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I

ÖN SÖZ

Sosyal bilimler insan davranışını toplumsal ve kültürel yönleriyle ele alan, 
olayları incelerken merkeze insanı koyan birden çok disiplinden oluşmaktadır. 
Tarih, coğrafya, sosyoloji, arkeoloji, felsefe gibi çok sayıda bilim dalını içeren 
sosyal bilimler insan hayatını inceleyen disiplinler bütünüdür. Bu açıdan 
toplumların gelişmesinde öncü rol oynamaktadır. Toplumu incelerken toplumda 
yaşanabilecek sorunların çözümü için öneriler geliştirir. 

İnsanlığın pandemi ile sınandığı içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçte 
ortaya konulan çalışmalar bir o kadar önem kazanmaktadır. Bu kitap da Tarih, 
Hukuk, Eğitim, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Antropoloji, 
Sosyal Hizmet, İktisat, İşletme, İletişim, Psikoloji ve Turizm alanlarında 
toplamda 20 yazı bulunmaktadır. Değerli yazıları ile bu çalışmanın oluşmasına 
katkı sağlayan Doç. Dr. Resul Yavuz’a, Dr. Güngör Göçer’e, Doç. Dr. Mustafa 
Gençoğlu’na, Arş. Gör. Dr. Fatih Kocaoğlu’na, Dr. Öğr. Üyesi M. Kürşad 
Özekin ve Yüksek Lisans Öğrencisi Selin Bingül’e, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman 
Çağrı Güzel’e, Prof. Dr. Ayfer Altay’a, Prof. Dr. Fadime Suata Alpaslan’a ve 
Hatice Kuzu’ya, Prof. Dr. Başak Koca Özer ve Araş. Gör. Dr. Sercan Acar’a, 
Dr. Öğr. Üyesi Çoşkun Dikbıyık’a, Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Çetinkaya 
Büyükbodur’a, Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Çelen’e, Doç. Dr. Mihalis (Michael) 
Kuyucu’ya, Dr. Ezgi Dinçerden’e, Arş. Gör. Merve Erdoğan’a, Ayşegül 
Arasıl’a, Doç. Dr. Ramazan Göral ile Arş. Gör. Engin Tengilimoğlu’na, Dr. 
Öğr. Üyesi Taner Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Bayat’a, Öğr. Gör. Emre 
Ünal ve Öğr. Gör. Halime Özal’a teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın bilim 
dünyasına katkı sağlamasını ve sonraki çalışmalara ilham vermesini temenni 
ederiz. 

Prof. Dr. Hasan BABACAN& Doç. Dr. Sevilay ÖZER 
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YAYIMLANMAMIŞ BİR HATIRA: 
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA 

ARAP BİR OSMANLI SUBAYI, ALİ 
DURMUŞ ÖZAKINCI*

Resul YAVUZ
(Doç. Dr. ), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi. 

resulyavuz@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7705-1020

GİRİŞ

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda beşi Ortadoğu topraklarında 
olmak üzere toplam sekiz cephede İtilaf Devletleri’ne karşı dört yıl 
devam eden bir mücadelenin içerisine girmişti. Savaş 1918 yılının 

sonbahar başlarında sona erdiğinde, seferber edilen Osmanlı askerlerinin önemli 
bir kısmı evlerine dönememiş, evlerine dönen şanslı askerler ise Anadolu’da 
başlayan işgallere karşı Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde ortaya çıkan 
milli direnişe katılarak tekrardan cephelere koşmaya devam etmişlerdir. 1879 
yılında Mekke’de dünyaya gelen ve Birinci Dünya Savaşı boyunca Ortadoğu 
topraklarını savunmak için mücadele eden Ali Durmuş Bey de (Özakıncı) sayısı 
yüz binlerle ifade edilen bu askerlerden sadece birisiydi. (ADÖ Özel Arşivi 
Belge No.1.2)1.

Ali Durmuş Bey, 1903 yılında Şam Harp Okulundan mezun olduğunda 
(ADÖ Özel Arşivi Belge No.1.) Osmanlı Devleti Ortadoğu topraklarında, başta 

* Bu çalışma, 25-27 Nisan 2018 tarihinde “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat” adlı Uluslararası 
Sempozyumda sözlü olarak sunulmuş ancak herhangi bir yerde yayımlanmamıştır.
1 Ali Durmuş Bey’in Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında doğum yeri ve tarihi bu şekilde 
gösterilse de kendisi emekli olduktan sonra milletvekilliğine adaylığını koymak için Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliğine yazdığı bir dilekçede doğum tarihini 1884 olarak gösterirken, 
doğum yeri olarak da aslen Erzurumlu olduğunu belirtmişti. Torunu Nafiz Bey ile yapılan 
röportajda, nüfus kayıtlarında asıl adı Ali Derviş Durmuş Özakıncı olmakla birlikte; notlarında, 
gazete röportajında veya kendisine gönderilen telgraf ve mektuplarda Ali Durmuş Bey veya 
Durmuş Bey olarak anılmıştır.  Torunu Nafiz Ceylan ile yapılan röportaj, 01.03.2018
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İngilizlerin yıllar boyu devam eden bölgeye nüfuz mücadeleleri olmak üzere, 
Türk yönetiminden ayrılarak bağımsız bir oluşum gerçekleştirmek isteyen 
ayrılıkçı Arap örgütlerinin gizli çalışmaları ile mücadele eder bir haldeydi. 
Ayrıca, Yemen başta olmak üzere, Arabistan topraklarının bazı kesimlerinde 
devletin otoritesini tanımak istemeyen, yönetime baş kaldıran, hatta bu amaçla 
İngilizlerle antlaşma imzalayan aşiretlerin varlığı (Hurewitz, 1956, s. 12) Türk 
yönetiminin bölgeye tam olarak hâkim olması için uzun yıllardır sürdürdüğü 
hâkimiyet mücadelesini sekteye uğratıyordu.  Nitekim böyle bir ortam içerisinde, 
1904’te, İmam Yahya önderliğinde Yemen’de büyük bir isyan başladı. Osmanlı 
sultanını halife olarak tanımayan ve bağımsız bir Yemen devleti kurmak 
amacıyla hareket eden Yahya’nın isyanı kısa sürede bölgede kendisine taraftar 
bularak genişledi. İsyancılar, San’a – Hudeyde yolunu kesmekle birlikte, San’a 
– Menaha arasındaki telgraf ağını da kestiler. Bu durum, San’a’da bulunan az 
sayıdaki Osmanlı birliklerini çok zor durumda bıraktı. Öyle ki isyanı bastırmada 
buradaki birliklerin yetersiz kalması üzerine, Hicaz ve Akabe’den askeri 
birliklerin sevk edilmesi kararı alındı. (Yeşilyurt, 2011, s. 97; Sırma, 1980, ss. 
105-190.) 2. 

1. Ali Durmuş Bey’in Arap Yarımadasındaki İlk Faaliyetleri

Şam Harp Okulundan mezun olduktan sonra görevli bulunduğu Hicaz’dan 
Yemen’e gönderilen birlikler arasında genç bir teğmen olarak yer alan Ali 
Durmuş Bey, kısa notlar alarak bir hatıra tutmuştur. Hatırasında; kendisinin 
de içinde bulunduğu birliğin, Yemen’e sevk edilen birçok askerle beraber 
uzun süren bir yolculuk yaptığını ve bu yolculuk sırasında büyük sıkıntılar 
çektiklerini ifade etmektedir. (ADÖ Özel Arşivi, Belge No:2) Yemen’e bu 
sıralarda sadece Hicaz’dan değil, Selanik, İstanbul ve İskenderun üzerinden 
de kuvvet kaydırılmaktaydı. Zor koşullar altında Yemen’deki isyanı bastırmak 
için bölgeye kuvvet kaydırılırken, askerlerin önemli bir kısmı daha Yemen’e 
varmadan bitkin düşüyorlardı.  Ali Durmuş Bey bu durumu, “…Askerlerin çoğu 
takatten düşmüş bir halde daha isyan bölgesine varamadan can vermekteydi.” 
cümleleri ile ifade etmekteydi. (ADÖ Özel Arşivi, Belge No: 3) Aslında Ali 
Durmuş Bey’in verdiği bu bilgiler, 1904 isyanını bastırmakla görevlendirilen 
Piyade Mirliva Rüştü Paşa’nın hatırasında anlattıkları ile örtüşmektedir. Öyle 
ki Rüştü Paşa’nın, 1911 yılında İstanbul’da basılan anılarında, Yemen’e asker 

2 Aslında Osmanlı Devleti uzun yıllar Yemen’de isyancılara karşı hakimiyet mücadelesi 
vermekteydi. Öyle ki sadece 19. Yüzyılın son çeyreğinde bile Yemen’de 1889, 1891 ve 1895 
yıllarında olmak üzere üç büyük isyan çıkmıştı. 
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gönderilmesi sırasında yaşanan sıkıntılar da detaylı bir şekilde kaleme alınmıştı. 
( Yılmaz, 2004, s. 23 )

Ali Durmuş Bey, İmam Yahya birliklerinin kuşatması altındaki San’a’ya 
yardım amacıyla gönderilen kuvvetlerin içerisinde bulunuyordu. San’a’da 
az sayıda bulunan Osmanlı kuvvetlerinin etrafı asiler tarafından sarılmış 
olduğundan, Ali Durmuş Bey’in de içerisinde olduğu birlikler bu kuşatmayı 
kırmakla görevlendirilmişti. Burada gerçekleşen muharebede,  “…harbe iştirak 
ederek hamiyet ve sadakat ve ubudiyetin itlakına sezavar olan şecaat ve cesareti...” 
ile çatışmalarda büyük yararlılık göstermiş ve komutanından övgüler almıştı. 
Ancak buradaki çarpışmalarda Osmanlı kuvvetleri başarılı olmadığı gibi Ali 
Durmuş Bey de yaralanmıştı. Anılarında, 27 gün boyunca San’a yakınlarındaki 
Sahra Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Ali Durmuş Bey, iyileştiğinde 
tekrardan cephe hattına gönderilmiştir. (ADÖ Özel Arşivi, Belge No: 4.)  

İki yıldan fazla bir süre Yemen’de kalan Ali Durmuş Bey, bu süre zarfından 
burada yaşadıkları hakkında nedense anılarında pek fazla bilgi vermeyi tercih 
etmemiştir3. Genelde kısa notlar şeklinde tuttuğu anılarında, üstlerinden aldığı 
teşekkür ve takdir belgelerine ayrıca özel bir önem vererek, bu tarz belge ve 
kutlama telgraflarını düzenli bir şekilde notları arasında tutmuştur. Ancak 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında kısmen daha düzenli notlar tutmuş ve görev 
aldığı yerler başta olmak üzere, görev safahatı hakkında detaylı bilgiler vermiş 
olduğu, notlarından anlaşılmaktadır. 

1907 yılında Yemen’de yeniden Osmanlı yönetimine karşı isyan 
alevlendiğinden Ali Durmuş Bey, notlarında belirtmediği bir nedenden olsa gerek 
bölgeden ayrılarak Hicaz’da yeni bir göreve atanmıştır. Bu sırada olası bir işgal 
veya isyan durumunda Hicaz’a hızlı bir şekilde müdahale edebilmek ve hacıların 
rahat bir şekilde Hicaz’a ulaşmalarını sağlamak amacıyla Osmanlı Hükümeti, 
demiryolu hattının uzatılması için çalışmalar başlatmıştı. Bu çalışmaların, 
uluslararası bir rekabette sorun olmaması için hükümet yetkilileri, Almanya 
ve İngiltere arasında görüşmelerde bulunuyordu.  Ali Durmuş Bey, böyle bir 
ortam içerisinde Süvari Yüzbaşısı unvanı ile Medine-i Münevvere Taburunda 
Hicaz demiryolu hattının denetlenmesi ve yapımı sağlanan hattın güvenliğinin 
sağlanmasında görevlendirildi. (BOA. İDUİT., D. 76/16) Demiryolu hattının 

3 Aslında torunu Serdar Özakıncı’nın bize aktardığına göre; Ali Durmuş Bey, vefatından 
sonra geriye hiç açılmamış halde iki sandık evrak bırakmıştır. Bu evraklar içerisinde pek çok 
not bulunmaktadır. Biz elimizdeki belgelerle Ali Durmuş Bey’in Yemen’deki görevi hakkında 
ancak bu kadar bilgi edinebildik. Ancak Ali Durmuş Bey’in tuttuğu bütün belge ve notlar henüz 
tam olarak gün yüzüne çıkarılmadığından daha sonra yapılacak tasnif çalışmaları ile Yemen’de 
geçirdiği iki yıl süre zarfında yaşadığı ve şahit olduğu olaylar hakkında daha geniş bilgiler 
edineceğimize inanıyoruz. Torunu Serdar Özakıncı ile Röportaj, 14 Aralık 2017. 
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uzatılması çalışmalarını yakından takip eden Ali Durmuş Bey, notlarında 
hattın güvenliğinin sağlanması için kendisine bağlı süvari birlikleri ile sürekli 
olarak devriye görevini sürdürdüğünü, civar köylerdeki Bedevi köylerinden 
demiryoluna herhangi bir saldırı yapılmaması için köylülerle irtibatına büyük 
önem verdiğini aktarmaktadır. Şüphesiz kendisinin Arap olması ve bölgeyi çok 
iyi tanıması onun bu görevinde de başarılı olmasına imkân tanımıştı. Nitekim 
Ali Durmuş Bey, anılarında da belirttiği gibi, bölgeyi çok iyi tanımasından 
dolayı 1910 yılında Jandarma Teşkilatına geçirilerek, Medine-i Münevvere 
Taburuna bağlı Suriye Alayında Hecin Süvari Bölük Komutanlığına tayin edildi. 
Başarılı çalışmalarından ötürü Medine jandarma komutanı tarafından kendisine 
takdirname verildi. (ADÖ. Özel Arşivi, Belge No: 5.) Ali Durmuş Bey’in 
eldeki notlarından, bu tarihten sonra, kendisinin Akabe Müfreze Komutanlığına 
görevlendirildiğini ve Akabe’nin Osmanlı yönetiminin elinden çıktığı tarih olan 
Temmuz 1917’ye kadar burada görev yaptığını görmekteyiz.

1911 yılında Akabe Müfreze Komutanlığında görevlendirildikten sonra 
Ali Durmuş Bey’e, bağlı olduğu müfreze ile birlikte, ilk olarak Akabe Körfezi 
girişinde yer alan ve körfez için son derece stratejik bir öneme sahip olan 
Tiran – Senafir Adaları’nın ele geçirilmesi görevi verildi. Ayrıca bu adalarda 
güvenliği sağlamak amacıyla inşa edilecek olan karakolların ve yer keşiflerinin 
gerçekleştirilmesi sorumluluğu onun da bağlı olduğu jandarma birliğine verildi. 
(Yavuz, 2017/I, s. 402) Osmanlı Hükümeti, Akabe Limanı’nın güvenliğini 
sağlamak amacıyla bu çalışmalara büyük bir ehemmiyet vermekteydi. Adaların 
sahibi olan ve Kahire’de bulunan Yusuf el-Müelha Bey adında bir kişinin, adaları 
bir Alman şirketine satmak istediğini, adı geçen şirketin de bu adalarda kömür 
depoları kurmak istediğine dair sadaretten Dâhiliye Nezaretine Kasım 1911 
tarihinde bir yazı gönderilmişti. Yazıda, derhal adaların kontrol altına alınması 
ve buralara güvenlik amaçlı karakolların inşa edilmesi talep edilmişti. (BOA, 
734/12/4, 7 Aralık 1911.) 

Nitekim liman için son derece büyük bir öneme sahip olan bu iki adanın 
Almanlara satışının gündemde olduğu bir dönemde Türk Hükümeti, adalara 
Şam Taburundan 10, Kerek Taburundan 5 ve Medine Taburundan 25 askeri, 
Hüseyin Hüsnü Efendi yönetiminde, bu iki adanın ele geçirilmesi ve burada 
denetimin sağlanması amacıyla görevlendirdi. Ali Durmuş Bey, müfrezesi ile 
birlikte asker sayısı bizzat dâhiliye Nezareti tarafından belirlenen bu birliğin 
içerisinde görev almış bulunmaktaydı. (BOA, 734/12/8, 25 Kasım 1911) 

Ali Durmuş Bey, Akabe’de jandarma müfreze komutanlığı görevi sırasında, 
gerek adı geçen adalarda ve gerekse Akabe’de güvenliğin sağlanması amacıyla 
Arap Bedevi aşiret üyelerinden oluşturulan jandarma birliklerinin sorumluluğunu 
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üstlendi. Notlarından anlaşıldığı kadarıyla, sürekli düzensizliklerinin şikâyet 
konusu olduğu bedevi birliklerinin, bir otoriteye tabi olması amacıyla Ali 
Durmuş Bey’e sürekli talimatlar gönderilmekteydi. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 
6.) Nitekim bu talimatlar doğrultusunda hareket eden Ali Durmuş Bey, zaman 
içerisinde Bedevilerden müteşekkil özel bir jandarma birliği oluşturduğu gibi, 
Ali Durmuş Bey’in bedevilerden ilk defa vergi alınmasında da başarılı olduğunu 
görmekteyiz. Bu başarılarından dolayı kendisi, üçüncü Mecidiye Nişanı 
Madalyası ile taltif edilerek, binbaşılığa terfi ettirildi. (Yavuz, 2017/I, s. 402) 

Ali Durmuş Bey’in, Akabe Kaymakamlığına bağlı olarak Jandarma 
Teşkilatında görev yaptığı süre boyunca, asayişin sağlanması amacıyla, 
birtakım istihbarı faaliyetlerde de bulunduğunu görmekteyiz. Ali Durmuş Bey 
1913 yılına ait tuttuğu bir notta, Akabe’ye yoğun olarak rehber görünümlü bazı 
kişilerin geldiğini belirterek, bunların casus olabileceğinden şüphelenilerek, 
tebdili kıyafetle günlerce kendilerinin takip edildiğini ve bu kişiler hakkında 
merkez komutanlığına düzenli bilgi verildiğini ifade etmektedir. (ADÖ, Özel 
Arşivi, Belge No: 7) 

2. Ali Durmuş Bey’in Akabe’deki Faaliyetleri ve Lawrance’i Yakın 
Takip Altında Tutması

Birinci Dünya Savaşı başladığında Ali Durmuş Bey, Akabe bölgesinde istihbarı 
hizmetler başta olmak üzere, genel asayişin sağlanması görevi ile meşguldü. 
Bu hizmetlerinde gösterdiği başarıdan dolayı İstanbul’dan gönderilen özel bir 
emirle Ali Durmuş Bey, Akabe Havalisi Komutanlığına tayin edildi. (ADÖ, Özel 
Arşivi, Belge No: 8) Kendisi bu durumu notlarında, “…Sorumluluk sahasının 
genişlediği ve artık bölgeden ayrılamayacak bir hale geldiği…” şeklinde 
yorumlayacaktı. (ADÖ, Özel Arşiv, Belge No: 9) 

