekle 
görevlidir (Kent Konseyi Yönetmeliği/ Madde 11). Kanunda öngörülen 
görev alanlarında yönetişim anlayışı ve sürdürülebilir kalkınmayı 
gerçekleştirmeye yönelik çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine aktif 
katkıda bulunmalarını sağlamak için gönüllülük ilkesi çerçevesinde kent 
konseyinde meclisler ve çalışma grupları oluşturulmaktadır (Erdoğan, 2013: 
122). Meclisler ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurul 
tarafından belirlenmektedir. Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan 
görüşler, genel kurulda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek 
üzere belediye meclisine sunulmaktadır (Kent Konseyi Yönetmeliği/ Madde 
10). Kent konseyindeki meclisler ve çalışma grupları farklı sorunlarının tespit 
edilmesi ve çözüme kavuşturulması konusunda yarar sağlamaktadır (Karasu, 
Çelik ve Altıparmak, 2020: 101). Kent konseyinde genel kurul tarafından 
seçilen kent konseyi başkanı ve belediye başkanının önerdiği üç aday 
arasından yönetim kurulunca seçilen genel sekreterlik vardır. Kent Konseyi 
başkanı ve yürütme kuruluna karşı sorumlu olan genel sekreter meclisler ve 
çalışma grupları arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir (Kent Konseyi 
Yönetmeliği/Madde 14/a).

4. Araştırma
4.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın amacı; kent konseyi konusunda yazılan lisansüstü tezlerin 
içeriğini analiz etmektir. Analiz edilen konunun derinliği ve yaygınlığı 
hakkında bilgiler vermesi, incelenen alanın genel görünümünü verebilmesi 
açısından içerik analizini yapılması önem taşımaktadır (Karadağ, 2009: 76). 
Litaretür incelendiğinde lisansüstü tezlerin içerik analizini yapan çalışmalar 
mevcuttur. Çakır Sümer (2009) yerel yönetimler yazınında çevre, Özbey ve 
Şama (2017) 
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çevre eğitimi, Akman ve Ökten (2018) yönetişim, Gökuş ve Çubukçu (2019) 
ombudsmanlık, Özmen ve Sever (2019) doğal afetler, Erdoğan (2020) akıllı kent, 
Tuğan ve Gönülşen (2020) kamu yönetimi alanında yazılan etik konularında 
hazırlanan lisansüstü tezlerinin içerik analizine yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Yapılan literatür taraması sonucunda kent konseyi konusunda yazılan lisansüstü 
tezlerin içerik analizini yapan bir çalışma olmadığı tespit edilmiştir. Bu çalışma 
ilk olması açısından öneme sahiptir. Kent konseyi konusunda hangi başlıklarda 
çalışmaların yapıldığı belirlenerek, bu konuyla ilgili çalışma yapacak olanlara 
hangi alanlarda çalışılabilecekleri konusunda yarar sağlayacaktır. 

4.2 Araştırmanın Yöntemi

Araştırma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 49 adet tez 
doküman incelemesi yöntemi ile incelenmiştir. Doküman incelemesi; 
“araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizidir” (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189). Doküman incelemesi ile elde 
edilen tezler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde 
birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir 
araya getirilmekte ve yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242).  
İçerik analizi bir veya daha çok kavramın, sözcüklerin, deyimlerin, karakterlerin 
veya cümlelerin varlığını belirlemek ve onları sayıya dökmek amacıyla sosyal 
bilimlerde kullanılan bir araştırma tekniğidir (Kızıltepe, 2015: 253-254). 
Araştırma ile elde edilen bilginin yayılmasında ve daha fazla araştırma, politika, 
uygulama konusunda içerik analizini önemli bir etkisi vardır. İçerik analizi “meta-
analiz”, “meta-sentez (tematik)” analiz ve “betimsel” içerik analizi olmak üzere 
üçe ayrılmaktadır. Bu çalışmada belli bir araştırma konusunda genel eğilimleri 
ve araştırma sonuçlarını tanımlayan betimsel içerik analizi kullanılmıştır (Çalık 
ve Sözübir, 2014:34).