Savaşın başlaması ile birlikte İngilizlerin Akabe’yi Kızıldeniz üzerinden 
abluka altına alma durumları, buradaki birliklerin sürekli teyakkuz halinde 
bulunmasına neden oluyordu. Öyle ki savaşın ilk aylarında Akabe Kaymakamlığına 
gönderilen bir yazıda, Akabe Körfezi başta olmak üzere, civarının asi bedeviler 
ve İngiliz saldırılarına karşı ivedilikle savunulması isteniliyordu. (ADÖ, Özel 
Arşivi Belge No: 10) İngilizler, daha savaşın başından itibaren Suriye’yi ele 
geçirmek ve buradaki işgali devamlı kılmak için Akabe’nin alınmasını zaruri 
görmekteydiler. Akabe’nin stratejik konumundan dolayı buraya sahip olan bir 
kuvvet, El- Ariş veya Süveyş Kanalı’nı da tehdit edebiliyordu. Bu arada henüz 
Osmanlı yönetimine isyan girişiminde bulunmayan asi Arapların da Akabe’ye, 
cephelerini genişletmek ve İngilizlerle bağlantı kurmak amacıyla ihtiyaçları 
vardı. (Umar, 2004, s. 268) 
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Aslında İngilizlerin Akabe’ye olan ilgileri savaş öncesinde başlamış 
olduğundan, Akabe’deki Osmanlı birlikleri sürekli olarak teyakkuz 
halindeydiler. (Polat, 2015, s. 77) 4. İngilizler 1914 yılının Kasım ayından beri 
Akabe Limanı’nı ablukaya almak için girişimlerde bulunmaya başlamışlardı. 
Öyle ki Akabe Kaymakamlığından, Dâhiliye Nezaretine gönderilen bir yazıda, 
bir İngiliz kruvazörünün Akabe Limanı’nı bir süre gözetleyip ayrıldığını haber 
veriyordu. (BOA, DH. EUM. 4. ŞB. 4/48, 16 Kasım 1914.)  Bir süre sonra 
İngilizler savaşın şiddetlenmesi ile birlikte Akabe Limanı’na top atışı yaptıktan 
sonra karaya askeri birlikler çıkarmak için girişimlerde bulunacaklardı. Ancak 
sahildeki birliklerin buna anında karşılık vermesi ile İngilizler, limana asker 
çıkaramadan geri dönmek zorunda kalacaklardı. (BOA, DH. EUM. 4. ŞB. 
5/13, 3 Aralık 1914.) İngiliz gemilerinin ilk olarak Akabe’yi bombardıman 
etmelerinde Türklerin sürekli olarak bu bölgede yığınak yapmaları ve buranın 
Mısır’a yapılacak bir saldırıda hareket noktası teşkil edeceğine dair aldıkları 
istihbarat yatıyordu. (Polat, 2015, s. 52)5. Akabe’de durumun ne kadar hassas 
olduğunun farkına varan Medine Jandarma Komutanı Ahmet Vefik Paşa, bir 
taraftan Akabe Jandarma Komutanlığına gerekli tedbirlerin alınması için talimat 
gönderirken, diğer taraftan Akabe’de az sayıda görev yapan Osmanlı askerinin 
moralini yükseltmek için doğrudan askere yönelik şu telgrafı gönderiyordu: 

“Vazifeniz ölmek. Düşmanın emel ve mecalini ikmal ve maksadı temin 
etmedikçe ve ölmedikçe düşmanı mukaddes toprağımızda yaşatmayız. Velev 
kabil olsa da Osmanlı kuvveti karşısında hareketin ne kadar pahalı olduğunu 
korkak düşmana bil-fiil tasdik ettirmek namus-u askeriyemiz namına elzemdir. 
Vazife-i askeriyenizi ifadaki gayret ve efradın metanet ve şecaatleri mucib-i 
takdirdir.” (ADÖ, Özel Arşivi, Belge No: 11) 

İngilizlerin Akabe’yi bombardıman etmeleri, burasını savunmakla görevli 
az sayıdaki Osmanlı askerilerini çok zorda bırakmış, bölge halkı da bu saldırıdan 
zarar görmüştü. Akabe bombardımanı ve sonrasında İngilizlerin karaya asker 
çıkarmalarına karşı, Akabe’de Jandarma Komutanlığına bağlı az sayıdaki 
askerlerin göstermiş oldukları kahramanlığa ve başarılı savunmaya karşı Ahmet 
Vefik Paşa kayıtsız kalmayacak ve zabitlere altın, erlere ise gümüş saat hediye 

4 Aslında daha dünya savaşı başlamadan Akabe’nin statüsü İngiltere ve Osmanlı Devleti arasında 
sorun olmuş bir meseleydi. Öyle ki Akabe’nin Osmanlı toprağı sayıldığı ve Hicaz vilayetine bağlı 
olduğunu iddia eden Osmanlı Devleti ile Kızıldeniz’de stratejik bir konumda olan Akabe’nin 
Mısır toprağı olduğunu iddia eden İngiltere arasındaki çekişme, 1906 yılında iki ülkeyi savaşın 
eşiğine getirmişti. Nitekim uzun süren müzakereler neticesinde Mısır yetkileri ile Osmanlı Devleti 
arasında 1 Ekim 1906’da yapılan bir antlaşma ile Akabe, Hicaz’a bağlı Osmanlı toprağı olarak 
kabul edilmişti. 
5 Bombardıman sonrasında İngiliz istihbaratı Akabe’deki tüm askeri bina ve depoların vurulduğunu 
ve içlerinde Almanların da bulunduğu 60 kadar kişinin gözaltına alındığını haber veriyordu. 
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ederek savunmada görev alan her bir askeri ödüllendirecekti. (ADÖ, Özel Arşivi 
Belge No: 12) 

 Dünya savaşının başlaması ile birlikte İngiliz casuslarının Ortadoğu’da 
etkinliklerinin artmaya başlaması Ali Durmuş Bey ve bağlı bulunduğu Jandarma 
Komutanlığının onlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmesi anlamına 
geliyordu. (Yavuz, 2017/I, s. 403) Zaten kendisi de notlarında, savaşın başlaması 
ile birlikte görev sahası içerisinde çok fazla sayıda yabancıların görülmeye 
başlandığını ifade etmekteydi. Dolayısıyla başta Lawrance olmak üzere birçok 
casusun bu bölgede olduğuna dair Akabe Komutanlığı ciddi istihbarat almıştı. 
Nitekim daha Arap isyanının ortaya çıkmadığı, ancak Şerif Hüseyin ve Mac 
Mahon arasında Şubat 1914’ten beri devam eden yazışmaların sürdüğü bir 
aşamada Lawrance arkeolog olarak Akabe civarında bulunmaktaydı. Feridun 
Kandemir’in ifadeleriyle, Osmanlı Hükümetinin onu, o an için sınır dışı edecek 
bir hali yoktu. Ancak başında Ali Durmuş Bey’in bulunduğu Jandarma İstihbarat 
Birimi onu her yerde takip etmekteydi. Nitekim Lawrance’nin Akabe’de olduğu 
haber alındığında Ali Durmuş Bey ve Akabe kaymakamı, onun çadırına bir gece 
tebdili kıyafetle baskın yaptılar. Bu baskın sırasında Ali Durmuş Bey, beline 
kadar sakallı bir vaziyette ve bedevi kıyafetleri giymiş bir haldeydi. Çadırına 
bir anda tanımadığı Bedevilerin girdiğini gören Lawrance, neye uğradığını 
şaşırmış bir halde baskın yapan kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye çalıştı. 
Ali Durmuş Bey, baskın yaptıkları kişinin doğru kişi olduklarından emin 
bir şekilde Lawrance’den Akabe topraklarını terk etmesini istedi. Ve bunun 
için kendisine bir günlük süre verdi. Ertesi günü Ali Durmuş Bey ve Akabe 
kaymakamı tekrardan aynı yerde Lawrance’nin çadırına bir kez daha baskın 
yaptılar. İkinci baskında Ali Durmuş Bey, Lawrance’nin çadırını incelerken 
Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarının paylaşımı ile ilgili bazı haritaları gördü. 
Ali Durmuş Bey, bu haritaları sinirinden paramparça edip, Lawrance’ye oldukça 
sert davranarak onu Akabe’den kovdu. (Tercüman 29 Nisan 1963)   

  Ali Durmuş Bey, tebdili kıyafetle Lawrance’nin takip edilmesi ve 
çadırına baskın yapılması ile ilgili olay hakkında, 1963 yılında Tercüman 
gazetesine verdiği röportajdan başka notlarında da bazı bilgiler vermektedir. 
Öyle ki tuttuğu notlardan takip olayının bir iki kez değil, birden fazla 
olduğu ifade edilerek, Özellikle Kızıldeniz kıyıları ve Akabe Körfezi’nde 
bu takibatın günlerce sürdüğü Lawrance’nin burada kimlerle görüştüğü ve 
görüşmelerin detayları hakkında Medine Tabur Komutanlığına bilgi verildiği 
ifade edilmektedir. (ADÖ, Özel Arşiv, Belge No: 13) Medine Komutanlığının 
bu bilgileri ne şekilde değerlendirdiği veya buna karşı nasıl bir önlem aldığı 
bilinmese de Lawrance’nin, daha isyan başlamadan, faaliyetleri hakkında 
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Türk makamlarının az çok bilgi sahibi olduğu artık bilinen bir gerçekti. Zaten 
Lawrance de kendi hatıratında Akabe ve civarındaki faaliyetlerine çok özel bir 
bölüm ayırmıştır6. 

Lawrance’nin Akabe ve civarında faaliyette olduğu günlerde, Şerif 
Hüseyin ve Mac Mahon arasında ilk olarak Şubat 1914’te Şerif Hüseyin’in 
oğlu Abdullah’ın Kahire’de İngiliz Yüksek Komiseri Lord Kitchener ile 
görüşmesiyle başlayan ve 1915’te iyice şekillenen bir mektuplaşma trafiği 
gelişmekteydi. Mac Mahon, Şerif Hüseyin önderliğinde Arapları, Osmanlı 
yönetimine karşı ayaklandırmak için mektuplarında olabildiğince cömert 
vaatlerde bulunuyordu.  Londra’dan aldığı talimatlar çerçevesinde Kahire’deki 
İngiliz yönetimi bir yandan olası bir isyanın nasıl ve ne şekilde gelişeceğini 
hesaplarken, diğer taraftan da isyanın yayılma alanları üzerinde yoğun bir 
çalışma içerisine girecekti7. Şüphesiz Akabe isyanının Suriye’ye yayılması 
ve Türklerin Suriye’nin kuzey ve batı kanadında zor durumda kalması için 
son derece stratejik bir öneme sahipti. (Allawi,2016, s. 111) Dolayısıyla bu 
önem bilindiğinden, Lawrance bu maksatla Akabe’ye gönderilmişti. Aslında 
Lawrance Akabe’de, Arap İsyanı Hicaz’da patlak verdiğinde, isyanın Suriye’ye 
yayılabilmesi için etüt çalışmaları yapmak amacıyla bulunuyordu. Zaten Ali 
Durmuş Bey’in Lawrance’nin çadırında Arap toprakları ile ilgili hatıralar 
görmesi bu olguyu doğruluyordu. 1916 yılının 9 Haziranı’nda Hicaz’da isyan 
ortaya çıktığında Lawrance, Akabe’nin stratejik konumundan yararlanarak, 
Kahire’deki İngiliz yönetimine olası bir işgal durumunda Akabe Körfezine 
hangi noktalardan asker çıkarılabileceğine dair malumat aktarmıştı. Ayrıca 
Lawrance, buradaki Bedevileri de Faysal yönetiminde oluşturulan orduda 
gönüllü olarak kaydetmek amacıyla da yoğun bir çaba sarf etmekteydi. 
Ali Durmuş Bey, özellikle 1915’in sonundan itibaren Bedevileri Osmanlı 
yönetimine karşı ayaklandırmaya yönelik girişimlerin farkındaydı. Zaten 
notlarında sürekli Bedevi köylerini ziyaret ettiklerini, onları gönüllü olarak 
Osmanlı Ordusuna kaydetmek veya en azından sadık olmalarını sağlamak 
amacıyla ekibi ile birlikte çalışmalarda bulunduklarını aktarmaktadır. Akabe 
Havalisi Jandarma Komutanı Ali Durmuş Bey, bu çalışmalarını Şam’da 
bulunan 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın ve Medine’deki Jandarma Tabur 
Komutanlığının bilgisi dâhilinde yapmaktaydı. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 
14) Kendisinin Arap asıllı olması ve köylerden elde ettiği istihbarı bilgileri 

6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. T.E. Lawrance, Seven Pillars of Wisdom, Penguin Books, 
Londra 1970, ss. 441.
7 Şerif Hüseyin ve Mac Mahon arasında mektuplaşma ve Şerif’i isyana hazırlama girişimleri 
hakkında geniş bilgi için bkz. İsmail Köse, İngiliz Arşiv Belgelerinde Hicaz İsyanı, Selis Yay., 
İstanbul 2014, ss. 51-150.
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üstleri ile paylaşması, özellikle Cemal Paşa nezdinde Ali Durmuş Bey’i oldukça 
önemli bir konuma yükseltmişti. İkinci kanal seferi için hazırlıkların devam 
ettiği, ancak Şerif Hüseyin İsyanı’nın ortaya çıkmasının Osmanlı Ordusunun 
planlarını alt üst ettiği bir ortamda, Cemal Paşa’ya aktarılan bu bilgiler son 
derece önemliydi. Cephe gerisi güvenliği sağlamada hayati öneme sahip bu 
bilgiler, Ali Durmuş Bey’in ne kadar hassas bir dönemde ve ne kadar kilit bir 
noktada görev yaptığını gözler önüne seriyordu. Bu durumun fakrında olan 
4. Ordu Komutanı ve ayın zamanda Bahriye Nazırı Cemal Paşa doğrudan Ali 
Durmuş Bey’e hitaben şu mektubu kaleme alacaktı: 

“Aziz Kahraman Durmuş Efendi,
Seni bütün ruhumla ve vatan hissiyle tebcil ederim. Allah bin defa senden 

razı olsun. Senin ferdi kahramanlıkların tarihe geçecek kadar büyüktür. Benim 
hisse-i mubahatım çoktur. Çünkü sen ordu namına hareket ederken diğer 
taraftan vilayet asayişini de te’min ettin. İnşallah ankarib’de (yakın zamanda) 
nail-i mükâfat olacaksın. Sırf urbana (Çöl Araplarına) balçık mecburiyetinde 
bulunduğun ziyafet ve buna mümasil fedakârlıklar için size altın yirmi beş lira 
evrak-ı nakdiye gönderiyorum. İndel-icab (gerektiğinde) daha da göndereceğim.” 
(ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 15)  

Ali Durmuş Bey, notlarında Arap İsyanı’nın alevlendiği sıralarda Cemal 
Paşa ile olan irtibatının daha da yoğunlaştığını, kendisine Akabe’den bilgiler 
aktardığını dile getirmektedir. Ancak isyanın iyice yayılmasından sonra, başta 
Şerif Hüseyin olmak üzere, oğlu Faysal Osmanlı Ordusundaki Arap asıllı 
subay ve erlerle bağlantıya geçmek ve onları da isyana dâhil etmek amacıyla 
faaliyetlerini aleni sürdürmeye başlamışlardı. Esasında Şam merkez olmak 
üzere Osmanlı Ordusunda görev yapan Arap asıllı subaylar El-Ahd ve El-Fatat 
gibi gizli ihtilal cemiyetleri kurmuşlar ve daha isyan başlamadan Şam’da 
Faysal’a isyanın ana hatları ve amaçları ile ilgili bir metin sunmuşlardı. (İskit, 
2017, s. 88) Ali Durmuş Bey’in notlarından bu gizli cemiyetlerin varlığı 
hakkında bilgi sahibi olamasak da kendisi, özellikle isyanın Akabe’ye sıçraması 
ile birlikte kendisinin buna mani olmak için çok yoğun çaba sarf ettiğini, 
ancak bu faaliyetleri ile Şerif Hüseyin’in artık aleni düşmanı olduğunu, ifade 
etmektedir. Zaten akrabası ve aynı zamanda Osmanlı Mebussan Meclisinde 
vekil olan Şeybizade Hasan Efendi’nin de isyana karşı olması, Şerif Hüseyin ve 
asilerin gözünde bir an evvel Ali Durmuş Bey ve ailesini hedef haline getirmişti. 
Ayrıca, 1915 yılından itibaren, Ali Durmuş Bey’in İstanbul’dan gelen emir ile 
seferberlik emrinin uygulanması noktasında, Bedevilerden gönüllü asker ve 
jandarma kaydı yapması, Şerif Hüseyin’in oldukça tepkisini çekecekti. (Yavuz, 
2017/I, s. 407) 
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Ali Durmuş Bey, yıllarca Hicaz, Yemen ve Akabe’de görev yapmasından 
dolayı, bölge eşrafı tarafından da yakından tanınıyordu. İsyanın başlaması, 
başta Ali Durmuş Bey, akrabası Mebus Şeybizade Hasan Efendi olmak üzere, 
Osmanlı Hükümetine sadık subayların Hicaz’daki güvenliğini iyice tehlikeye 
düşürmüştü. (Yavuz, 2017/I, s. 407) Ali Durmuş Bey notlarında, Şerif 
Hüseyin’den tehdit dolu mesajlar aldığını kaydetmektedir. (ADÖ, Özel Arşivi 
Belge No: 16) Bu durum üzerine Ali Durmuş Bey, Osmanlı Genelkurmayına 
yazdığı bir mektupta bu duruma dikkat çekerek ailesinin Akabe’den alınarak 
İstanbul’a naklettirilmesi için izin talep edecekti. Ali Durmuş Bey ayrıca 
mektubunda, savaşın ilanından beri 44 ay boyunca çölde kaldığını, bu durumun 
kendi sağlığını derinden etkilediğini ifade ederek, isyanın başlaması ile birlikte 
Şerif Hüseyin ve asilere karşı verdiği mücadeleden dolayı asilerin aleni düşmanı 
olduğuna değiniyordu. Kendisinin ve mebus olarak görev yapan akrabası 
Şeybizade Hasan Efendi’nin de hükümete olan sadakatinden bahsederek, “…
Artık düşman bir ülkenin topraklarında görev yapar bir halde olduklarından, 
hükümet lehine birtakım cereyanlardan hali kalmadığını…” ifade ediyordu. 
Dolayısıyla diyordu Ali Durmuş Bey, bu tehlikeye binaen amcazadesi Şeybizade 
Hasan ve kendi ailesinin güvenliği için İstanbul’a naklettirilmesini talep ederek, 
bu konuda hükümetin kendisine yardımcı olmasını rica etmekteydi. (ADÖ, Özel 
Arşivi Belge No: 8) Ali Durmuş Bey’in bu talebi Osmanlı Genelkurmayınca da 
uygun bulunacak ve masraflarını kendisi karşılamak koşulu ile kendi ailesi ve 
amcası Şeybizade Hasan Efendi’nin ailesinin İstanbul’a taşınmasına müsaade 
edilecekti. Ancak kendisinin Akabe’den ayrılmasına hiçbir şekilde müsaade 
edilmeyecek ve Ali Durmuş Bey, Akabe düşene kadar, bölgede Jandarma 
Komutanlığı görevine devam edecekti. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 8) Ali 
Durmuş Bey, notlarında ailesinin taşınma meselesine çok kısa değinerek, 
zaruri koşulların bunu gerektirdiğini ifade etmektedir. Ancak yine notlarından 
anladığımız kadarıyla, anne ve babası Mekke’de ikamet etmekteydi. Onların 
da İstanbul’a taşınmasına her nedense gerek görmemişti. Zaten savaştan 
sonra kendisi Anadolu’ya geçtiğinde babası ile düzenli olarak mektuplaşarak 
Mekke’de bıraktığı mülkleri hakkında bilgi sahibi olacaktı. (ADÖ, Özel Arşivi 
Belge No: 17) 

Akabe’nin bu derece baskı altında tutulması bölgede, Ali Durmuş Bey 
dâhil, az sayıda görev yapan Osmanlı askerini iyice bitkin hale düşürmüştü. 
Bu durumun farkına varan Beyrut jandarma mıntıka müfettişi Akabe’de görev 
yapan üst düzey personelin tebdil-i hava ile bir süre dinlendirilmesi için Medine 
Jandarma Tabur Komutanlığına yazı yazacaktı. Neticede gerekli girişimlerin 
yapılması ile Akabe’de belirli bir süre bazı subayların hava değişimine 
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gönderilmesi kabul edilecek, ancak Ali Durmuş Bey’e yine Akabe’den kısa bir 
süre dahi ayrılması için izin çıkmayacaktı. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 13.)

1917 yılının Nisan ayında Ali Durmuş Bey, Cemal Paşa’dan gelen bir emirle 
Akabe üzerinde olası bir saldırıyı önlemek amacıyla asker sayısını artırmaya 
yönelik birtakım girişimlerde bulunmaya başlamıştı. Bu amaçla Bedevilerden 
gönüllü asker kaydetmek amacıyla köyler dolaşılmaya başlanmış, çeşitli 
notlar alınmıştı. Ali Durmuş Bey, notlarında ziyaret ettiği bazı sadık Bedevi 
aşiretlerle olan irtibatı hakkında bilgiler vermektedir. Öyle ki Ali Durmuş Bey, 
bu ziyaretlerinde bazı Bedevi aşiret reislerinin bizzat Cemal Paşa’ya hitaben 
mektuplar göndermek istediklerini dile getirerek, “…Eğer kendilerine silah 
verilirse asi Araplara karşı savaşabileceklerine…” dair söz verdiklerini ifade 
ediyordu. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 18, 21)8  Bu ifadeler, her ne kadar Ali 
Durmuş Bey’i memnun etse de Akabe etrafındaki İngiliz ve asi Arapların kıskacı 
iyice daralmaktaydı.  

3. Akabe’nin Düşüşü 

Akabe daha önce belirtildiği gibi stratejik bir öneme sahip olmasından dolayı 
Türk tarafı daha ziyade denizden yapılabilecek bir çıkarmaya karşı hazırlıklıydı. 
Ancak cepheden gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı değildi. Nitekim aylar 
boyunca Faysal ve Lawrance kendilerine bağlı Bedevilerle birlikte böyle bir 
saldırının planlamasını yapmışlardı. Günlerce keşif yapılarak esas saldırı 
noktaları tespit edildi. Faysal, Akabe’nin ele geçirilmesini çok elzem olarak 
görmekteydi. Ona göre isyanın genişlemesi, başarıya ulaşması için Akabe’nin 
Türklerden alınması gerekliydi. Ayrıca Faysal, İngilizlerle Fransızlar arasında 
gerçekleşen Sykes-Picot Antlaşması’nın varlığından haberdar olmamasına 
rağmen, Fransızların Suriye üzerindeki emellerini biliyordu. Bu nedenle Faysal, 
Fransız birliklerinden önce Suriye’ye girmek istiyordu. Bunun yolu da ilk 
olarak Akabe’nin ele geçirilmesiydi. Lawrance’nin patlayıcı uzmanı olarak bu 
harekâtta görev almasından sonra sefer hazırlıkları asi Araplar için tamamlanmış 
oldu. (Allawi, 2016, s. 111) 

Otuz beş eğitimli Bedevi, gönüllü ve gerekli cephane ile birlikte 9 Mayıs’ta 
Akabe’ye saldırmak amacıyla Faysal’ın birliği Vecih’ten ayrıldı.  Faysal’ın 
birliği çölü güney yönünden geçerek Sirhan vadisine ulaştı. Maan yakınlarında 
2 Temmuz 1917’de Türk kuvvetleriyle şiddetli bir çarpışmaya girdi. Buradaki 

8 Ali Durmuş Bey’in özel notları arasında bu dönemde gerek 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’dan 
ve gerekse 8. Kolordu Komutanı Mersinli Cemal Paşa’dan gelen pek çok mektup ve kutlama 
telgrafları mevcuttur. Bu mektuplarda her iki paşa da Ali Durmuş Bey’e oldukça samimi sözlerle 
iltifatlarda bulunmaktadır.
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çarpışmalarda Faysal’ın kuvvetleri kayıp vermesine rağmen başarılı oldular. 
Ancak Akabe yolu artık onlar için açıktı.  6 Temmuz’da Faysal’ın kuvvetleri 
Akabe garnizonunu sararak kuşatmaya aldı.  İçerisinde Ali Durmuş Bey’in 
de bulunduğu az sayıdaki Osmanlı kuvvetleri çarpışmaya devam etseler 
de Faysal’ın kuvvetlerine daha fazla direnemediler.  Asi Araplar Akabe’ye 
girdikten sonra kalan Osmanlı kuvvetlerini de esir aldılar. (Allawi, 2016, s.113) 
Bu çarpışmalarda Ali Durmuş Bey de bacağından yaralanmasına rağmen teslim 
olmadı. Notlarında asi Arapların eline düşmekten son anda kurtulduğunu ifade 
ederek, kendisi ile birlikle bazı askerlerle Maan-Dera mıntıkasına çekildiklerini 
belirtmektedir. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 11)9 Ali Durmuş Bey, Akabe’nin 
düşmesi sırasında kendisinin ve jandarma müfrezesinin göstermiş olduğu üstün 
başarı ve fedakârlıktan dolayı Temmuz 1917’de yakında kurulacak olan Yıldırım 
Orduları Komutanlığına atanacak olan Liman Von Sanders Paşa tarafından 2. 
dereceden “Demirhaç Nişanı” verilecekti. Bu nişan, bizzat erkân-ı harbiye reisi 
imzası ile Şam’da bulunan 8. Kolordu Komutanlığı vasıtasıyla Eylül 1917’de 
Ali Durmuş Bey’e ulaştırıldı. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 14)

İngilizler ve Araplar Akabe’yi aldıktan sonra burayı Faysal 
kuvvetlerinin üssü olarak kullanmaya başlayacaklardı. Ayrıca asi Araplar 
da Kızıldeniz üzerinden yapılacak İngiliz yardımından daha rahat bir şekilde 
faydalanabileceklerdi. (Fromkin, 2004, s. 267)

Osmanlı Ordu Karargâhı, İngilizlerin 1917 baharında yenilgiye uğradıkları 
I. ve II. Gazze Muharebelerinden sonra Filistin’i ele geçirmek amacıyla hazırlık 
yaptıklarını biliyordu. Daha Akabe düşmeden Osmanlı Ordu Karargâhı Enver 
Paşa’nın başkanlığında 24 Haziran 1917’de Halep’te bir toplantı gerçekleştirmişti. 
Bu toplantıda “Yıldırım Orduları Grubu” adı altında güneydeki birlikleri tek 
bir çatı altına alacak bir komutanlığın tesis edilip, yönetiminin de bir Alman 
generaline verilmesine karar verilmişti. Her ne kadar Bahriye Nazırı ve 4. Ordu 
Komutanı Cemal Paşa buna itiraz ettiyse de karardan vazgeçilmeyecek ve 15 
Temmuz 1917’de Alman General Falkenhayn komutasında Yıldırım Orduları 
Grubu oluşturulacaktı. (Umar, 2016, s. 273) Grubun oluşturulmasından sonra 
6. ve 7. Ordular bu grubun emrine verilirken, Cemal Paşa’nın komutanlığını 
yürüttüğü 4. Ordu lağvedilmiş, 8. Ordu dışındaki tüm kuvvetler de Suriye ve 
Garbi Arabistan Umum Komutanlığı emrine verilmişti. (Umar, 2016, s. 274) 
Suriye Cephesinde hem orduların yeniden düzenlenmesi hem de komuta 
kademesinde gerçekleştirilen bu değişlikler, savaşın devam ettiği bu aşamada, 
komutanlar arasında bazı memnuniyetsizliklerin yaşanmasına neden olmuştu.  

9 Ali Durmuş Bey, yaralanmasından sonra 25 gün Sahra Hastanesinde tedavi gördükten sonra 
tekrardan birliğine geri dönmüştür.



YAYIMLANMAMIŞ BİR HATIRA: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ARAP BİR OSMANLI SUBAYI, ALİ DURMUŞ ÖZAKINCI     13

Falkenhayn ile anlaşamayan Cemal Paşa’nın 12 Aralık 1917’de cepheden 
ayrılarak İstanbul’a gitmesinden sonra, Türk komutanlarının Alman generalden 
duydukları memnuniyetsizlik daha da belirgin hale gelir. Nitekim Yıldırım 
Orduları Grubunun kurulup Alman generalden beklenen başarının gelmemesi 
ve cephenin çözülmeye devam etmesinden Falkenhayn’ın sorumlu tutulması, 
kısa sürede Falkenhayn’ın değiştirilmesi yönünde bir girişimi de ortaya 
çıkarır. Neticede hızlı bir çözülmenin yaşanmaya başladığı Suriye Cephesinde, 
25 Şubat 1918’de, Osmanlı komuta kademesi Falkenhayn’ın görevine son 
vererek Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına Liman Von Sanders Paşa’nın 
atanmasıyla komuta değişimini şimdilik sona erdirme kararı alacaktı. (Bayur, 
1983, ss.  430-431) Ancak ordu, 1918’in bahar ayından beri ilerlemeye başlayan 
İngiliz Ordusunu geriletmek için gerekli olan zamanı ve gerekli olan askeri 
bulamayacaktı. Dolayısıyla Suriye’nin kapısı durumundaki Akabe’nin düşmesi 
Türk Ordularının Suriye Cephesindeki İngiliz kuvvetlerine karşı çözülmesini 
hızlandıracaktı. 

4. Şam’ın İngilizlerin Eline Geçmesi ve Ali Durmuş Bey’in Asi Araplara 
Esir Düşmesi 

Ali Durmuş Bey’in Akabe’deki muharebede yaralanmasının ardından hastanede 
25 gün tedavi gördükten sonra Temmuz 1917’de oluşturulan Yıldırım Orduları 
Komutanlığı bünyesindeki 4. Ordu Komutanlığı İstihbarat Dairesi Şubesinde 
görevlendirilmişti. 

1918 yılı kış ve yaz aylarını Suriye Cephesindeki hazırlıklarla geçiren 
İngilizler, 19 Eylül 1918’de Nablus’un güneyinden Osmanlı Ordusunun 
savunduğu mevzilere büyük bir saldırıya giriştiler. Osmanlı Ordusu Nablus 
Meydan Muharebesi olarak geçen bu savaşta büyük bir zayiat vererek Şeria 
Nehri doğrusuna çekilmek suretiyle Suriye’yi savunma gayreti içerisinde 
olacaktı. (Kemal, 2010, s. 41) İngilizler, hızlı bir şekilde çekilen Türk 
kuvvetlerini takip ederek 25 Eylül’de Amman’ı,  arkasından da Hayfa’yı ele 
geçirdiler. Türk kuvvetleri geri çekilirken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 
ile Faysal’a bağlı Arap kuvvetleri, Türk cephe hattı gerisindeki ikmal ve 
çekilme noktalarını tahrip ederek, Türk Ordusuna büyük kayıplar verdirmeye 
başlamışlardı.

Türk Ordusu çekilmeye devam ederken, Liman Paşa, 25 Eylül’de 
Yıldırım Orduları Karargâhını Halep’e nakleder.  Bu arada 29 Eylül’de 8. 
Ordu komutanı ile karargâh subayları Dürzîlerin saldırılarına uğrarlar. Mersinli 
Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordu çekilme sırasında o derece büyük zayiat 
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alır ki artık savaşamayacak hale gelir. Bu durum cephenin tamamen çökme 
tehlikesini ortaya çıkarır. (Yavuz, 2017/I s. 410) 4. Orduda görev yapan Ali 
Durmuş Bey, bu durumu notlarında, “…Cephedeki çekilmenin düzensiz hal 
almasından dolayı pek çok askerin firar ettiğini, bazılarınınsa komutanlarından 
habersiz köylere sığındığını…” şeklinde izah edecekti. (ADÖ, Özel Arşiv, 
Belge No: 22)

Çekilmenin düzenli bir hale getirilmesi amacıyla 7. Ordu Komutanı 
Mustafa Kemal Paşa, 8. Ordu Komutanı Cevat Paşa ve 4. Ordu Komutanı 
Mersinli Cemal Paşa 25-26 Eylül gecesi Dera’da buluşarak, burada bir savunma 
hattı oluşturmaya karar verirler. Türk Ordusu bu şekilde çekilme düzeni alırken, 
General Allenby emrindeki birliklerle Şam’ı ele geçirmek için son hazırlıklarını 
yapıyordu. Allenby, hızlı bir şekilde hareket ederek Dera’yı İngiliz 4. Süvarı 
Tugayının desteğindeki Faysal komutasındaki Arap Ordusuna devrederek 
Şam’a yöneldi. (Yavuz, 2017/I s. 410)

Mustafa Kemal Paşa, 29 Eylül günü Enver Paşa’ya çektiği telgrafta, 19 
Eylül ve 29 Eylül arasında meydana gelen muharebeler neticesinde Liman 
Paşa’nın orduyu fiilen komuta edemediğini ifade ediyordu. 8. Ordunun ise 
çok ağır zaiyat almasından dolayı adeta yok olduğunu telgrafında ifade 
eden Mustafa Kemal, baskının bütün yükünü çeken 7. Ordu ile henüz esaslı 
saldırılara uğramayan ve yarı kuvvetlerle kuzeye çekilen 4. Ordunun da 
kendi başına hareket etmeye başladığını bildiriyordu. (Bayur, 1983, s. 458) 
Bu telgraftan da anlaşılacağı gibi Türk Ordusu, Şam’a çekilirken bağlantısız 
bir hale düştüğünü ifade etmekteydi. Bu sırada Türk Ordusunun Şam’a doğru 
çekilmekte olduğunu haber alan Faysal kuvvetleri, Şam halkını isyana teşvik 
ederek, Osmanlı kuvvetlerinin ikmal noktalarına saldırılar düzenlemeye 
başladılar. Buna rağmen Türk kuvvetlerinden Şam’a ulaşıp savunma hattı 
kurmaya çalışan birlikler, hattın düzenli olması için yoğun bir mücadele 
vermekteydiler. 4. Orduya bağlı birlikler, Şam’da bütün uğraşlara rağmen etkili 
bir savunma tertibatı alamadıklarından, 28 ve 30 Eylül arasında Şam üzerine 
gerçekleşen İngiliz kuvvetlerinin saldırıları karşısında Türk birlikleri, Halep’e 
doğru çekilerek, şehri boşaltma kararı aldılar. 1 Ekim’de Allenby’e bağlı 
kuvvetler Şam’a girdiler. Kemal, 2016, s. 49) Ali Durmuş Bey’in de içerisinde 
bulunduğu 4. Orduya bağlı 48. Tümen, Duma istikametinde güvenli bir hat 
bularak geri çekilmeye çalışıyordu. Ancak tümenin diğer birliklerle herhangi 
bir bağlantısı kalmamıştı. Tümenler geri çekilme sırasında bölge halkının 
desteğini almak umuduyla Arap kılavuzların eşliğinde gizli geçitlerden güvenli 
bir şekilde ilerlediklerini zannediyorlardı. Ne var ki Bedevi kılavuzlar, rehberlik 
etkileri Türk birliklerini İngilizlerin tuzağına düşürüp esir olmalarına neden 
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oldular. Böylece Ali Durmuş Bey’in de içerisinde bulunduğu 48. Tümen, asi 
bedevilerin oyunları ile tuzağa düşürülüp esir edilmişlerdi. (ADÖ, Özel Arşivi 
Belge No: 14) 

 Elde kalan birliklerle Şam’ın tahliye edilip Halep’e, oradan da İskenderun’a 
çekilen Yıldırım Ordularına bağlı birlikler, İngiliz Ordularının Anadolu’ya 
girmemesi için savunma tertibatı oluşturmak amacıyla, mütareke antlaşmasının 
imzalanmasına sayılı günler kala, yeni bir hattın inşasına yöneleceklerdi. Bu 
hattın oluşturulmasında önce 7. ordu komutanı daha sonra da Liman Paşa’nın 
yerine Yıldırım Orduları Komutanlığı görevini üstlenecek olan Mustafa Kemal 
Paşa’nın büyük katkısı olacaktı. (Umar, 2004, s. 316)  

Ali Durmuş Bey, artık esir düşmüştü. Notlarında nasıl esir düştüğü ile 
ilgili ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Fakat elimizdeki notlarından anladığımız 
kadarıyla kendisi, Şam’da Faysal Hükümetinin tesis edilmesine kadar esir 
tutulmuştur. Bu süre zarfında Arap asıllı olmasından dolayı diğer Türk esirlere 
nazaran ayrıcalıklı bir konumdaydı. Nitekim Faysal’ın hükümet yetkilileri, 
mütarekeden sonra kendisinin serbest bırakılması karşılığında Suriye’de tesis 
edilen Arap Hükümeti içerisinde görev almasını teklif edecekler, ancak Ali 
Durmuş Bey,  bu teklifi, “…Kendisinin bir Osmanlı Subayı olması…”  nedeniyle 
reddedecekti10.  

SONUÇ

Ali Durmuş Bey, 1903 yılından 1918’in Ekim ayına kadar Yemen, Hicaz, Akabe 
ve Suriye’de Osmanlı Ordusunun sadık bir subayı olarak, 15 yıldan fazla bir 
süre hizmet etmiştir. Bu süre zarfından kendi ifadesiyle, üstlerinden hiçbir uyarı 
veya cezaya maruz kalmamış, bilakis başarı ile yürüttüğü görevleri neticesinde, 
aralarında Padişah 5. Mehmet Reşat, Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili 
Enver Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa,  Yıldırım Orduları Komutanı Liman Von 
Sander Paşa olmak üzere birçok üst düzey devlet adamı ve komutandan ödül ve 
takdirname almıştır. 1904’teki Yemen İsyanı ve 1917’deki Akabe Muharebeleri 
sırasında yaralanmış, Ekim 1918’de Şam’ın düşmesi sırasında esir düşmüştür.  
Faysal’a bağlı kuvvetlerce esir edildiğinde kendisine yapılan teklifi kabul 
etmeyerek Haziran 1919 yılında bir şekilde Anadolu’ya kaçmış ve notlarındaki 
ifadesiyle, “… Milli Mücadele’nin başından sonuna kadar her safhasında bizzat 
görev…” almıştır.  Ancak Ali Durmuş Bey, Anadolu’ya kaçış hikâyesinden, ne 
notlarında bahsetmiş ne de yıllarca ailesinden herhangi birisine bu konuda en 
ufak bir malumat vermiştir11.

10 Ali Durmuş Bey’in gelini Fitnat Özakıncı ile yapılan röportaj: 25. 12. 2016.
11 Torunu Serdar Özakıncı ile yapılan Röportaj. 30.01. 2017.
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Ali Durmuş Bey’in notlarından anladığımız kadarıyla Mekke’de olduklarını 
öğrendiğimiz anne ve babası ile Milli Mücadele yıllarında ve sonrasında 
iletişimini sürdürmeye devam etmiştir. 1927 yılında babası tarafından kendisine, 
Yozgat Jandarma Komutanı iken yazılan bir mektupta, Mekke’de bulunan evinin 
babası tarafından satılmak istendiği ancak Arap İsyanı sırasında şehirde yaşanan 
çatışmalardan dolayı evin harap bir halde olduğu, ifade edilerek kendisine bu 
konu hakkında malumat verilmiştir. (ADÖ, Özel Arşivi Belge No: 23) 

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçip Milli Mücadeleyi örgütleme 
faaliyetlerinin başladığı 1919 yılının yaz aylarında, Ali Durmuş Bey de 
Anadolu’ya geçerek bu çalışmalara katkıda bulunmuştur. Bu amaçla Kuvay-i 
Milliye Teşkilatı içerisinde yer alarak özellikle Ankara, Kırıkkale ve civarındaki 
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırma görevinde bulunmuştur12. 
Şüphesiz İstiklal Madalyası sahibi Ali Durmuş Bey’in Türk İstiklal 
Mücadelesinde yaptıkları hizmetler ayrı bir çalışma konusudur. 

İstiklal Savaşı’nın kazanılıp Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte 
sırasıyla Ankara, Yozgat ve Tekirdağ’da Jandarma Alay Komutanlığı görevini 
yürüten Ali Durmuş Bey, soyadı kanununun çıkarılması ile birlikte Atatürk’ün 
önerisiyle “Özakıncı” soyadını almıştır.

Gerek Ali Durmuş Bey’in geride bıraktığı not ve yüzlerce fotoğraflardan 
ve gerekse aile fertleri ile yapılan röportajlardan anladığımız kadarıyla kendisi, 
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, 
Refik Koraltan, Kazım Özalp gibi İstiklal Savaşımızın kahramanları ile savaştan 
sonra yakın dostluklarını sürdürmüştür. Kızı ve gelininin ifadesiyle, TBMM’de 
gerçekleştirilen oturumlardan sonra birçok milletvekili ve üst düzey komutan 
Ali Durmuş Bey’in Ankara’daki çiftlik evini ziyaret etmeyi bir gelenek haline 
getirmişlerdi. Notları arasında dini ve milli bayramlarda birçok tanınmış üst 
düzey siyasiler ve komutanlar Ali Durmuş Bey’e kutlama telgrafları göndermiştir.  

1947 yılında emekli olduktan sonra yine Ankara’ya yerleşen Ali Durmuş 
Bey, bir dönem Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili olmak için bazı 
girişimlerde bulunmuş ancak nedense daha sonra bundan vazgeçmiştir. 1957 
yılında Ankara’da vefat eden Ali Durmuş Bey’in üç eşinden 7 evladı vardır. 
Bunlar içerisinden sadece 90 yaşında olan kızı Celile Ceylan hayattadır 
ve Ankara’da yaşamaktadır. Aynı şekilde çok sayıda torunu Ankara ve 
İzmir’de yaşamaktadır. Ali Durmuş Bey’in geride bıraktığı birçok madalya, 
silah, fotoğraf ve belge bu aile fertleri arasında bir hatıra olarak özenle 
saklanmaktadır.