4.3 Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada öncelikle YÖK Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında kent konseyi 
başlığı ile arama yapılmıştır. Ayrıca yerel gündem 21 ve yerel yönetişim 
başlıklarında sorgulama gerçekleştirilmiştir. Bu sorgulamalarda toplam 
49 adet tez bulunmuştur. Veriler MAXQDA 2020 Analytics Pro Programı 
ile analiz edilmiştir. Tezin türü, tezin yılı, tez danışmanlarının unvanları, 
tezin yapıldığı üniversiteler, tezin yapıldığı enstitüler, çalışılan alt başlıklar, 
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kullanılan yöntemler ve veri toplama ve analiz tekniği temaları oluşturulmuştur. 
Araştırmanın bulguları bu başlıklar altında açıklanacaktır.

4.4 Bulgular

Grafik 1: Kent Konseyi Konulu Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı

Kent konseyi konulu tezlerin % 98’sini yüksek lisans, % 2’sini doktora tezi 
oluşturmaktadır. Kent konseyi konusunda çalışılan tezlerin çoğunluğu yüksek 
lisans tezidir. Doktora düzeyinde sadece 1 tane tez bulunmaktadır.

Grafik 2: Kent Konseyi Konulu Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
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Yıllara göre lisansüstü tezlerin dağılımında bakıldığında ilk tezin 1996 yılında 
yazıldığını söylemek mümkündür. 1996 yılındaki ilk tez kent konseyinin temelini 
oluşturan Gündem 21 konusunda hazırlanmıştır. 1997, 1998, 2001, 2003 ve 
2004 yıllarında konuyla ilgili yazılmış hiç lisansüstü tez bulunmamaktadır. 
2005 yılında Belediye Kanunu ile kent konseyinin hukuksal olarak düzenlendiği 
döneme kadar 5 tez, 2005 ‘den sonra ise 44 tez yazılmıştır. En fazla tezin yazıldığı 
yıl 2019’dur. 2020 yılında ise konuyla ilgili sadece 2 tez bulunmaktadır.

Tablo 1: Kent Konseyi Konulu Lisansüstü Tezlerin Yazıldığı Dile Göre Dağılımı
 Dil Frekans Yüzde Yüzde (geçerli)

Türkçe 43 87,76 87,76
İngilizce 6 12,24 12,24

Tezlerin 43’ü (% 87,76’sı ) Türkçe iken, 6’sı (% 12,24’ü) İngilizcedir.

Grafik 3: Tez Danışmanlarının Unvanlarına Göre Lisansüstü Tezlerin Dağlımı

Tezlerin % 42,9’u Doç. Dr., % 30,6’sı Prof. Dr. ve % 26,5’i Dr. Öğr. Üyesi 
danışmanlığında yapmıştır. Unvanlara göre dağılım açısından en fazla oran Doç. 
Dr. danışmanlığında yazılan tezlerdedir. En az tez Dr. Öğr. Üyeleri tarafından 
yazdırılmıştır.

Tablo 2: Tezlerin Yapıldığı Üniversiteye Göre Dağılımı
 Üniversite Adı Frekans Yüzde

1. Marmara Üniversitesi 5 10,20
2. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 3 6,12
3. İstanbul Aydın Üniversitesi 3 6,12
4. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3 6,12
5. Selçuk Üniversitesi 3 6,12
6. İstanbul Üniversitesi 3 6,12
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7. Gazi Üniversitesi 2 4,08
8. Akdeniz Üniversitesi 2 4,08
9. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2 4,08
10. Kocaeli Üniversitesi 2 4,08
11. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2 4,08
12. Dumlupınar Üniversitesi 2 4,08
13. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2 4,08
14. Mustafa Kemal Üniversitesi 1 2,04
15. Mersin Üniversitesi 1 2,04
16. Boğaziçi Üniversitesi 1 2,04
17. Dokuz Eylül Üniversitesi 1 2,04
18. Süleyman Demirel Üniversitesi 1 2,04
19. Ardahan Üniversitesi 1 2,04
20. Haliç Üniversitesi 1 2,04
21. Uludağ Üniversitesi 1 2,04
22. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 1 2,04
23. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1 2,04
24. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 2,04
25. Sakarya Üniversitesi 1 2,04
26. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1 2,04
27. İstanbul Kültür Üniversitesi 1 2,04
28. Ankara Üniversitesi 1 2,04