12 Kızı Celile Ceylan’ın bize aktardığına göre Ali Durmuş Bey, Kuvay-i Milliye’de ayaklanmaları 
bastırma sırasında kolundan yaralanmıştır. Celile Ceylan ile yapılan röportaj: 01.03.2018.
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Giriş

Osmanlı Devleti’nde Genç Osmanlılar hareketinden itibaren modernleşme 
taraftarlarının en önemli amaçlarından birisi meşruti yönetimin 
ilanını sağlamaktı. Mithat Paşa ve ekibinin çalışmaları sonrasında 

1876 yılında ilan edilen meşruti yönetim çok uzun süre yaşamamış ve tarihi 
belirsiz bir zamana kadar II. Abdülhamid tarafından tatil edilmişti. Bu tarihten 
sonra II. Abdülhamid’in ortaya koydu katı merkeziyetçi yönetim anlayışı, her 
ne kadar ciddi bir modernleşme başarısı gösterse de aydınlar arasında, hızlı 
bir memnuniyetsizlik ortamı yarattı. İşte bu siyasal ortam temeli öğrenciler 
tarafından atılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin aydınlar ve daha sonra da askerler 
arasında taraftar bulmasına zemin hazırlamıştı. Osmanlı Devleti’ndeki ayrılıkçı 
hareketler içerisinde en etkililerinden olan “Daşnaktsutyun (Ermeni İhtilalci 
Federasyonu) ve VMORO (Vnatre_na makedonsko- odrinska revolucionema 
organizacija-Dahilî Makedonya-Edirne İhtilalci Teşkilatı) örgütleri” (Hanioğlu, 
2009 s. 249) ittihatçıların örgütlenmesinde model işlevi görmüştü. İttihatçılar 
zaman zaman yakalanıp sürgün veya hapis cezası gibi bedeller ödeseler de 
mücadelelerini uzun süre devam ettirdiler. Bu mücadele zaman zaman metot 
konusundaki anlaşmazlıklar veya kişisel çekişmeler nedeni ile parçalanmalar 
yaşasa da nihai süreçte 1908 yılında meşrutiyetin ilanını sağlayarak başarıya 
ulaşmayı bildi.

*

* Bu çalışmamız daha önce Türkiye Notları dergisinin 2. Sayısında  (Aralık 2018) yayımlanan 
“Her Devrin Muhalifi Hüseyin Cahit Yalçın” başlıklı makalemin gözden geçirilip genişletilmiş 
halidir.
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Meşrutiyet idaresinin kurulması ile birlikte bütün sıkıntıların bitip 
devletin hızlı bir gelişme dönemine gireceği gibi basit bir iyimserlik haline 
sahip olan ittihatçılar işlerin istedikleri gibi gitmemeye başlamasıyla birlikte 
toplumsal huzursuzluk ve memnuniyetsizlikle yüzleşmek zorunda kalmışlardı. 
Bu siyasal ortam toplumun hızlı bir siyasallaşma içerisine girmesine 
neden olmuş ve İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı muhalif fırkalar ortaya 
çıkmıştır. İttihatçılar yaygın bir yaklaşımla sadece kendilerinin vatan ve millet 
duygusu ile hareket ettiklerini kendilerine karşı muhalif olanların ise kişisel 
menfaatlerinin peşinde koşan menfaatperestler olduklarını iddia etmekteydi. 
Bu durum beraberinde fırkacılık veya diğer bir tabirle hizipçilik hastalığının 
Osmanlı toplumunda ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Göçer, Ağustos- 
Eylül 2018 s. 117-136)

1908 yılından Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar iktidarı kısa kesintiler 
dışında elinde bulunduran İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp Savaşı, 
Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı’nda yaşanan yenilgilerin sorumluluğunu 
istese de istemese de üzerine almak zorunda kaldı. İttihatçılar bu durumu 
kabullenmeseler de toplum nazarında, yaşanan sürecin ve devletin yıkılmasının 
baş sorumlusu onlar olarak kabul edildi. Bu toplumsal tepkinin bir devamı olarak 
Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy, Anadolu’yu dolaşarak halkı 
yapılan milli mücadele hareketinin ittihatçı bir hareket olmadığı konusunda 
ikna etmek için elinden gelen çabayı göstermişti. (Göçer, Haziran 2017 s. 364) 
Bu ve benzeri çabalara rağmen yaşanan acı tecrübeler nedeniyle toplumsal ve 
siyasal alanlarda ittihatçılık ilerleyen yıllarda da şüphe ile karşılanmaya devam 
edilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet erkini kontrol altına alma 
mücadelelerinde eski ittihatçılara karşı gösterilen hasmane tutum eski ittihatçılara 
duyulan şüphenin açık örneklerinden birisidir. İttihatçılığın “tarihsel etkisi fiziki 
varlığından daha uzun süre devam ettiği” (Hanioğlu, 2009 s. 251)  düşüncesi 
süreçte etkili olmuştur. Biz bu yazımızda Meşrutiyet döneminden itibaren 
ittihatçılığın yılmaz bir savunucusu olan Hüseyin Cahit Yalçın’ı ele almaya 
çalışacağız. Hüseyin Cahit Yalçın polemikleri, siyasal tavırları ve fikirleri 
ile hem Meşrutiyet döneminde hem de Cumhuriyet döneminde adından söz 
ettirmiş bir isimdir. Batılı düşünürlerin birçok önemli kitabını dilimize çevirerek 
kültür hayatımızda velud bir çevirmen olarak da katkı sunmuştur. “Fransızca, 
İtalyanca ve İngilzce’den yapılan ve tamamı 26.000 sayfaya ulaşan bu çeviriler 
siyaset, edebiyat, tarih, sosyoloji, eğitim, psikoloji, felsefe ve estetiğe dairdir.” 
(Huyugüzel, 2013 s. 302)  müfrit bir batılılaşma taraftarıdır. Bu arada onun 
benzer düşüncelere sahip olmasına rağmen cumhuriyetin kurucularına karşı 
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zaman zaman çok sert bir muhalefet göstermesi ise oldukça dikkat çekicidir. 
Böylesi farklı bir kimliğe sahip olan Hüseyin Cahit Yalçın üzerinde durulmayı 
hak eden bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

1-Hüseyin Cahit Yalçın’ın Basın Hayatına Girişi

Hüseyin Cahit Yalçın’ın kitaplarla tanışması ilk olarak aile ocağında babasının 
kütüphanesi ile başlamıştır. Ailecek akşam yemeklerinden sonra yapılan 
kitap okumaları onun okuma zevkinin gelişmesinde ve kitap sevgisinde ilk 
etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile ocağında Ahmet Mithat Efendi’ye 
karşı olan sevgi onun her çıkan eserinin büyük bir ilgiyle takip edilmesine 
zemin hazırlamıştır. Daha ilk çocukluk yıllarında başlayan bu sevgi ilerleyen 
yıllarda Hüseyin Cahit’in yazarlık mesleğine adım atmasına da vesile 
olacaktır. Lise yıllarında yazdığı yazılar ve ilk romanı “Nadide” bu yolda 
atılmış ilk adımlardır. “Nadide” adlı romanına bir arkadaşının tavassutu ile 
Ahmet Mithat’a bir önsöz dahi yazdırmıştır. Bu önsözü yazdırınca kitabın 
hemen basılacağı hayaline kapılan Hüseyin Cahit, gittiği yayıncıların kitaba 
ilgi göstermemesi üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Ailesini güç 
bela ikna edip çocukluğundan beri biriktirdiği parasını alarak romanını kendi 
imkânlarıyla bastırmıştır. Ama roman ilgi görmeyince elde kalan kitabı 
toptan satmış böylece ilk yazarlık teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 
ilk başarısızlık onu yıldırmamış hatta tam aksine yazma konusunda daha da 
heveslendirmiştir. 

II. Abdülhamid döneminde Mithat Paşa’nın Avrupa’ya sürülmesini 
protesto ettiği için sürgün cezasına çarptırılan dayısının cezasının bitip de bir gün 
ansızın geri dönmesi Hüseyin Cahit Yalçın’ın hayatında büyük bir değişikliğe 
neden olmuştur. O varlığından bile habersiz olduğu dayısının anlattıklarından 
etkilenerek içinde yaşadığı siyasal ortama ve II. Abdülhamid’e ve onun yönetim 
anlayışına karşı tepki duymaya başlar. Bu sırada tıp fakültesinde okuyan 
teyzesinin oğlu da anlattıkları ile onun düşünce dünyasında etkili olan ikinci 
isimdir. Çünkü bu sayede Mizan, Meşveret gibi ittihatçı yayın organları ile 
tanışarak belli bir siyasal fikre sahip olmaya başlamıştır. Mülkiye’de öğrenciliği 
devam ederken Karabet Efendi’nin “Mektep” dergisinde “Haki” adıyla yazdığı 
yazılarla da basın hayatında faal olarak çalışmaya başlamıştır. (Yalçın, 1975 s. 
65) Bu yıllarda Beşir Fuat’ın fikirlerinden de haberdar olmaya başlayan Hüseyin 
Cahit Yalçın ilerleyen yıllarda pozitivist düşüncenin önemli isimlerinden olan 
“Stuart Mill’in Hürriyet’ini, Ernest Renan’ın İsa’nın Hayatı’nı Hippolyte 
Taine’nin İngiliz Tarih-i Edebiyatı’nı ve Emile Durkheim’in Din Hayatının 
İptidai Şekilleri’ni Osmanlıca’ya çevirmiştir.” (Korlaelçi, 2002 s. 220) Hüseyin 
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Cahit Yalçın mülkiye yıllarında geliştirdiği Fransızcası sayesinde kitapçı 
Karabet’in isteğiyle “II. Abdülhamid için sayfası bir kuruştan cinaî romanlar 
çevirmiş ve buradan elde ettiği para ile de Larousse ansiklopedisini almıştır.” 
(Huyugüzel, 1982 s. 12)

Hüseyin Cahit’in basın dünyasında adının duyulmasına etki eden en önemli 
safha ise onun “Serveti Fünun” da yazdığı yazılardır. Hüseyin Cahit Yalçın bu 
dergide yazdığı yazılar ve polemiklerde Edebiyat-ı Cedide hareketinin yılmaz 
bir savunucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılarında bir ideolojiyi veya 
fikri teorik olarak ortaya koymaya çalışmamış sadece tarafı bulunduğu edebi 
akıma karşı yapılan eleştirilere cevap vermek cehdi içerisinde olmuştur. Bu 
özelliğinin ilerleyen yıllarda da koruyan Hüseyin Cahit Yalçın bir teori inşa etme 
çabasında olmamıştır. (Çetinkaya s. 328-329) O bu özelliği ile basında gördüğü 
sataşmalara cevap vererek ün kazanan Emile Zola’nın izinden gitmekteydi. O 
kendisinin Emile Zola’nın düzeyine erişemeyeceğine inanıyordu. Ama onun 
yolunda yürümek ona övünç veriyor, çatışmada çekinmez davranmak onu 
mutlu ediyordu. (Yalçın, 1975 s. 67-68)  Hüseyin Cahit Yalçın rehberinin izinde 
basında polemikleri ile isminden bahsettiren bir yazar olarak her geçen gün daha 
tanınır hale gelmekteydi. 

Hüseyin Cahit Yalçın ve arkadaşları “istibdat” dönemi olarak adlandırılan 
II. Abdülhamid döneminde yaşanan jurnal, hafiyecilik, basına uygulanan aşırı 
sansür ve katı merkeziyetçilik gibi anlayışların devlet siyasetine dönüştüğü 
yılların ağır havasından kaçmak için Yeni Zelanda’ya göçmen olarak gitme 
fikrine bir kurtuluş ümidiyle dört elle sarılmışlardır. Tevfik Fikret’in ortaya 
attığı bu fikir Esat Paşa (Işık), Hüseyin Kazım (Kadri), Hüseyin Cahit (Yalçın), 
Rauf Bey’i etkileyerek heveslendirmişti. Yolculuk için gerekli parayı bulma 
işini Esat Paşa üstlenmişti. Yeni Zelanda’ya gitme hülyalarına dalan Hüseyin 
Cahit ve arkadaşları kendi aralarında ne zaman oralardan dönecekleri ile ilgili 
olarak anlaşmazlığa bile düşmüşlerdi. Tevfik Fikret bir daha geri dönmemek 
fikrindeyken Hüseyin Cahit, II. Abdülhamid ölür de meşrutiyet ilan edilirse 
geri döneceğini söylemekteydi. Esat Paşa’nın yolculuk için gerekli parayı 
bulamaması bu girişimin sonuçsuz kalmasına neden olmuştu.

İstanbul’un ağır siyasal ortamından uzaklaşmak düşüncesi bir kere 
akıllarında ve gönüllerinde yer edinince bu kez de Hüseyin Kazım’ın Manisa’nın 
Sarıçam köyündeki toprağına yerleşmeyi düşünmüşlerdi. Hatta Hüseyin Cahit 
izin alamadığı için kaçak yollardan Manisa’ya giderek arazinin olduğu köyü 
gezip gelmiş ve ilk intibalarını arkadaşlarına aktarmıştı. Ancak Tevfik Fikret’in 
vazgeçmesi nedeniyle bu fikir de düşünce boyutundan ileri gidememişti. (Yalçın, 
1975 s. 116-117) 
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2-Meşrutiyet Devrinde Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın’ın hayatına baktığımızda meşrutiyetin ilanına kadar olan 
dönemde siyasal faaliyetlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştığı 
dikkati çekmektedir. Bu dönemde daha çok edebi çalışmalar ve kendisinin de 
dahil olduğu        “edebiyat-ı cedide” hareketine yönelik yapılan eleştirilere 
karşı bu akımı korumak ve savunmak için çalıştığı görülmektedir. Bu duruş 
II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte birden bire değişecek ve Hüseyin Cahit 
ortaya çıkmasında etkisi olan “Tanin” in yayın hayatına başlaması ile birlikte 
bambaşka bir Hüseyin Cahit olarak ortaya çıkar. Bundan sonra Hüseyin Cahit 
ismi İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlikte yan yana anılacaktır. Yayın hayatına 
başlamasından kısa bir süre sonra neredeyse tamamen Hüseyin Cahit Yalçın’ın 
kontrolüne geçen Tanin gazetesi de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gayri resmî 
yayın organı hüviyetine bürünecektir. Onun aniden değişen bu duruşu hakkında 
Ö. Faruk Huyugüzel “Meşrutiyet’in ilanıyla birden bire boşanan bir zemberek 
gibi bütün gücüyle siyaset meydanına atılan bu hırçın kalem, her adımda taze bir 
hız ve heyecanla bir yandan İttihat ve Terakkiyi hiçbir hata ve eksik tanımadan 
savunurken, bir yandan da muhaliflerine amansızca saldırır.” (Huyugüzel, 1982 
s. 20)  demektedir. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti lehine yaptığı yayınlar nedeniyle dikkatleri 
üzerine çeken Hüseyin Cahit Yalçın cemiyetin teklifi ile ilk mebus seçimlerine 
katılmış ve mebus olarak Osmanlı Mebusan Meclisine girmiştir. Bu ilk 
mebusluğu döneminde Kamil Paşa hükümetine karşı verdiği soru önergeleriyle 
Kamil Paşa hükümetinin düşmesine etki etmiştir. (Huyugüzel, 1982 s. 23)  Bu 
dönemde Tanin’de yazdığı yazılar ve polemiklerde de ortaya koyduğu müfrit 
dil ve aşırı bir batılılaşma taraftarlığı muhalefet arasında Hüseyin Cahit Yalçın 
ismine karşı şiddetli bir öfkenin doğmasına neden olmuştur. Hüseyin Cahit 
Yalçın’ın kullandığı sert dil toplumun aşırı derecede politize olmasına da 
neden olmuştur. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Tanin’de kullandığı olumsuz dilin 
“31 Mart’ın belli başlı sebeplerinden birisi olduğu” (Huyugüzel, 1982 s. 24)  
şeklinde değerlendirmeler dahi yapılmıştır. Bu yorumda Hüseyin Cahit’in 
ortaya koyduğu hırçın, kırıcı ve hatta tahkir edici tavrın doğrudan etkili olduğu 
ortadadır. Artık Osmanlı toplumsal yaşamında meşrutiyetin bir gereği olarak 
ortaya çıkan fırkalar amacını aşarak fırkacılık ve hizipçilik hastalığına neden 
olarak Osmanlı toplumunu patlamak üzere olan bir dinamit fıçısına çevirmiştir. 
Sonunda da toplumsal patlama 31 Mart isyanı adıyla meşrutiyet yönetimine 
karşı bir tavır şeklinde ortaya çıkmıştır. Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul’da 
başlayan bu isyanda isyancıların hedefindeki isimler içerisinde yer almaktadır. 
Ancak isyancılar Hüseyin Cahit Yalçın’ı yakalayamamışlar fakat ona benzeyen 
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bir başka mebusu Mehmet Aslan’ı Hüseyin Cahit Yalçın sanarak öldürmüşlerdir. 
BU hadise ona karşı duyulan öfkenin açık bir göstergesidir.

31 Mart isyanı sırasında Rus sefaretinin yardımıyla yurt dışına kaçan ve 
oradan da ittihatçıların kalesi Selanik’e gelen Hüseyin Cahit Yalçın burada 
Cahit Bey’in etkisi ile masonluğu kabul etmiştir. (Bengi, 2000 s. 25) Hareket 
Ordusu’nun İstanbul’da duruma hakim olmasından sonra tekrar İstanbul’a 
dönmüştür. Bu dönemde gazetecilik ve siyasetin dışında Duyun-ı Umumiye, 
İtibar-ı Milli Bankası ve I. Dünya Savaşı sırasında da Men-i İhtikâr Komisyonu 
gibi farklı kurumlarda görevler üstlenmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyetinin 
her geçen gün artan hakimiyetinde Hüseyin Cahit’te yaptığı yayınlar ve 
üstlendiği memuriyetler sonucunda muhalif kanatta kendisine karşı derin 
bir öfke oluşmuştur. Bu öfkenin sonuçlarının ortaya çıkması için uygun bir 
ortamın gerekliliği ortadadır. İttihatçıların hükümetleri doğrudan kurmak 
yerine dışarıdan destekleme yolunu tuttukları bu dönem Said Paşa’nın istifası 
ile sona ermiştir.  Said Paşa hükümetinin istifası üzerine kurulan Kamil Paşa 
hükümeti ile birlikte ittihatçılara karşı duyulan öfke açığa çıkmaya başlamış ve 
bu kapsamda Hüseyin Cahit ve Cavit Beyler başta olmak üzere bazı ileri gelen 
ittihatçılar tutuklanmıştır. (Tunaya, 1988 s. 26) Hüseyin Cahit Bey’in yaşadığı 
bu sıkıntı Babıali baskını ile İttihatçıların tekrar yönetime hakim olmaları ile 
sona ermiştir.

Hüseyin Cahid Yalçın’ın bundan sonra hayatındaki en önemli noktalardan 
birisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik olarak ayrılmasıyla 
1919 yılında tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderilmesidir. Hüseyin 
Cahit Yalçın, Malta’da kaldığı süreyi İtalyanca ve İngilizce öğrenmekle ve 
İtalyan edebiyatı üzerine çalışmakla geçirir. Aynı zamanda Malta’da “Oğlumun 
Kütüphanesi” adını verdiği çeviri faaliyetlerine de başlar. (Hizarcı, 1969 s. 5)  
Malta’da yaşadığı sürgün hayatı 1921 yılında sona erer. 

3-Milli Mücadele ve Cumhuriyet Döneminde Hüseyin Cahit Yalçın

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Malta’daki cezası bitip de özgürlüğüne kavuştuktan 
sonraki hareket tarzı ve milli mücadeleye katılmak için Anadolu’ya gelmemesi 
ilerleyen yıllarda cumhuriyeti kuran kadro ile arasının açılmasında etkili olan 
başlıca amillerden birisi olacaktı. Bu ve benzeri tali meseleler bir kenara 
bırakılırsa Hüseyin Cahit Yalçın ve onun gibi önde gelen ittihatçı isimler 
için asıl sorunun milli mücadele hareketini yürüten ve cumhuriyeti kuran 
kadro ile ittihatçılık düşüncesi bağlamında bir anlaşmazlıklarının olmasıydı. 
Bu anlaşmazlığın neden olduğu problemler ilerleyen yıllarda daha net bir 
şekilde ortaya çıkacaktı. Hüseyin Cahit Yalçın milli mücadelenin daha ilk 
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başında yaşanan bu çekişmeyi şöyle anlatmaktadır: “Mücahede-i Milliye 
hareketi ihtimal ki bu ittihatçılık isnadının tesirini izale etmek ve girişilen 
mücahedenin hareket-i milliye mahiyetinde olduğunu bütün bütün göstermek 
için ittihat rüesasına karşı bariz bir tavır almıştı. Hatta Anadolu hükümeti 
namına memuren Avrupa’da bulunan büyük bir zata atfen eski İttihat ve Terakki 
rüesasından bazılarına “Anadolu’ya gidip ne yapacaksınız? Orada size ihtiyaç 
yoktur” denildiği de şayi olmuştu. (…) Bazı zatlar vardır ki evvelde İttihat ve 
Terakki teşkilatında ikinci, üçüncü derecede kaldıkları, kabiliyet ve istidatlarını 
göstermeğe müsait bir zemin bulamadıkları halde, şimdi bir fert sıfatıyla dahil 
oldukları Mücahede-i Milliye’de temayüz etmişler birinci sınıfa çıkmışlardı. 
Onlar böyle çalışkan ve muvaffak olduktan sonra eski rüesaya sizler buyurun 
efendim deyip terk-i mevki edemezler ve arkaya çekilemezlerdi. Bunu istemek 
kalbi beşeri tanımamak olurdu.” (Bengi, 2000 s. 180)  Daha milli mücadelenin 
başarıya ulaşmasının üzerinden kısa bir süre sonra ortaya koyulan bu tablo 
ileride yaşanacak olan çekişmenin habercisiydi. Her ne kadar I. Dünya Savaşının 
sona ermesinden sonra ittihatçıların önde gelenleri yurt dışına kaçsalar da ülke 
içerisinde ittihatçılık hâlâ kuvvetli bir damar olarak varlığını sürdürmekteydi. 
Hüseyin Cahit Yalçın milli mücadele öncesinde ikinci sınıf hatta üçüncü sınıf 
olan ittihatçıların milli mücadele ile öne çıktıktan sonra eski liderlere veya ileri 
gelenlere karşı koltuklarını muhafaza etmek için ellerinden geleni yapacaklarını 
açıkça ortaya koymaktaydı. Bu mücadelenin en önemli noktalarından birisi 
ilk TBMM’nin seçim kararı almasından sonra yapılacak olan seçimlerde eski 
ittihatçıların seçimlere katılma kararı almalarıdır. Hüseyin Cahit, Kara Kemal, 
Eyüp Sabri, Küçük Talat ve Cavit Bey adaylıklarını koyarak konumlarını da açık 
etmişlerdir. Onların bu kararı oldukça tedirgin edicidir zira diğer muhaliflerden 
farklı olarak komitacılık ve teşkilatçılık konusunda tecrübe sahibi olan isimlerdi. 
Ahmet Emin Yalman’a göre bu isimlerin amacı “değişik bir adla eski partilerini 
canlandırmaktır.” (Akyol, 2012 s. 264) Yeni kurulan devletin yönetimini elinde 
bulunduran sınıf da bu tehlikeye karşı elindeki bütün araçları kullanarak bu 
ihtimale izin vermemek için yoğun bir mesai harcamıştır. Mustafa Kemal’e 
karşı ciddi ve tehlikeli bir muhalif hareket olarak ortaya çıkan önde gelen eski 
ittihatçı isimlerin tasfiye edilmesi kaçınılmaz hale gelince bunun için kullanılan 
en önemli enstrüman olarak karşımıza İstiklal Mahkemeleri çıkmaktaydı. İzmir 
suikastı sonrasında muhalif saflarda yer alan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, 
Refet Bele, Cavit Bey, Dr. Nazım, Kara Kemal, İsmail Canbolat gibi birçok 
önemli isim ya intihar etti ya idam edildi ya da siyaset dünyasından ellerini 
eteklerini çekti. Böylece ittihatçılık ve onun devamı olan unsurlar ya ortadan 
kaldırılarak ya da yeni yönetime biat ederek sorun halledilmiş oldu.
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Milli mücadele hareketinin daha ilk başında bu harekete karşı mesafeli bir 
tavır takınan Hüseyin Cahit Yalçın özgürlüğüne kavuştuktan sonra Anadolu’ya 
dönmemesini Malta sürgününden kurtulduktan sonra çocuklarının tedavisi için 
ülkeye gelememesine bağlamaktaydı. Ona göre ülkeye dönse de o sadece bir 
gazeteciydi, asker olmadığı için de milli mücadele hareketinde kendisinin ne 
kadar katkısı olabilirdi ki. Ayrıca yukarıdaki alıntıda da ifade ettiğimiz gibi 
Hüseyin Cahit Yalçın milli mücadele hareketini yürüten kadronun ittihatçılık 
yaftasından kurtulmak için eski ittihatçı önde gelen isimlerin Anadolu’ya 
gelmesini istememekteydi. Bu bahanelerin dışında Hilmi Bengi, Hüseyin Cahit 
Yalçın’ın aynı anlam dünyasını paylaşmasına rağmen milli mücadeleyi yürüten 
kadroya hem o dönem de hem de sonraki dönemde muhalif olmasının en önemli 
nedenlerinden birisinin Hüseyin Cahit Yalçın’ın 1922 yılında biten Duyun-ı 
Umumiye temsilciliğine Mustafa Kemal’in talimatıyla son verilmesinin 
olduğunu ifade etmektedir. (Bengi, 2000 s. 181)  Bu hadisenin uzun yıllar 
sürecek muhalif bir hareketin nedeni olarak ortaya koyulması yaşananları 
basitleştirmek olacaktır ki bu nedenle bu iddiaya karşı mesafeli durmak gerekir 
diye düşünmekteyiz.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın cumhuriyeti kuran kadroyla olan düşünce birliği 
kendisi tarafından da sık sık ifade edilmesine rağmen arada aşılmaz bazı 
sorunlarda vardı. Çünkü yapılan inkılaplar ve yürütülen siyaset karşısında 
Hüseyin Cahit Yalçın yazdığı yazılarla itirazlarını sık sık dile getirmekteydi. 
İtirazları karşısında kendisine ve gazetesine karşı muhalif denilmesini de kabul 
etmeyen Hüseyin Cahit Yalçın gayesini şöyle açıklamaktaydı: “Tanin’e muhalif 
diyorlar. Bugün müdafaa-i milliye şeklinde vücut bulmuş bir hükümetimiz var 
ki, hiçbir Türk buna muhalif olamaz. Çünkü o zaman muhalefet değil hıyanet 
yapmış olur. (…) Benim zihnimde taraftarlık kelimesi dalkavukluk kelimesi ile 
müteradif değildir. İnsanların layuhti olduğuna bir adama mevkii iktidara gelmek 
ve esasen haiz olmadığı zekâ, vukuf, liyakat ve kabiliyetinde mintarafillah 
geleceğine kanaatim yoktur. Zannederim meclis-i milli de bu kanaattedir ki arada 
sırada vekilleri değiştiriyor. Ben bunun memlekete hizmet olduğuna kaniyim.” 
(Yüksel, Bahar 2017 s. 7)  Hüseyin Cahit Yalçın bu yazısıyla kendisinden tam bir 
itaat beklenmemesi gerektiğini açık açık deklare etmekteydi. Yazdığı yazılarda 
ve ortaya koyduğu eleştirilerde bu tavrını açıkça göstermekteydi. Hüseyin 
Cahit Yalçın’ı böylesi bir tavra zorlayan şey ise daha yakın bir dönemde yani I. 
Dünya Savaşı süresince yaşanan Enver Paşa diktatörlüğü (Birgen, 2009 s. 330) 
tecrübesi nedeniyle benzer bir siyasal idarenin Mustafa Kemal Paşa tarafından da 
kurularak onun tek adam olarak ortaya çıkabileceği korkusuydu. (Yüksel, Bahar 
2017 s. 33-34)  Bu korku Mustafa Kemal’le birlikte milli mücadeleyi yürütmüş 
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birçok isim tarafından da paylaşılmaktaydı ki eski devrin silah arkadaşları yeni 
devirin siyasi rakipleri haline gelmişlerdi.

Hüseyin Cahit Yalçın ve birçok eski ittihatçı Mustafa Kemal’in tek adam 
olacağı bir rejim kurmasından korktukları için cumhuriyetin ilanı sürecinde 
takındıkları muhalif bir tavır açıkça dile getirmekteydiler. Cumhuriyetin ilan 
edildiği gün olarak Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Adnan 
Adıvar gibi isimlerin olmadığı bir günün seçilmesi; partide, komisyonda ve 
mecliste “amiyane tabirle sık boğaz edilerek” çok hızlı bir şekilde kanunun kabul 
edilmesi muhalif isimlerin tepkisini çekmekteydi. Hüseyin Cahit Yalçın’da 
bu çerçevede cumhuriyetin ilan ediliş tarzına tepki göstermekteydi. Hüseyin 
Cahit Yalçın bu acelenin iki sebebi olduğunu düşünmekteydi. Öncelikle ilk 
sebep cumhuriyet reisinin parti başkanlığını devam ettirmesine karşı oluşacak 
tepkilerden kurtulmak ve ikinci olarak da istediği zaman meclise başkanlık 
edebilmekti. Bu anlayışa karşı Hüseyin Cahit ise tepkisini cumhuriyetin ilanından 
neredeyse bir yıl kadar önce şöyle göstermişti: “bir tek adamın dehasına bir 
millet meclisinin kurulları elbette tercih edilir.” (Akyol, 2012 s. 334-335)  Bu 
yaklaşımın bir sonucu olarak Hüseyin Cahit Yalçın ısrarla cumhur reisinin 
yetkilerinin daraltılması gerektiği fikrini savunmaktaydı. (Akyol, 2012 s. 336)  
Başta eski ittihatçılar olmak üzere farklı kesimden birçok ismin cumhuriyetin 
ilanı şekline ve içeriğine olan itirazlarının temelinde geniş yetkilere sahip bir 
cumhur reisi fikrine karşı duyulan şüphe etkili olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra cumhuriyetin ilanına sevindiğini belirten bir 
yazı kaleme alsa da cumhuriyetin ilan şekline itirazı vardı. Mustafa Kemal’in 
hem cumhurbaşkanı olması hem de CHF’nin genel başkanı olmasını da doğru 
bulmayan Hüseyin Cahit Yalçın bu durumunda kurulacak olan muhalif bir 
partinin Mustafa Kemal’e de muhalefet etmiş olacağını belirterek Mustafa 
Kemal’in bu duruma düşmemesi gerektiğini savunmaktaydı. Şevket Süreyya 
Aydemir Hüseyin Cahit Yalçın ve onun gibi düşünen muhaliflerin amacının 
Ankara’nın inkılapçı ve ihtilalci tavrına karşı demokrasinin kurulmasını  
arzulamalarına bağlamaktadır. (Akyol, 2012 s. 411) 

Hüseyin Cahit Yalçın’ın siyasal muhalefet kapsamında itirazda bulunduğu 
ve eleştirdiği konulardan birisi de halifeliğin kaldırılmasıydı. Hüseyin Cahit 
Yalçın halifeliğin kaldırılmasına karşıydı çünkü halifelik kaldırılırsa beş on 
milyonluk bir Türkiye’nin hiçbir siyasi ağırlığının kalmayacağını düşünüyor ve 
“hilafet Türklük için bir kuvvet” olduğu fikrini ısrarla savunuyordu. (Akyol, 
2012 s. 372)  Bu çerçevede Emir Ali ve Ağa Han tarafından dönemin başbakanı 
İsmet İnönü’ye gönderilen mektubun Tanin’de yayımlaması onun İstiklal 
Mahkemesi’nde yargılanmasına neden olmuş ancak beraat etmişti. (Bengi, 
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2000 s. 218)  Bu yargılamaya rağmen Hüseyin Cahit Yalçın’ın geri adım atmaya 
niyeti yoktu.

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’ nın kurulması ve sonrasında başlayan 
Şeyh Sait isyanı ile birlikte hükümet ilan ettiği Takrir-i Sükûn kanunuyla sert 
tedbirler alarak hem muhaliflere hem de basına gözdağı vermeye çalışmıştı. Bu 
süreçte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’ nın Şeyh Said isyanındaki etkisini 
araştırmak için İstanbul merkez teşkilatında mahkeme kararıyla arama yapılmıştı. 
Tanin’de bu arama “baskın” şeklinde yazılınca Tanin gazetesi kapatılmış ve 
Hüseyin Cahit de bir kez daha İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak Çorum’a 
sürgüne gönderilmişti. (Bengi, 2000 s. 231) Hüseyin Cahit Yalçın sürgündeyken 
yaşanan İzmir suikastı onun ittihatçı isimlerle birlikte tekrar Ankara İstiklal 
Mahkemesi’nde yargılanmasına neden olmuştur. Kendisi beraat etse de aksi bir 
durumla karşılaşması da oldukça mümkün gözükmekteydi.

 Bu süreçte yaşadığı sürgün ve ardından yakın arkadaşlarının idam edilmesi 
ve belki de kendisinin de sürgünde olmasaydı karşı karşıya kalacağı benzer bir 
son düşüncesi onun uzun bir süre siyasetten uzak durmasına neden olmuştur. 
Yargılamalar süresince o şu kanaate varmıştı ki: “Ortada temin edilecek bir adalet 
vazifesi değil, kökü kazınacak siyasi bir rekabet bulunduğu belliydi. Bu arada 
beni de temizlemek isterlerse haksız olurdu ama pek de mantıksız olmazdı.” 
(Bengi, 2000 s. 250)  Bu açıklamayla Hüseyin Cahit Yalçın cumhuriyetin ilk 
yıllarında yaşanan siyasal gelişmelerin temelinde siyasi bir rekabet olduğunu 
açıkça ifade etmekteydi. Bu rekabette de taraf olanlar ittihatçılar ile “Kemaliler” 
dir ve mücadeleyi Kemaliler kazanmış ittihatçılar ise kaybetmişti.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın siyasetten uzak olan duruşu Mustafa Kemal’in 
ölümüne kadar devam etmiştir. Mustafa Kemal’in ölümünden sonra İsmet 
İnönü iktidarın gazabına uğramış eski muhaliflerle barışma yoluna gitmiştir. Bu 
doğrultuda Kazım Karabekir gibi Hüseyin Cahit Yalçın da iktidarla barışmış ve 
siyasete tekrar geri dönmüştür. Artık eski düşmanlıklar unutulmuş ve Hüseyin 
Cahit Yalçın hem İsmet İnönü ile hem de Mustafa Kemal ile barışmış ve ölene 
kadar da onlara karşı olan olumlu bakışını yazılarında göstermiştir.

Hüseyin Cahit Yalçın çok partili hayata geçildikten sonra da CHF’den ve 
İsmet İnönü’den ayrılmayarak DP’ye muhalif bir tavır takınmıştır. Bu dönemde 
Ulus gazetesinde yazdığı yazılarla eski polemikçi ve sert yazılarına devam 
edeceğini göstermiştir. Yazdığı sert yazılar sonucunda ilerlemiş yaşına rağmen 
yine hâkim karşısına çıkmaktan kurtulamayan Hüseyin Cahit Yalçın yaklaşık iki 
buçuk yıl hapis cezası almıştır. 79 yaşında hapse giren Hüseyin Cahit Yalçın üç ay 
kadar hapiste kaldıktan sonra bakanlar kurulu kararıyla affedilerek özgürlüğüne 
kavuşmuş ve 18 Ekim 1957 yılında genel seçimler öncesinde vefat etmiştir.
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4-Sonuç   

Hüseyin Cahit Yalçın edebiyat dünyamızda ve fikir hareketimiz içerisinde 
sert ve eleştirel yazıları ile adından söz ettirmiş bir isim olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu özellikler zaman içerisinde siyasi kimliği üzerinde de etkili 
olmuş ve dahil olduğu İttihat ve Terakki Cemiyetini neredeyse ömrünün sonuna 
kadar savunmayı bir borç bilmiştir. Ancak dönemin şartları çerçevesinde zaman 
zaman siyasal duruşunun başını belaya sokacağını düşündüğü dönemlerde ise 
edebiyat ve çeviri faaliyetleri ile uğraşarak tehlikeyi savuşturmaya çalışmıştır.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde devletin gidişatı üzerinde doğrudan 
etkili olan isimler içerisinde adından bahsedebileceğimiz Hüseyin Cahit 
Yalçın’ın konumu Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde ise ikinci 
plana düşmüştür. Kendisinin de dediği gibi ikinci hatta üçüncü sınıfta yer 
alan eski ittihatçıların birinci sınıfa yükselmesi ister istemez onu da rahatsız 
etmiştir. Bu nedenle de cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan itibaren Hüseyin 
Cahit Yalçın kendisi ile benzer bir batılılaşma anlayışını hayata geçirmeye 
çalışan devrin kurucu isimlerine zaman zaman ilkesellik adı altında muhalif bir 
tavır takınmaktan da çekinmemiştir. Yaşanan bu süreci Cumhuriyet devrinde 
ittihatçılık hesaplaşması olarak değerlendirmek de bir beis yoktur. Onun ortaya 
koyduğu muhalif ve eleştirel tavır devrin yöneticileri tarafından doğal olarak 
hoş karşılanmadığı içinde ya işsiz kalarak maddi boyutuyla ya da mahkemeler 
yoluyla kendisinden hesap sorulmaya çalışılmıştır ki, İzmir suikastından sonra 
yargılandığı İstiklal mahkemesinde idam edilmemesi onun belki de en büyük 
şansıdır. Zaten Hüseyin Cahit de bunun farkında olduğu için bu tarihten sonra 
çeviri ve edebiyat faaliyetleri ile uğraşmıştır. 

Hüseyin Cahit ve Kazım Karabekir gibi eski ittihatçı isimlerle yeni 
rejimi kuranlar arasında bir barışın yaşanabilmesi Mustafa Kemal hayattayken 
söz konusu olmamıştır. Ancak Mustafa Kemal’in ölümünden sonra her iki 
isim de İsmet İnönü’nün isteğiyle siyasete dönmüşler ve böylece itibarları da 
iade edilmiştir. İsmet İnönü’nün kendilerine iade-i itibar etmesinden dolayı 
da ölene kadar onu ve onun siyasi hareketini savunmayı kendine bir borç 
bilmiştir. 
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1. Giriş

II. Abdülhamid döneminde ilköğretimin ıslahı ve yaygınlaştırılmasına 
yönelik önemli adımlar atılmış ve bu hususta ciddi bir başarı da sağlanmıştır 
(Kodaman, 1999, s. 164). Bu bağlamda birçok ibtidâi açılırken sıbyan 

mekteplerinin de yeni usul eğitim metoduyla ıslahına çalışıldı. Böylelikle 
Anadolu’daki okullaşma oranında büyük bir sıçrama görüldü. Ancak 
ilkokullardaki ikilik giderilemedi; bir tarafta Evkaf Nezaretine bağlı eski 
usuldeki sıbyan mektepleri, diğer tarafta Maarif Nezareti’ne bağlı yeni usuldeki 
ibtidâiler iki ayrı yönde mevcudiyetlerini sürdürdüler. 

II. Meşrutiyet idaresi de ibtidâilerin sayısını ve ilköğretimde eğitim kalitesini 
arttırmaya çalışmıştır. Bu konudaki hassasiyetini de ilk defa hazineden bütçe 
ayırarak göstermiştir (Ergün, 1996, s. 194). Daha da önemlisi 1913’te Türkiye’de 
modern ilköğretim sisteminin temelini teşkil eden Tedrisât-ı İbtidâiye Kanun-ı 
Muvakkati çıkarmıştır. Bu kanunla II. Mahmud’dan beri uygulanmaya çalışılan 
zorunlu eğitim kesin bir şekilde teyit ediliyor, ilk defa ilköğretim parasız hale 
getirilerek, devam mecburiyeti destekleniyordu (Unat, 1964, s. 39). Tedrisât-ı 
İbtidâiye Kanun-ı Muvakkati rüştiyeleri, ibtidâilerle birleştirilerek ilköğretimi 
ve dolayısıyla zorunlu eğitimi iddialı bir şekilde 4 yıldan 6 yıla çıkarmaktaydı 
(Ergün, 1996, s. 204; Nurdoğan, 2016, s. 123). Böylelikle ibtidâiler, her biri 2 yıl 
süren devre-i ulâ, devre-i mutavassıta ve devre-i âliye olmak üzere üç döneme 
ayrılarak, kapsamlı bir ders programına kavuşuyordu.1 Bu iyi niyetli adımlar, 

1 Okutulan dersler için bkz. (Ergin, 1942, s. 1174-1175; Aytekin, 1991, s. 58-59).
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1914’te patlak veren büyük savaşla ciddi bir yara almış, ibtidâiler bağlamında 
var olan sorunları daha da büyütmüştür.