1996 ve 2020 yılları arasında 28 üniversitede 49 adet kent konseyi konulu 
lisansüstü tez yazılmıştır. Konuyla ilgili en fazla tez Marmara Üniversitesi’nde 
bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili tez yazılan üniversitelerin 
26’sı devlet üniversitesi iken, 2 tanesi (İstanbul Kültür Üniversitesi ve Haliç 
Üniversitesi) vakıf üniversiteleridir.

Grafik 4: Kent Konseyi Konulu Lisansüstü Tezlerin Enstitüye Göre Dağılımı
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Grafik 5: Kent Konseyi Konulu Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dalına Göre Dağılımı

Tezlerin anabilim dallarına göre dağılımları değerlendirildiğinde en fazla sayıda 
kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve mahalli idareler ve yerinden 
yönetim anabilim dalında lisansüstü tez yazılmıştır. Kent konseyi konusunun 
doğrudan söz konusu anabilim dalları ile ilişki olmasıyla bu sonucun ilgili 
olduğu söylenebilir. Sosyal ve fen bilimleri alanında farklı bilim dallarında az 
sayıda da olsa tez yazılmıştır. Kent konseyinin farklı işlevlerinin olması farklı 
bilim dallarında tez yazılmasının nedeni olabilir.

Tablo 3: Kullanılan Anahtar Kavrama Göre Lisansüstü Tezlerin Dağılımı
Kullanılan Anahtar Kavramlar Frekans Yüzde

1. Kent Konseyleri 32 65,31
2. Yerel Gündem 21 30 61,22
3. Demokrasi, Katılım 28 57,14
4. Yönetişim 22 44,90
5. Yerel Yönetimler 18 36,73
6. Sürdürülebilir Kalkınma 11 22,45
7. Büyükşehir Belediyesi 5 10,20
8. Kadın Meclisi 4 8,16
9. Çevre 4 8,16
10. Sivil Toplum 3 6,12
11. Turizm 3 6,12
12. Küreselleşme 3 6,12
13. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı 3 6,12
14. Avrupa Birliği 2 4,08
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15. Gençlik Meclisi 1 2,04
16. Yenilenebilir Enerji 1 2,04
17. GAP Bölgesi 1 2,04
18. Neoliberalizm 1 2,04
19. Sosyal Pazarlama Kar Amaçsız Örgütler 1 2,04
20. Meclisler 1 2,04
21. Katılımcı Bütçeleme 1 2,04

Kent konseyi ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerde 21 farklı anahtar kelime 
kullanılmıştır. Kent konseyleri, yerel gündem 21, yönetişim ve demokrasi ve 
katılım en fazla bulunan anahtar kelimedir. Anabilim dallarındaki farklılığa 
paralel olarak farklı anahtar kelimeler kullanılmıştır.

Tablo 4: Kullanılan Yönteme Göre Tezlerin Dağılımı
 Kullanılan Yöntem Frekans
Nitel 35
Nicel 10
Karma 2

49 tezin ikisinin sadece özetine ulaşılabildiği için yöntemle ilgili iki tezde 
kodlama yapılamamıştır. 47 tezin 35’inde nitel, 10’unda nicel ve 2’sinde karma 
yöntem kullanılmıştır. Tezlerin büyük çoğunluğunda nitel araştırma yöntemi ile 
araştırma gerçekleştirilmiştir.