II. Meşrutiyetin maarif yönetimi, teftiş hizmetlerinin merkezde ve 
taşrada örgütlenmesine yönelik önemli adımlar atmıştır.2 Bu dönemde teftişin 
eğitim kalitesini yükseltmedeki fonksiyonu iyice anlaşılmış, art arda yapılan 
düzenlemelerle maarif teftiş sistemi, Cumhuriyet’in devralacağı daha örgütlü 
ve işlevsel bir hale getirilmiştir. Bunlardan 1914’te yayımlanan Tedrisât-ı 
İbtidâiye Müfettişlerinin Vezâifine Dair Talimatnâme, İbtidâi müfettişlerinin 
(İlköğretim Müfettişleri) görevlerini belirlemekteydi (Su, 1974: 211-219). Buna 
göre müfettişler teftiş, tahkikat ile talim ve irşat olmak üzere başlıca üç görevle 
sorumluydu. Müfettiş, okul binalarını, ders araç-gereçlerini, öğrencilerin sağlık 
durumlarına dikkat edilip edilmediğini, kitapların ve tedrisatın ders müfredatına 
uygun olup olmadığını, öğretmenlerin yeterlilikleri, ahlaki durumları ve 
görevlerini yerine getirip getirmediklerini teftiş ederdi. Bunlarda gördüğü 
eksiklikleri, rapor ederek bildirirdi. Müfettişler, senede dokuz ay devir ve teftiş 
ile sorumluydu. Her teftişi müteakip rapor hazırlayıp, yılsonunda genel bir 
raporu maarif müdürlüğüne gönderir, buradan da Maarif Nezareti’ne havale 
edilirdi. Dolayısıyla bu teftiş raporları, eğitim tarihi çalışmaları açısından birçok 
önemli bilgiyi ihtiva eden eşsiz kaynaklardır.

Bu araştırmanın da temel kaynağını teşkil eden 1332-33 ve 1333-34 
ders yıllarına ait raporlar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Fonu, Heyet-i 
Teftişiye Kataloğunda (BOA. MF. HTF.) yer almaktadır. Kütahya Sancağı 
1332-1333/1916-1917 ders yılı ilköğretim teftiş raporunun Uşak’la ilgili kısmı, 
12/2-15/2. sayfaları içermektedir. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait (1333-
1334/1917-1918) teftiş raporu ise 16 Haziran 1334/1918 tarihli olup 13 sayfadır. 
Ayrıca Dâhiliye Nezâreti, Umûr-ı Mahalliye ve Vilâyât Müdürlüğü Evrakı’ndan 
(DH. UMVM.) da istifade edilmiştir.3 Bu araştırma ile savaş esnasında Uşak 
kazasındaki resmi ve özel ibtidâiler ile ana mektebi, temel olarak teftiş 
raporlarındaki veriler ışığında incelenerek değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

2. Uşak Kaza Merkezindeki Resmi İbtidâiler 

Uşak merkezde bu dönemde teftiş raporlarına yansıyan 5 adet devlet okulu 
mevcuttur. Bu mekteplerle ilgili olarak önemli bilgileri ihtiva eden 1917 
ve 1918’de kaleme alınan teftiş raporlarındaki veriler karşılaştırmalı olarak 

2 Osmanlı’da maarif teftiş sisteminin tarihi gelişimine dair detaylı bilgi için bkz. (Su, 1974; 
Nurdoğan, 2009, s. 193-220; Erdem, 2009, s. 55-91).
3 Bu fondaki belgeleri istifademize sunan değerli meslektaşım Prof. Dr. Mehmet Karayaman’a 
teşekkürü bir borç bilirim.
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değerlendirilmeye çalışılacaktır. 15 Temmuz 1333/1917’de kaleme alınmış 
olan ilk teftiş raporu, müfettişin Uşak’ta Mayıs ve Haziran aylarında yaptığı 
denetlemeleri içermektedir. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait (1333-
1334/1917-1918) teftiş raporu ise 16 Haziran 1334/1918 tarihli olup Müfettiş 
Ahmet Kemal tarafından düzenlenmiştir.4 

2.1.	 Murad-ı	Evvel	Numûne	Mektebi

Bu okul, 1917’deki teftiş raporuna göre 1916-1917 ders yılı başında Hadîka-i 
Hürriyet5 ve Murâdiye okulları birleştirilerek açılmıştır. Bu tarih, aşağıda verilmiş 
olan öğretmen kadrosunun, mektebe atanma tarihlerinden de teyit edilmektedir. 
Halbuki konuya ilişkin araştırmalarda 1913’te İdadinin açılmasıyla kapanan 
Rüştiyenin iki sınıfının yeni okul Murad-ı Evvel Numûne Mektebi’ne tahsis 
edildiği ve okulun 1914’te açıldığı belirtilmektedir.6 

1916-1917 ders yılında mektep binası, kirayla tutulmuş iki katlı bir evdi. 
Alt katında bir gezinti yeriyle üç odası, üst katta ise dört odası ve bir sofası 
vardı. Bahçeli olan mektep okul olmaya elverişli bir durumda olmasına rağmen 
dışarıda bulunan ev sahibi döndüğü için evinde kendisi oturacağından mektep 
için uygun bir bina aranmaktaydı (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 12/2). Bir sonraki 
teftişte bu hususta bilgi verilmemiş olup evin değiştirilip değiştirilmediği belli 
değildir. Ancak birinci teftişin aksine binanın okul olmaya müsait olmadığı, 
ahşap ve tamire muhtaç olduğu ifade edilmektedir. 5 dershaneli okulun iki 
odasından birisi müdür ve muallimlere diğeri ise hademelere aitti. 1918’de bir 
sonraki yıl üst katta bir oda daha yaptırılması planlanmıştır (BOA. MF. HTF. 

4 Raporda imzası bulunan Ahmet Kemal Efendi’nin maaşı ile diğer Kütahya Sancağı Maarif 
İdaresine bağlı üç Tedrisât-ı İbtidâi (İlköğretim) müfettişinin isimleri, sorumlu oldukları bölgeler 
ve maaşları hakkındaki bilgiye de sahibiz. Nitekim Kütahya Maarif Müdürü Vekili (Tahrirat 
Müdürü) tarafından 21 Teşrin-i Evvel 1334/21 Ekim 1918 tarihli yazının eki olan 20 Teşrin-i 
Evvel 1334 tarihli cetvele göre Uşak kazası Tedrisât-ı İbtidâi Müfettişi Ahmet Kemal Efendi 800 
kuruş maaş almaktaydı. Diğer Tedrisat-ı İbtidâi Müfettişlerinden 1200 kuruş maaşlı İbrahim Nuri 
Efendi, Simav ve Gediz kazaları okullarından sorumluydu. Kütahya kaza merkezi okulları ise 
1000 kuruş maaşlı Osman Şükrü Efendi tarafından denetlenmekteydi (BOA. MF. HTF. 6/104).
5 Bu okul, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Şuhutlu İbrahim Efendi tarafından açılmıştır (Solak, 
2002, s. 162). 1967 yılına ait Uşak İl Yıllığında (s. 117) okulun “Osman Gazi 3 Numaralı Erkek 
Mektebi” adını aldığı belirtilmektedir. Oysa bir sonraki başlıkta incelediğimiz Osman Gazi 
Mektebi, teftiş raporlarına göre müstakil olarak kurulmuştur. Osman Gazi Mektebi, daha sonra 
yıllıkta belirtilen Osman Gazi 3 Numaralı Erkek Mektebi ismini almış da olabilir.
6 Bu tarih, konuya ilişkin temel referans olarak kabul edilen ve kullanılan Tümer’in eserinde 
(1971, s. 82) geçmektedir. Bununla birlikte Salih Erkek, mekteple ilgili detaylı araştırmasında 
(2006, s. 138) okulun en son adını aldığı Zafer ilkokulu yıllıklarından 1917 tarihine de ulaşmıştır. 
Ancak araştırmalarda mektebin kuruluş tarihi olarak 1917 tarihine rastlanmadığını belirten Erkek, 
bu tarihin ne anlama geldiği hususundaki şüphesini de vurgulamaktadır. Mektebin 1916-1917 ders 
yılında faaliyete girdiği ve müdürünün 1917’de işe başladığı göz önüne alınırsa 1917 tarihinin 
nereden kaynaklandığı belirginleşmektedir. 
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5/115, s. 1). Okulun 1918’de 45 sırası, 9 yazı tahtası, 5 sobası, 3 masası, 1 saati, 
2 adet tasvir-i Hümayun (Sultanın portresi) ve 8 haritası mevcuttu. Eski usulde 
olan sıralar okulun mevcuduna oranla yeterliydi. Ancak ders araç gereçlerinde 
görülen bazı eksiklikler eğitimi olumsuz etkilemekteydi. Ayrıca okul idaresince 
ziraat işlerine yönelik uygulama için en az bir dönüm numune bahçesinin alınması 
veya kiralanması, mahallince tedariki mümkün olmayan eşya derslerine ait 
aletler ile kitap almaya gücü olmayan fakir çocukların kitaplarının sağlanması 
talep edilmekteydi.

Aliyye devresinden başka diğer sınıfların olduğu okulun 1917’deki ile 
bir sonraki yıldaki eğitim kadrosunda, bazı değişiklikler söz konusudur. İlk yıl 
müdürle birlikte 9 öğretmen varken 1918’de bu sayı bir muallimin de askere 
gitmesiyle 6’ya düşmüştür. Mektebin müdürü Osman Efendi Selanik İdadisi 
mezunu olup 30 yaşındaydı (1918’de). 1321/1905’te muallim olmuştu. Evli ve 
bir kız çocuğu olan Osman Efendi, aldığı 1000 kuruşla kazadaki en yüksek maaşa 
sahip öğretmendi. Dolayısıyla maaşına zam yapılması talebinde bulunmayan tek 
öğretmen de odur. 1916’da müdür olarak tayin olmuş ve 22 Kânun-ı Evvel 1332/4 
Ocak 1917’de işe başlamıştır (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 12/2). İdari olarak başarılı 
olan müdür, mektep binasının temizliğine ve hıfzıssıhha kurallarına uymuştur. 
Bazı eksikliklerine karşın kayıtları da muntazamdır. Talebenin nezafetine dini 
terbiyesi ve beden eğitimine gerekli itinayı göstermiştir. Programı uygulamaya 
çalışmış ve öğrencileri ilerletmiştir. Kazada ders verme yöntemi iyi olarak 
belirlenen tek öğretmen olan Osman Efendi, genç ve çalışkan olmakla beraber 
okuldaki eksiklikler yüzünden varlık gösterememiştir (BOA. MF. HTF. 5/115, 
s. 1).

Müdür Muavini Recep Efendi, Manastır Askeri Rüştiyesinden mezunu 
olup7, 1331/1915’te öğretmenliğe başlamıştır. 1917’de 500 kuruş olan maaşı 
Müdür Muavinliğine tayinle 650 kuruşa yükselmiştir. Recep Efendi 30 yaşında 
ve evli idi. 

Muallim Mehmet Sadık Efendi 35 yaşındaydı. Bursa üç senelik 
Darülmuallimîn’ini (Erkek Öğretmen Okulu) mezunuydu ve öğretmenliğe 
1321/1905’te başlamıştı. Ders yılı başlangıcında (1916’da) Muradiye Mektebi 
muallimliğinden naklen Murad-ı Evvel’e atanmıştı. Evli ve iki kızı olan Sadık 
Efendi’nin maaşı 500 kuruştu.

Muallim Hüseyin Efendi 308 yaşında rüştiye mezunu ve ehliyetnameliydi. 
1325/1909’da mesleğe girmişti. Ders yılı başında (1916’da) Hadîka-i Hürriyet 

7 1918’deki teftiş raporunda (BOA. MF. HTF. 5/115) Manastır İdadisinden mezun olduğu 
belirtilmektedir.
8 1917’deki teftiş raporunda (BOA. MF. HTF. 5/5) yaşı 34 olarak geçmektedir.
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Muavin-i Saniliğinden naklen Murad-ı Evvel Numune Mektebine tayin 
edilmiştir. Evli ve dört çocuğu olan Hüseyin Efendi 400 kuruş maaş alıyordu. 

Muallim Hafız Abdullah Efendi ise (1917’de) İzmir Darülmuallimîni’nden 
mezundu ve mesleğe 1322/1906’da girmişti. 40 yaşında evli ve iki kızı vardı. 
Maaşı 400 kuruştu. Seferberlik başlangıcından itibaren askerde olduğundan 
görevi vekaleten yürütülmekteydi.

Muallim Mehmed Hilmi Efendi İzmir Darülmuallimîni’nden mezundu. 
1916-1917 ders yılı başında Muradiye mektebi başmuallimliğinden naklen bu 
okula atanmıştır. 1917’deki teftiş raporunda (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 12/2) 31 
yaşında ve 6 senelik öğretmen olduğu belirtilirken 1918’deki teftişte (BOA. MF. 
HTF. 5/115, s. 2) 30 yaşında ve 10 senelik muallim olduğu ifade edilmektedir. 
Evli ve bir çocuğu bulunan Hilmi Efendi’nin maaşı 600 kuruştu. 1917’de 
askerde olduğu ve görevinin vekaleten yürütüldüğü bahsedilmekteyken 1918’de 
dönmüş olmalıdır. 

Bu muallimler her iki yılda da gözükürken 1917’deki kadroda yer alan 
Fransızca muallimi, Hat muallimi ve Terbiye-i Bedeniyye muallimi (Beden 
Eğitimi öğretmeni) 1918’de bulunmamaktadır. Bunlardan Fransızca muallimi 
Rıfat Efendi 68 yaşında olup bir süre Mekteb-i Tıbbiyeye gitmiş ve tapu 
memurluğundan emekli olmuştur. 1331/1915’te öğretmenliğe başlamıştır. 1916-
1917 ders yılı başlangıcında Kütahya Reşâdiye Numune Mektebi Fransızca 
muallimliğinden naklen Uşak’a atanmıştır. 30 kuruş maaşı vardı. Müdürün 
kendisinin değiştirilmesi talebi uygun görülmüş olmalı ki bir sonraki kadroda 
Rıfat Efendi görülmemektedir. Ancak yerine Fransızca öğretmeni atanmaması 
ölüm, görevden azil veya istifayı da akla getirmektedir. Hat muallimi Kazım 
Efendi 1916’da okula atanmış 24 yaşında ve 150 kuruş maaşlıydı. Beden 
eğitimi öğretmeni Hüseyin Efendi ise 24 yaşındaydı. Üsküp İdadisini bitirmiş 
ve mesleğe 1915’te girmişti. 

1918’deki kadroda iki vekil öğretmen vardır. Bunlardan Hafız Ahmet 
Efendi bekar ve 31 yaşındadır. 300 kuruşlu muallimliğe 30 kuruş yevmiye ile 
atanmıştır. Medreseden icazetli olup imamlık yapmakta ve Malûmât-ı Diniyye 
dersini vermektedir. Öğretmenliğe yeni başlamıştır. Diğer vekil muallim 
Nureddin Efendi 30 yaşında ve Uşak Rüştiyesinden mezundur. Muallimliğe 
başlayalı 10 sene olmuştur. İki çocuk sahibi olan Nureddin Efendi’nin maaşı 
250 kuruştur. 

1917’de riyaziye, resim ve el işleri dersleri dışındaki dersler müfettiş 
tarafından iyi bulunmuştur. Bulaşıcı hastalık yüzünden okullar bir ay kadar tatil 
edildiğinden kısmen kısaltılarak program tamamlanmıştır. 



36     Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

2.2.	 Osman	Gazi	Mektebi

Okul, 1332-1333/1916-1917 ders yılı teftiş raporunda başlığın yanına düşülmüş 
“geçen sene müceddeden küşâd edilmiştir” ibaresine göre 1915 veya 1916’da 
açılmıştır.9 Mektep binası kirayla tutulmuş, iki katlı ahşap bir evdir. Bina tamire 
muhtaç ve okul olmaya elverişli değildir. Alt katı odunluk ve diğer ihtiyaçlara 
ayrılmıştır. Okul üç dershanelidir. Bahçesi yeterli olan okulun alt katındaki tuvalet 
ihtiyaca cevap vermediğinden bahçeye birkaç tuvalet yapılması gerekmektedir. 
Ders araç-gereçleri olarak okulda, eski usulde 20 sıra, 5 yazı tahtası, 3 masa, 2 
tasvir-i hümayun, yeterli sayıda harita, 3 soba ve 6 bayrak mevcuttu. 

1917-1918 ders yılından itibaren iki derslikli ve iki muallimli olan 
okulda Muallim Hüseyin Avni Efendi, Uşak Rüştiyesi mezunlarından olup, 
1328/1912’de imtihanla ehliyetname almıştır. 30 yaşında olan Avni Efendi 
1325/1909’da öğretmenliğe başlamıştır. Evli ve 4 çocuğu olan Avni Efendi 
muavin-i evvellikten muallimliğe terfi ederek maaşı 250 kuruştan 1918’de 
400 kuruşa yükseltilmiştir. Mektep binasının ve öğrencilerin temizliğine özen 
göstermiştir. Bazı eksikliklerine rağmen kayıtları düzgündür. Beden ile dini 
eğitimlerine, çevik ve faal olmalarına dikkat etmiştir. Diğer öğretmen Ömer 
Lütfi Efendi ise muavin-i sânilikten muavinliğe terfi etmiş ve maaşı 200 kuruştan 
1918’de 300 kuruşa yükselmiştir. Avni Efendi gibi Uşak Rüştiyesi mezunu 
olan Ömer Lütfi 1325/1909’da ehliyetname almıştır. İki muallimin yetersizliği 
sebebiyle eğitim programının uygulanmasında zorluk çekilmiştir. Bunun 
yanında daha sağlıklı bir eğitim için ders gereçlerindeki noksanların giderilmesi 
ve bir muallimin daha atanması gerekmektedir. Okulda bilhassa resim ve elişleri 
derslerinde eksiklik söz konusudur.

2.3.	 Gülistan-ı	Mârifet	Mektebi

1909 yılında Aybey mahallesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlayan okul 
Boşnak Hoca Mehmed Efendi tarafından açıldığına (Tümer, 1971, s. 82; Solak, 
2002, s. 162) göre ilk etapta hususi bir statüdeydi. Ne zaman devlet okulu 
olduğunu belirleyemesek de en azından teftiş raporlarından 1916-1917 ders 
yılında mektebin resmi statüde olduğunu tespit ediyoruz. Tıpkı yukarıda geçen 
hususi mektep Hadîka-i Hürriyet ile Muradiye’nin10 birleşmesinden Murad-ı 
Evvel devlet okulunun teşekkül etmesi gibi Gülistan-ı Marifet de önceden 

9 Buradaki ikilem, müfettişin “geçen sene” derken raporu yazdığı tarihi (1917) mi yoksa 
raporun ihtiva ettiği eğitim-öğretim yılını (1916-1917) mı esas aldığının müphemliğinden 
kaynaklanmaktadır. 
10 Araştırmalarımız neticesinde bu mektebe dair bir bilgiye ulaşamadığımız için hususi veya resmi 
olup olmadığını da tespit edemedik.
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özel okul olup sonradan devlet okuluna çevrilmiş olmalıdır.11 1917 tarihli teftiş 
raporuna göre okul binası devlete ait kargir ve bir katlıdır. Genişçe bir sofa, 
üç dershane ve birer adet öğretmen ve hademe odasını içermektedir. Üç taş 
basamakla zemin katı üzerine inşa edilmiş ve 1,5 metre yüksekliğinde bulunan 
bodrum katı odunluk olarak kullanılmaktadır. Bina yeni Özel İdareye aittir. İki 
metre zemin katından yukarısı ahşap olup bahçesi yoktur. Teneffüs yeri arka 
taraftaki meydanlıktır. Hapishaneye çok yakın olmasından dolayı tutukluların 
bağırıp çağırmalarından dolayı ders düzeni bozulmaktadır. Bu yüzden 1917’de 
hükümete ait başka bir bina ile değiştirilmesi veya diğer bir yere yapılacak 
binaya taşınması girişiminde bulunulmuştur (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 13/2); 
fakat 1918’de aynı binada eğitime devam edilmesinden bu teşebbüsün bir netice 
vermediği anlaşılmaktadır. Okulda 26 sıra, 2 yazı tahtası, 2 soba, 1 muallim 
kürsüsü, 1 saat, 1 bayrak, 1 tasvir-i hümayun, 2 Hilal-i Ahmer levhası ve yeterli 
sayıda harita mevcuttur. 

Üç dershaneli ve üç muallimli Gülistan-ı Mârifet’de 1917’de eğitim 
muavin-i evvel, muavin-i sâni vekili ve sâlis vekilinden oluşan üç öğretmenle 
yürütülmekteydi. Muavin-i Evvel İsmail Efendi12 Rüştiye’den aliyyülala 
(pekiyi) derecede şahadetname (diploma) ve 1325/1909’da ehliyetname 
almıştır. 42 yaşında olup 1316/1900’de öğretmenlik mesleğine girmiştir. Evli 
ve 300 kuruş maaş almaktadır. Muavin-i Sani Ömer Lütfi Efendi’nin askerde 
bulunması sebebiyle yerine vekaleten 133 kuruş maaşla Mustafa Asım Efendi 
atanmıştır. Henüz 18 yaşında olan Mustafa Asım ibtidâi mezunudur. Girdiği 
idadiyi tamamlayamamıştır. İki yıllık öğretmen Muavin-i Sâlis Mehmet Asım 
Efendi de askerde ihtiyat subayı (yedek subay) olduğundan maaşını kıtasından 
almaktadır. Raporda, 23 yaşında olan Asım Efendi’nin görevinin vekaleten 
yürütüldüğü ifade edilmekle birlikte yerine birisi bulunamamış olacak ki 
okulda sadece iki öğretmenin görev yaptığı belirtilmektedir. Bunlar da tek asil 
öğretmen olan Muavin-i Evvel İsmail Efendi ile Muallim-i Sani Vekili Mustafa 
Asım Efendi’dir. Müfettiş 1917’deki teftiş raporunda öğrencilerin temizliğini 
yetersiz ve beden eğitimini zayıf bulmuştur. 

1918’e gelindiğinde okulda iki öğretmen mevcuttur. Bunlardan Muavin 
Ömer Lütfi Efendi’nin askerden döndüğü ve başmuallimliği vekaleten yürüttüğü 

11 Tümer eserinde (1971, s. 80-83) kurucularını da belirttiği Şems’ül-Maarif, Bedr’ül-Maarif, 
Hadîka-i Hürriyet ve Gülistan-ı Mârifet okullarının 1908 İnkılabından önceki yakın zamanlarda 
açılıp iki üç sene yaşayıp kapandıklarını ifade etmektedir. Dolayısıyla bunlardan Hadîka-i 
Hürriyet kapanarak muallim kadrosu Murad-ı Evvel Numûne Mektebi’ne geçerken Gülistan-ı 
Mârifet ismiyle birlikte hususiden resmi statüye geçmiştir.
12 Bu İsmail Efendi’nin, 1967 İl Yıllığında (1968, s. 117)  mektebin ilk müdürü olarak bahsedilen 
Ayanzâde İsmail Efendi olup olmadığı şüphelidir. 
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görülmektedir13. Uşak Gülşen-i İrfan Rüştiye okulundan mezun olan Ömer Lütfi 
aynı zamanda medrese tahsili de görmüş 9 yıllık ehliyetnameli bir öğretmendi. 
Ömer Lütfi 33 yaşında evli ve iki çocuk sahibi olup maaşı 300 kuruştu. Diğer 
öğretmen, 24 yaşında medrese tahsilli ve merkez rüştiyesinden mezun Muavin 
Vekili Osman Zeki Efendi idi. Okulda 10 kuruş yevmiye ile çalışmaktaydı. 

2.4.	 Reşâdiye	İnâs	Mektebi

Okulun açılış tarihi bilinmemekle birlikte Yılancı Camii karşısında bulunan 
Şabanoğlu İsmail Aşkın’ın evinde açıldığı tespit edilmiştir14. Nitekim 1916-
1917 ders yılına ait teftiş raporuna göre de okul binası kirayla tutulmuş iki katlı 
bir evdi. Üçü dershane, ikisi yemekhane, biri muallimlere diğeri hademelere 
ait toplam yedi odası vardı.15 Ancak bina sağlığa aykırı ve eğitim için elverişli 
değildi. Bu nedenle 1918’de bir başka bina için girişimde bulunulmuştur (BOA. 
MF. HTF. 5/115). Ders araç-gereçleri olarak okulda 23 yazı tahtası, 3 soba, 1 
mangal, 1 saat, 3 masa, 6 harita, 2 tasvir-i Hümayun vardı. Bunların dışında 
1917’deki teftiş raporunda ders araç gereçleri arasında zikredilen piyano (BOA. 
MF. HTF. 5/5) 1918 teftişinde bulunmamaktadır. 

Mektep üç devreli ve üç muallimelidir. Başmuallime Şaziye Hanım 
45 yaşındadır ve Dersaadet Darülmuallimâtı’ndan (İstanbul Kız Öğretmen 
Okulu) mezundur. Bekar olan başmuallime (1918’de) 30 yıllık öğretmendir. 
Maaşı 1917’de 600 kuruş iken bir yıl sonra 800 kuruş olmuştur. Başmuallime 
mektebin temizliğine ve düzenine dikkat etmiş bazı eksikliklerine rağmen 
kayıtlarını düzene sokmuştur. Ders araç-gereçlerini iyi niyetle korumuş, ancak 
eksikliklerin giderilmesi için teşebbüste bulunmamıştır. Tedrisata önem vermiş 
ve müfredat programını uygulamaya çalışmışsa da fen derslerindeki bilgisi eksik 
bulunmuştur. Savaş dolayısıyla velilere tahsil zorunluluğu uygulanamamaktadır. 
Başmuallime öncelikle bir mektep binasının bulunmasını bir muallime daha 
tayinini ve eşya derslerine ait levhalar ve modeller ile ders araç-gereçlerinin 
sağlanmasını istemektedir (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 4). Başmuallimenin 1916-
1917 ders yılında rahatsızlığına binaen bir süre okula devam edememesi ve 
lekeli humma hastalığı yüzünden Uşak’ta okulların bir ay kadar tatil edilmesi 

13 1967 yılına ait Uşak İl Yıllığında (1968, s. 117) Ayanzâde İsmail Efendi’den sonra okulun 
idaresine Boşnakzâde Mehmet Efendi’nin geldiğini ve bu görevi Cumhuriyet’e kadar sürdürdüğü 
yazmaktadır. Teftiş raporuna göre 1917-1918’de muallim-i evvellik vekaleten Ömer Lütfi Efendi 
tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Buna göre Boşnakzâde Mehmet Efendi’nin müdürlüğü en 
azından mezkûr yıl için geçerli değildir.
14 Daha sonra mektep, 2 Numaralı Kız Mektebi adını alarak başka bir binaya taşınmış ve kısa bir 
süre sonra kapanmıştır (Solak, 2002, s. 164).
15 1917 teftişinde binanın birinci katında büyük bir sofa ile dört oda, ikinci katında biri hademe 
dört odası olduğu belirtilmektedir (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 13/2).
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sebeplerinden eğitim bir dereceye kadar sekteye uğramıştır. Bununla birlikte 
okul, erkek mekteplerine nispetle daha iyidir (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 14/1). 

Muavine Safiye Hanım 1316/1900’de İzmir Terakki-i İnâs Rüştiyesinden 
mezun olmuştur (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 5). 1918 raporuna göre 22 yaşındadır 
ve öğretmenliğe başlayalı 7 sene olmuştur. Bekar olan muallimenin maaşı 
1917’de 400 kuruşken bir sonraki sene 500 kuruşa yükselmiştir. 1917’de Safiye 
Hanım başmuallime ile olan anlaşmazlığı sebebiyle başka bir okula naklini 
talep etmiştir. Ancak müfettiş tarafından gerekli nasihatler yapılarak araları 
bulunmuştur.

Okulun 1917’de Muavine-i Saniye kadrosu münhal olduğundan bu 
görevi mektebin bir yıl önceki mezunlarından Nuriye ve Hesna Hanımlar 
yürütmektedirler. Bir yıl sonra bunlardan 19 yaşındaki Nuriye Hanım’ın 300 
kuruş maaşla görevine devam ettiği görülmektedir (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 5). 

2.5.	 Necm-i	Edeb	İnâs	Mektebi

1912’de açılmış olan okul (Solak, 2002, s. 163; 2003, s. 122), teftiş esnasında 
kira ile tutulmuş iki katlı bir evden ibaretti. Bu evin üst katında üçü dershane biri 
muallime odası olmak üzere 4 oda varken alt katında geniş bir gezinti yeri ve 
odun gibi şeyler depolanması için kullanılan düzensiz iki oda mevcuttu. 1918’de 
bunlardan birisinin tamir ettirilerek dershane yapılması kararlaştırılmıştır. 
1917’de okulun bir tek tuvaletinin ihtiyacı karşılamaması üzerine üç adet daha 
yapılması için gereken tahsisat gönderilmiştir. Aynı yıl sahibesi tarafından 
kullanılan diğer kısmının da elde edilmesiyle mükemmel bir mektep olacağı 
öngörüldüğünden bu konuda gerekli teşebbüste bulunulmuştur (BOA. MF. 
HTF. 5/5, s. 14/1). Bir sonraki teftişte bu girişimin olumlu veya olumsuz 
neticelendiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. İlk teftişte okulun bahçesinin 
olmamakla beraber çevresindeki arsadan faydalanıldığı belirtilirken bir sonraki 
teftişte bahçesinin yeterli olduğu belirtilmektedir. Diğerleri gibi bu mektep 
binası da tamire muhtaçtır (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 5). Okulda 42 sıra, 3 soba, 
3 yazı tahtası, 1 saat, yeterli sayıda harita, bir dolap, 2 masa vardır. 

Mektep, üç dershaneli ve üç muallimelidir. 1917’de muavine-i 
evveliyelikten 1918’de başmuallimeliğe terfi eden Naciye Hanım Edirne 
İnâs Rüştiyesinden mezundur. İmtihanla ehliyetname almış ve 1328/1912 
yılı başında Edirne İbtidâi Rüştiyesi muallime-i sâniyeliği vekaletine 250 
kuruş maaşla atanmışsa da Balkan Harbi’nin çıkması sebebiyle İstanbul’a 
gelerek 1329/1913 yılı başında Uşak İbtidâisi muavineliği vekaletine 200 
kuruş maaşla tayin edilmiştir. 1916-1917 ders yılı başından itibaren aynı 
göreve asaleten 500 kuruş maaşla atanmıştır. 1918’deki rapora göre aynı 
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maaşı almaya devam etmekte olup evli ve 18 yaşındadır. 1917’deki rapora 
nazaran 1918’deki müfettişin bu muallime hakkındaki kanaati oldukça 
olumsuzdur. Buna göre başmuallime mektep binasının temizliğine ve 
hıfzıssıhha kurallarına dikkat etmemiş, kayıtları düzgün tutmadığı gibi okulun 
defterleri pis ve pejmürde bir haldeydi. Öğrencilerin dini terbiyesine dikkat 
etmesine karşın beden eğitimlerine ve temizliklerine itina göstermemişti. 
Ders gereçlerini de iyi koruyamamıştı. Müfettişe göre geçimsiz bir muallime 
olduğundan programı uygulamayı bile aklına getirmemişti. Dolayısıyla 
raporda bu muallimenin diğer meslektaşlarıyla birlikte çalışmaya yatkın 
olmamasından dolayı tek muallimeli bir okula atanmasının uygun olacağı 
önerilmektedir. Başmuallime müfettişten bir veya iki muallimenin kadroya 
ilave edilmesini, yeterli sayıda harita ve bir piyano veya orgun temin 
edilmesini talep etmiştir. 

Okulun diğer muallimesi Cemile Hanım’ın, 1917’de 300 kuruş maaşlı 
muavine-i saniyelikten 1918’de 400 kuruş maaşla muavineliğe terfi ettiği 
görülmektedir. Kütahya Malhatun İnâs Numûne rüştiyesinden mezundur. 
1916’da ehliyetname alarak ilerlemiş ve muavine-i saniyeliğe tayin edilmiştir. 
Naciye Hanım ile aralarındaki geçimsizlik sebebiyle her ikisine de nasihatlerde 
bulunulmuştur. 1918’de 19 yaşında olan Cemile Hanım, Kütahya’ya tayinini 
istemektedir. 

Okula 1918’de bir öğretmenin daha atandığı görülmektedir. 20 yaşında 
olan Muavine Gülsüm Hanım İzmir Terakki-i İnâs Rüştiyesi’nden mezundur. 
Öğretmenliğe başlayalı 7 yıl olmuştur. Maaşı 300 kuruştur. Eşinden boşanmış 
olan Gülsüm Hanım’la ilgili kentte bazı dedikodular yapılmaktadır. Müfettiş, 
muallimenin saygınlığının olmadığını ve süfli kadınlarla ilişkisi yüzünden 
onurunu muhafaza edemediğini ileri sürmektedir (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 15/1; 
5/115, s. 6). Keza teftişlerde hakkında tek olumsuz görüş bildirilen öğretmendir. 
Necm-i Edeb, 1922 yılından sonra 1 Numaralı Kız Mektebi adını alarak kızlara 
özgü öğretim yapısını 1925’te İlkokula dönüştürülünceye kadar sürdürmüştür 
(Solak, 2002, s. 163; 2003, s. 122).

Kaza merkezinde bulunan bu ibtidâilerden başka raporlardan merkez 
köylerden Bozkuş’ta bulunan Numûne-i Terakkî Mektebi binasının yandığını 
öğreniyoruz. Zaten mektebin muallim muavini Hasan Tahsin Efendi’nin 
birliğine sevk edilmesi ve kanun uyarınca 250 kuruş olan maaşının kendisine 
verilmesinden ötürü okul seferberlikten (1914’ten) itibaren kapalıdır (BOA. 
MF. HTF. 5/115, s. 6).

İbtidâi okullarının teftişleri ile birlikte kaza merkezinde yeni açılmış olan 
ana mektebi de denetlenmiştir. 
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3. Ana Mektebi

Osmanlı Devleti’nde anaokulları, yurt çapında Tedrisât-ı İbtidâiye Kanun-ı 
Muvakkati’nin 4. Maddesi16 uyarınca 15 Mart 1915’te yayımlanan Ana 
Mektepleri Nizamnamesi17 ile açılmaya başlanmıştır. İbtidâilerin ilk basamağı 
olarak kurulan ana mekteplerinin, halk tarafından açılması ve sadece teftişinin 
devlete ait olması öngörülmüştü (Erdem, 2013, s. 114). 

Uşak’ta ilk ana mektebi 1915’in sonlarında18 iki katlı kiralık bir evde 
açılmıştı. Okul binasının kira bedeli aylık 250 kuruştan yıllık 3000 kuruştu 
(BOA. DH. UMVM., 146/81, s. 33). Bina büyük olmakla beraber odaları sınıf 
olmaya uygun olmayacak kadar küçüktü. Dolayısıyla 1917’de daha uygun 
bir bina bulunduğunda anaokulunun oraya nakledilerek küçük bir tadilatla bu 
binanın Numûne Mektebi yapılması planlanmıştır. Ancak daha sonraki sene 
bunun gerçekleşmediği görülmektedir. Beş odalı, iki dershaneli olan binanın iki 
odası aynı zamanda muallimeler tarafından kullanılırken diğer tamire muhtaç 
odalar hademelerin (hizmetlilerin) kullanımına ayrılmıştır. Anaokulu olmaya 
elverişli olmayan okulun bahçesi yeterlidir. İlk olarak 150 çocukla başlayan 
eğitim 1916-1917 ders yılında mektebe kayıtlı 140 öğrenci varsa da (Karayaman, 
2014, s. 131) özellikle elbiselerinin temiz tutulması ve kızların saçlarının her 
gün taranması hususundaki uğraş talebelerin çoğunun okula gönderilmemesine 
yol açmaktadır. Nitekim mektebe düzenli olarak sadece 30-40 öğrenci devam 
etmektedir. Okulda 23 sıra, 1 muallime masası, 2 soba, 1 tasvir-i Hümayun, 
Fröbel eşyasından bir kısmı ve İdadiden19 devredilmiş bir armonik mevcuttur. 

Okulda 1917’de, sadece ana mektebi mezunu, 22 yaşında Muallime 
Nazmiye Hanım vardı. Geçen sene denildiğine göre 1915-1916 ders yılı başında 
tayin olmuştur. Bekar olup maaşı 600 kuruştur (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 14/2). 

16 Bu madde için bkz. (Unat, 1927, s. 8; Özalp, 1982, s. 83).
17 Nizamname hükümleri için bkz. (Unat, 1927, s. 142-143; Özalp, 1982, s. 548-549).
18 Karayaman arşiv belgesine (BOA. DH. UMVM. 138/5) dayanarak ana mektebinin 1915’te 
açıldığını tespit etmiştir (Karayaman, 2014, s. 131). Mezkûr belgede, Kütahya kazası merkezinde 
6 odalı ve 3 dershaneli Mithat Paşa Ana Mektebi 9 Teşrin-i Sâni 1331/22 Kasım 1915’te açıldığı 
ve ardından tam tarih verilmemekle beraber Uşak Anaokulunun açıldığı bilgisi yer almaktadır. 
Ayrıca 1917 teftiş raporunda okula ilk atanan muallimenin “geçen sene” yani 1915-1916 Ders 
Yılında tayin olunduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla mektep, Karayaman’ın tespit ettiği 1915’in 
sonlarında açılmış olmalıdır.
19 Kazada açılan İdadi mektebine dair Heyet-i Teftişiye belgelerinde az da olsa malumat 
geçmektedir. Buna göre İdadi binasının kiralık ve odalarının dar olması sebebiyle bir idadi 
okulunun inşasına başlanmasının önemli olduğu belirtilmektedir. Nitekim Kütahya Maarif 
İdaresinin beş senelik programına göre 1916’da Uşak’ta idadi binasının inşası için 50000 kuruş 
tahsisat ayrıldığı görülmektedir (BOA. DH. UMVM., 85/7). Ayrıca okulun ders ve hendese 
aletlerinin bulunmadığı, bina dahilinde namaz kılınacak bir yerin olmadığı vurgulanmaktadır. 
Ayrıca 61 yaşındaki Ulûm-ı Riyâziye Muallimi Ali Haydar Efendi’nin emekliye sevki talep 
edilmiştir (BOA. MF. HTF. 3/114). 
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Bir sonraki senede yapılan teftişte anaokulunun kadrosunda Nazmiye Hanım 
bulunmamaktadır. Onun yerine Başmuallime Fatma Güzide Hanım atanmıştır. 
Başmuallime 19 yaşındadır ve Dersaadet Darülmuallimâtı’nın Ana Sınıfından 
mezundur. Bir senelik öğretmen olup maaşı 600 kuruştur. Halkın takdirini 
ve sevgisini kazanmıştır. Fröbel yöntemini20 uygulamaya çalışsa da araç ve 
gereçlerin bulunmamasından başarı sağlayamamıştır. Geldiği sırada okulun 
mevcudu 15 kadar iken birkaç ay zarfında 75-80’e ulaştırmıştır. 

Okulun diğer öğretmeni, Muallime Muavinesi Zehra Hanım’dır. Fatma 
Güzide Hanım’la aynı okuldan mezun olmuş ve onunla aynı yaştadır. Zehra 
Hanım Güzide Hanım’la uyumlu bir şekilde okulun ilerlemesine gayret 
etmektedir (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 6).

4. Hususi Mektepler 

1286/1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesinin 129. ve 130. maddeleri 
uyarınca (Mahmud Cevad, 2001, s. 445; Özalp, 1982, s. 184-185) hususi 
mektepler, cemaatler, Osmanlı tebaası veya yabancılar tarafından ücretli 
veya ücretsiz olarak açılan ve masrafları kurucuları tarafından karşılanan 
okullardı. Bu okulların açılabilmesi için öğretmenlerinde Maarif Nezareti veya 
mahalli maarif idaresi tarafından onaylanmış şahadetnamelerinin bulunması, 
okullarda adaba ve politikaya aykırı ders okutulmaması için derslerin cetveli 
ve kitaplarının Maarif Nezareti veya mahalli maarif idareleri tarafından tasdik 
edilmesi gerekiyordu. Yine bu okulların taşrada vilayet maarif idaresi ile valisi 
ve İstanbul’da Maarif Nezareti tarafından verilen resmi ruhsatnameye sahip 
olmaları zorunluydu. 

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra Osmanlı Devleti tek 
taraflı olarak kapitülasyonları kaldırarak yabancı okulların hukuki dayanağını 
ortadan kaldırmış ve 18 Kasım 1914’te Meclis-i Vükelâ’da alınan karar gereği 
yabancı okullara el koymuştu (Yılmazlar, 2007, s. 29). Bu karara istinaden 
Uşak’taki Fransız Okulu Ecole de Garçons des Freres de kapatılmıştır (Şişman-
Tutsak-Çakmak, 2002, s. 111-112).