Tablo 5: Veri Toplama Tekniğine Göre Tezlerin Dağılımı
 Kullanılan Veri Toplama Tekniği Frekans Yüzde
Yarı Yapılandırılmış Görüşme 25 51,02
Belgesel Kaynak Tarama 12 24,49
Anket 11 22,45
Etnografik İnceleme 1 2,04

25 lisansüstü tezde yarı yapılandırılmış görüşme, 12’sinde belgesel kaynak 
tarama, 11’inde anket ile veriler toplanmıştır. 3 tezin özetinde veri toplama 
tekniği ile bilgi olmadığı için kodlama yapılamamıştır. Alan araştırmalı 
çalışmalar bir kentte ait kent konseyi yapısı, işleyişi ve faaliyetlerine yöneliktir. 
Ayrıca yapılan çalışmalarda kent konseyi yapılanmasında yer alan üyelerle 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Birden fazla kent konseyini karşılaştırmalı olarak 
inceleyen çalışma sayısı ve halkın katılımı açısından halkın kent konseyine 
bakış açısını araştıran çalışma sayısı oldukça azdır. 
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Sonuç
Kent konseyi kamu özel sivil ortaklığına ve gönüllülüğe dayanan katılımcı bir 
yerel yönetişim mekanizmasıdır. Bu çalışmada temelleri 1996 yılına dayanan 
kent konseyi konusunda Türkiye’de yazılan 49 lisansüstü tez içerik olarak analiz 
edilmiştir. Analiz tezin türü, dili, danışman unvanları, yapılan enstitü, kullanılan 
araştırma yöntemi, veri toplama tekniği ve kullanılan anahtar sözcükler temaları 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki bulgular 
elde edilmiştir. 

Kent konseyi konusu ile ilgili yapılan tek bir doktora tezi bulunmaktadır. 
Kent konseyi farklı konularda ve toplumun farklı gruplarına yönelik işleve sahip 
olduğu için doktora düzeyinde daha fazla tez çalışması yapılmalıdır.

Kent konseyi konusunda yazılan tezlerin büyük çoğunluğunun dili 
Türkçedir. Kent konseyi katılımcı mekanizmalarının bilinirliğinin arttırılabilmesi 
için daha fazla İngilizce tez çalışması yapılmalıdır.

Yönetişim, demokrasi, sürdürülebilir kalkınma lisansüstü tezlerde en çok 
kullanılan anahtar kelimelerdir. Ancak kent konseyi tanımlamalarında en çok 
vurgulanan özellikleri olan hemşehrilik ve hesap verilebilirlik anahtar kavram 
olarak kullanılmamıştır. Söz konusu bu kavramlarla bağlantılı olarak kent 
konseylerini araştıran lisansüstü çalışma yapılmalıdır.

Çalışmaların çoğu nitel yöntem ve yarı-yapılandırılmış görüşme 
tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan tezlerin çoğunluğu kent konseyi 
üyelerinin konseyin işleyişine yönelik değerlendirmelerine yöneliktir. Kent 
konseyi yapılanmasının etkinliğinde önemli bir aktör olan hemşehriler ve 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılan çalışma sayısı azdır. Bu 
açıdan hemşehrilerin ve sivil toplum kuruşlarının kent konseylerine yönelik 
değerlendirmelerini içeren ve katılım faaliyetlerine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır.

Kent konseyinde gönüllüğü yansıtan meclisler ve çalışma gruplarının 
etkinliğini inceleyen lisansüstü tezler kadın ve gençlik meclisleri ile sınırlıdır. 
Çocuk meclisleri ve diğer kurulan meclisler ve çalışma gruplarına yönelik daha 
fazla çalışma yapılmalıdır.

Yapılan çalışmaların çoğunlukla tek bir yerde oluşturulan kent konseyinin 
işleyişine yönelik olduğu tespit edilmiştir. Farklı bölgelerdeki ve farklı 
ülkelerdeki kent konseyleri ile karşılaştırmalı analize dayanan çalışmalar 
yapılmalıdır.
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