1915 yılında 45 madde ve bir geçici maddeden oluşan Mekatib-i Hususiye 
Talimatnamesi adıyla oldukça kapsamlı bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre 
özel okullar, masrafları şahıslar ve hükümetçe tanınmış Türkiyeli cemaat, 
cemiyet ve şirketler tarafından karşılanan kurumlar olarak belirtilmiş ve daha 

20 Fröbel yöntemi, Alman eğitimci Friedrich Wilhelm August Fröbel’in (1782-1852) okul öncesi 
çocuklar için geliştirdiği bir eğitim metodudur. 1837’de ilk çocuk bahçesini kuran Fröbel her 
şeyin doğaya bırakılmasını ve çocukların gelişmesinin açık havada yapılacak alıştırmalar, oyunlar 
ve şarkılarla kolaylaştırılması görüşünü öne sürmüştür. Detaylı bilgi için bkz. (Aytaç, 1998, s. 
269-276).
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önce bu kapsamda değerlendirilmeyen dershaneler de özel okul statüsüne 
alınmıştır. Yabancıların cemaat, cemiyet ve şirket olarak okul açmaları 
yasaklanmış, bireysel olmak kaydıyla müsaade edilmesine karşın bu da çeşitli 
uygulamalarla zorlaştırılmıştır. Türkçe dışında bir dille eğitim veren okullarda 
Türkçe, Osmanlı Tarihi ve Coğrafyası dersleri ilk defa zorunlu hale getirilmiştir 
(Yılmazlar, 2007, s. 30, 31).

Bütün özel okulların, herhangi bir zaman veya izne bağlı olmaksızın teftiş 
edileceği hükme bağlanmıştı. Kısacası bu yönetmelikle Türk, gayrimüslim ve 
yabancıların açmış olduğu ve açacağı özel okullarla ilgili kuruluş, çalışma, 
müfredat, teftiş ve disiplin işleriyle ilgili esaslar belirlenmiş ve özellikle yabancı 
okulların sahip olduğu imtiyazlar ortadan kaldırılarak tüm okullar üzerinde 
devlet denetimi sağlanmaya çalışılmıştır (Yılmazlar, 2007, s. 32-33). 

Uşak’ta teftiş raporlarında 1916-1918 tarihleri arasında Gülşen-i İrfan, 
Eytâm-ı Esnaf, Rum ve Ermeni mekteplerinin isimleri geçmektedir. 

4.1.	 Müslümanlara	Ait	Hususi	Mektepler	

1917 teftiş raporunda adı geçen Gülşen-i Maarif okulunun, aslında Gülşen-i İrfan 
iken sehven yazıldığı kanaatine sahip olduk. Aşağıda bilgileri paylaştığımız bu 
okul “Gülşen-i Maarif Mektebi”, 1917’de yaşanan durum nedeniyle kapatılmıştır. 
Müslümanlara ait diğer okul Eytâm-ı Esnaf Mektebidir.

4.1.1.	Eytâm-ı	Esnaf	(Esnaf	Yetimleri)	Mektebi

Teftiş raporlarına göre bu okul başlıca esnaf yetim çocukları ile kasabada 
mevcut fakir ve kimsesiz çocukların okutulmasını sağlamak üzere II. 
Meşrutiyet’in ilanını müteakip açılmıştır.21 Balkan Savaşına kadar çok iyi bir 
şekilde yönetilmişse de daha sonra gelirlerinin azalması yüzünden muktedir ve 
ehil öğretmen ihtiyacını karşılayamadığından mektebin idare ve eğitimi zarar 
görmüştür. Mektep için kiralanmış olan bina, sahipleri Akarcalızâde Hacı Yahya, 
İsmail ve Hacı Mehmet Efendiler tarafından hibe edilmiştir.22 Genel durumu 
itibarıyla nehari (Gündüzlü) olmaya uygundur. Resmi ruhsatnamesi vardır. 
Mektep Uşak’ın tam merkezindedir. Binası kargir olup Uşak’taki okul binaları 
içerisinde en iyisidir. Beşi dershane olmak üzere diğerleri müdür, muallimler ve 
hademelere ait toplam 8 odası vardır. Mektep bir heyetle idare edilmektedir.23 

21 Okul, 1 Ağustos 1909 tarihinde Karaağaç Mahallesinde bulunan Berber Bekir Usta’nın evinde 
açılmıştır (Solak, 2002, s. 162).
22 Bu hibe okulun idaresinden sorumlu olan Terakki-i Maarif Cemiyeti’ne yapılmıştır (Uşak İl 
Yıllığı (1967), 1968, s. 117).
23 Bu heyeti oluşturan Terakki-i Maarif Cemiyeti’nin 14 üyesi için bkz. (Tümer, 1971, s. 88-89).
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Bir müdür ve dört muallimi mevcuttur24 (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 15/1; 5/115, s. 
6-7). Okul, Yunanlılar tarafından işgal edilip hastane yapılmış ve kaçarlarken de 
yakılmıştır (Tümer, 1971, s. 90).

4.1.2.	Gülşen-i	İrfan	Mektebi

Bu mektep, Uşak’ın maarif ve kültür hayatında babası Çallı Ömer Efendi gibi 
önemli bir yere sahip olan Ahmet Tahir Efendi (1876-1922) tarafından 1901’de 
kurulmuştur (Çakmak, 2011, s. 51; Erkek, 2016, s. 192). Gülşen-i İrfan Uşak’ta 
oldukça yenilikçi ve modern bir öğretim programına sahip, ilk karma eğitimi 
yapan okuldur. Bu sayede okul Uşak’ta birçok müşahhas kişinin yetişmesine 
vesile olmuştur. Bunda idealist bir ittihatçı olan okulun kurucusu ve müdürü 
Ahmet Tahir Efendi’nin anlayışı ve gayretinin payı büyüktür. Uşak’ın yetiştirdiği 
bu münevver maarifçi, henüz genç denebilecek yaşta Yunan askerleri tarafından 
şehit edilmiştir.25

Bu okul, 1916-1917 ders yılında kapalıydı (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 15/1). 
Bir sonraki yıla ait teftiş raporundan ise mektep binasının savaştan dönen zayıf 
düşmüş askerlerin bakımı için tahsis edildiğini ayrıca seferberlik nedeniyle 
muallimlerinin askere alınmasından ve müdürünün idadiye naklinden dolayı 
kapalı olduğu bilgisini elde ediyoruz (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 6). Bu bağlamda 
okulun eğitim faaliyetinin Tümer’in belirtiği 1922’den (Tümer, 1971, s. 82) 
önce sona erdiği anlaşılmaktadır.

4.2.	 Gayrimüslim	Mektepleri:

Kazada Gayrimüslim mektepleri olarak Rum ve Ermeni okulları mevcuttu. 

4.2.1.	Rum	Mektebi

Bu okulun tam olarak kuruluş tarihi henüz belirlenememiş olmakla birlikte 1890 
yılına kadar götürülmektedir (Solak, 2002, s. 167). Okul binası 1894’te yanmış 
ve daha sonra tekrar inşa edilmiştir (Tutsak, 2006, s. 598-606). Teftiş raporlarına 
göre Rum Mektebi, Rum Kilisesinin yanında iki katlı tamire muhtaç ahşap 
bir binaydı. 1916-1917’de okulun ruhsatnamesi yenilenmiş ve muallimlerin 
ehliyetnameleri onaylanmıştır. Okulu Sofi isminde bir müdire idare etmekteydi. 

24 Teftiş raporlarında sayıları dışında okulun öğretmenleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. 
Tümer’in verdiği bilgiye göre (1971, s. 90) okulda Muallim-i Evvel Ali Fahri Bey (Balıkesirlizade), 
Muallim-i Sâni Hasan Hilmi Bey (Ali Hocazade), Muallim Hafız Hüseyin Efendi (Zencircizâde), 
Muallim Hüseyin Efendi (Konyalı), Muallim İbrahim Efendi (Varıcızâde) görev yapmaktaydı.
25 Ahmet Tahir Efendi’nin yaşamı, faaliyetleri ve siyasi görüşü hakkında detaylı bilgi için bkz. 
(Erkek, 2016, s. 187-205).
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Bu tarihlerde okulun ana sınıfı bulunmakla birlikte erkek kız karışık eğitim 
verilmekteydi. Müfettişe göre Türkçe derslerine özen gösterilmekte tarih dersi 
de okutulmaktaydı. Okulun eğitime ara vermeksizin 1917-1918 ders yılında da 
faaliyette olduğu görülmektedir (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 15/1; 5/115, s.7). 

4.2.2.	Ermeni	Mektebi

Hicri 1290/1873’te açılmış olan (Kölemen, 2007, s. 92) bu ibtidâi mektebi 
seferberliğin başlangıcından itibaren gelirleri yetmediği için kapalıdır. 1916-1917 
ders yılının ortasında açılmış ise de muallim ve muallimeleri bulunmamaktadır. 
Vekaletle idare edilen okulun resmi ruhsatı vardır. Okul binası taştan; ancak 
harap bir durumdadır. Dolayısıyla, okul olmaya elverişli olmayıp sağlık 
şartlarına uygun değildir. Türkçe dersi tahsisatı konulmuşsa da 1918-1919 ders 
yılı başında okutulacaktır. Okulun bahçesi mevcut olup genişletmeye müsaittir 
(BOA. MF. HTF. 5/115, s. 7).

5. Uşak Nahiyelerindeki Okullar

1917 Mayıs ayı başından itibaren Uşak kazasına bağlı nahiyeler ve köylerin 
ibtidâi mektepleri tatil edildiği için teftiş yapılamamıştır. Dolayısıyla bunlar 
hakkındaki bilgiler rapora yazılmamıştır (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 14/2). 1918’de 
Müfettiş Ahmet Kemal, kaza merkezindeki okulları denetledikten sonra sırasıyla 
Karahallı, Sivaslı, Ulubey ve Banaz nahiyelerinin merkez okullarını da teftiş 
etmiştir. 

5.1.	 Karahallı	Nahiyesi	Mektebi

Müfettiş, 31 Mayıs 1918 Cuma günü Karahallı’ya ulaşmıştır. Yapılan teftişe göre 
buradaki okul binası 4 dershaneye ve 1 muallim odasına sahipti. Bina yeni olup 
1329/1913’te inşa olunmuştu. Duvarları taş ve nahiyenin ihtiyacı için yeterliydi. 
Nahiye merkezinin en iyi yerinde bulunan okulun bahçesi yoktu. Bunun için 
arka tarafındaki yer duvarlarla çevrilip bahçe haline getirilmesi ve buraya 
tuvalet de yapılması planlanmaktaydı. Ancak okul, Muallim İlyas Efendi’nin 
istifasından sonra öğretmen bulunamadığı için bir yıldır kapalıydı. Bir önceki 
sene Kütahya Vilayet Hususi İdaresi’nin 20 Kanun-ı Sâni 1332/2 Şubat 1917 
tarihli kararı uyarınca Muallim maaşı 300, Muallim-i Sani 200 ve bevvaba 
100 kuruş maaş tahsis edilmişti (BOA. DH. UMVM. 146/81, s. 29). Nahiyede 
kızlara mahsus bir mektep binası daha yapılması için gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur.
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5.2.	 Sivaslı	Nahiyesi	Mektebi

Müfettiş Karahallı’dan sonra 2 Haziran 1918 Pazar günü Sivaslı’ya gelmiş ve 
buradaki mektebi teftiş etmiştir. Mektep ilk olarak 1330/1914 yılında açıldığı 
halde, muallimi seferberlik nedeniyle askere çağrıldığı için 3,5 yıl kapalı kalmıştır. 
Okul için 1333/1917 yılında yeni bir binası inşa edildiği halde natamamdı. İç 
kapılardan bazıları eksik ve pencerelerinin çoğu camsızdı. Bu eksikliklerin ders 
yılı başında giderileceği Nahiye Müdürü tarafından ifade edilmiştir. Mektep, 
nahiyenin en iyi yerinde olup, en büyük ve en güzel binasıydı. Okul binasının 
bodrum katı taştan olup kerpiçten imal edilmişti. Etrafı açık ve bahçe yapılmaya 
uygun olduğundan duvarla çevrilerek tuvaletleri oraya yapılacaktı. Okul, dördü 
dershane ikisi muallim odası olmak üzere altı odalıydı. Bir katlı olup bodrum 
katı yemekhane ve teneffüshane şeklinde kullanılmak üzere düzenlenmiş ise 
de uygun değildi. Okulda ders gereçleri bulunmadığından 1918-1919 ders yılı 
başında yeterli sayıda sıra, yazı tahtası yaptırılacağı nahiye müdürü tarafından 
ifade edilmiştir (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 9). 

Okul iki öğretmen kadrosuna sahipken tek bir öğretmenle, yani 32 
yaşındaki Muallim Muavini İbrahim Efendi tarafından idare edilmekteydi.26 
İbrahim Efendi, Uşak Rüştiyesi’nden mezun olup ehliyetnameliydi. 1 Teşrin-i 
Sani 1325/14 Kasım 1909’da öğretmen olmuş, evli ve üç erkek evladı vardı. 
Maaşı ise 300 kuruştu.27 

5.3.	 Ulubey	Nahiyesi	Mektebi

Müfettiş Ulubey nahiyesine 4 Haziran 1918 Salı günü gelmiştir. Teftişe göre 
mektep binası dört dershaneli olup bir de muallim odası vardı. Bina yeni ve 
duvarları ahşaptı. 1326/1910 senesinde inşa edilmiş olup nahiyenin ihtiyacı için 
yeterliydi. Bahçesi olmadığı gibi bunun için çevresinde müsait bir alan da yoktu. 
İki katlı olup alt katı buğday pazarına aitti. Dolayısıyla pazar günleri gürültü 
yüzünden dersler tam olarak yapılamamaktaydı. Bu mektebin yapılmasında 
büyük yardımları görülen İhtiyar Heyeti, Hükümet konağı karşısında yine 
bir mektep temeli atmağa muvaffak olmuşsa da tamamlanması savaş sonuna 
kalmıştır. Ders gereçleri olarak eski usulde 8 sıra, 8 harita, 2 mangal, 2 soba, 1 
tasvir-i Hümayun vardı. 

Okul, Başmuallim Vekili vefat ettiği için 19 yaşındaki Muavin Vekili 
Mehmet Kâmil Efendi tarafından idare edilmekteydi. Mehmet Kâmil 200 

26 Nitekim Okulun muallimi için 250 kuruş ve bevvap için de 100 kuruş maaş tahsis edilmiştir 
(BOA. DH. UMVM., 146/81, s. 29)
27 Bir önceki yıl maaşı 200 olduğuna göre 50 kuruş arttırılmıştır (BOA. DH. UMVM., 146/81, s. 
29).
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kuruşlu bu göreve üçte bir maaşla tayin edilmiştir (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 
12, s. 11).

5.4.	 Banaz	Nahiyesi	Mektebi

Son olarak müfettiş, 6 Haziran 1918 Perşembe günü ulaştığı Banaz’daki mektebi 
teftiş etmiştir. Raporunda müfettiş okulun, hükümet konağı içinde ayrılmış iki 
odadan ibaret olduğunu ve bu nedenle uygun bir bina bulunmaya çalışıldığını 
belirtmektedir. Ayrıca nahiyede hükümet konağının aslında okul olarak inşa 
edildiği söylentisi de aktarmaktadır. Rapora göre mektepte iki üç sıradan başka 
bir şey yoktu. Daha da önemlisi okul, eski muallimin subaylığa terfiini müteakip 
yerine vekil veya asil bir muallim tayin edilemediğinden üç senedir kapalıydı 
(BOA. MF. HTF. 5/115, s. 12).

6. Teftiş Raporlarına Yansıyan Eğitim-Öğretimle İlgili Eksiklikler ve 
Bunlara İlişkin Öneriler

Raporlardan kazadaki okulların genel olarak bina ve öğretim kadroları hakkında 
bazı malumat yanında okullardaki bazı eksiklikler de yer almaktadır.

Merkezdeki ibtidâilerin hiçbirisinde kütüphane ve müze yoktur. Müfettişçe 
kütüphane ve zirai mahsullerin ve madenlerin sergileneceği bir müze kurulması 
tavsiye edilmiştir. Yine hiçbir okulda kasabanın konumunu ve sınırlarını 
gösteren harita bulunmamaktadır. Murad-ı Evvel, tutulması gereken kayıtlar 
açısından diğer okullara nispetle daha iyi bir konumdadır. Nitekim okulun 
istatistiki bilgilerini ihtiva eden İhsâiyat Cetvelleri (tabloları) ile giderlerine ait 
Muâmelât-ı Hesâbiye Defteri her iki teftişte de düzenli bir şekilde tutulduğu 
görülmüştür. Gülistan-ı Mârifet’te her iki teftişte de ihsaiyat kayıtlarının olmadığı 
belirlenmişken diğer okullarda (Osmangazi, Reşadiye ve Necm-i Edeb) ilk ders 
yılında bulunduğu ikincisinde ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Halkın 
kullandığı Türkçe kelimelerin yazıldığı defter, 1917 teftişinde her okulda var 
olduğu belirtilmişken, 1918 teftişinde kayıt mevcut değildir. 

Genel olarak ifade edilecek olursa nahiye okullarında da defterlerin ya eksik ya 
da hiç tutulmadığı görülmektedir. Aynı şekilde istatistik kayıtları da eksiktir. Ayrıca 
kaza merkezinde olduğu gibi nahiyelerdeki okulların hiçbirisinde müze ve kütüphane 
bulunmamaktadır. Halk nazarında sorunlu bir öğretmen bulunmamaktadır. Ancak 
öğretmenlerin hiçbirisi de müfredattaki dersleri tam anlamıyla verebilecek yeterli 
formasyona sahip değillerdir. Kaza genelinde okul binaları eğitim görmeye uygun 
olmadığı gibi öğretmenlerin askere alınmaları ve yerlerine vekil bulunamaması 
yüzünden mekteplerin çoğu kapanmak zorunda kalmıştır. 
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Bu mesele, savaşın başlangıcından itibaren tüm ülkede olduğu gibi Kütahya 
sancağı ve ona bağlı Uşak’ta da kendisini hissettirmiştir. Vilayetlerden 1915’e 
ait Heyet-i Teftişiye Dairesine gelen raporların özetlenen müsveddelerinde, 
Kütahya’da bulunan köylerin hemen çoğunda mektep bulunmadığı ve kaza 
merkezinde bile mekteplerin bazılarının kiralık ve tamire muhtaç olduğu, livada 
birçok muallimliğin münhal olduğu bildirilmektedir (BOA. MF. HTF. 3/114). 
Sorunun büyüyerek devam ettiği Heyet-i Teftişiye üyelerinden Abdülfeyyaz 
Tevfik’in Kütahya Sancağının eğitim durumunda yaşanan aksaklıklara işaret 
ettiği 21 Teşrin-i Evvel 1335/21 Ekim 1919 tarihli yazısından anlaşılmaktadır. 
Abdülfeyyaz Tevfik, Uşak’la ilgili değerlendirmesinde kazanın konumunun 
önemine nazaran okullarının durumunun hiç iyi olmadığını vurgulamaktadır. 
Keza Gülistan-ı Marifet, Osman Gazi, Necm-i Edep, Kenz’ül-Maarif gibi en 
ileri gelenlerinin bile binalarının yetersiz bahçe ve teneffüs yeri bakımlarından 
yoksun olduklarını bildirmektedir. Dahası Sivaslı, Karahallı, Banaz, Oturak-ı 
Kebir (Büyük Oturak), Bozkuş, Fazıl Ahmet Paşa gibi köy okullarında asil ve 
vekil öğretmen bulunamamasından tamamen kapalı olduklarını belirtmektedir 
(BOA. MF. HTF. 8/31). 

Durumun ciddiyeti, Kütahya Maarif Müdürlüğü’nden gönderilen 
1332-1333 (1916/1917) ders yılına ait layihalardaki bilgilerden daha da iyi 
anlaşılmaktadır.28 Buna göre Kütahya Sancağı’nda tahminen okul yaşındaki 
toplam 31132 çocuktan sadece 4500’ü resmi okullara devam etmekteydi. Köy 
ve mahalle mekteplerine devam edenlerin sayısı da %5 oranında olduğu farz 
edilirse toplam 25132 çocuk tahsilden yoksundu. Buna karşılık tüm sancakta 
ikisi kargir diğerleri ahşap olarak sadece 11 bina mevcut olup ihtiyaç nispetinde 
açılan diğer ibtidâi ve tâli mektepler tamamıyla kirayla tutulmuş ve mecburen 
okul kabul edilmiş evlerden ibaretti. Rapora göre gerekli sayıda mektep binası 
yapılsa bile her birine mesleğine tutkun muktedir öğretmenlerin atanması zordu. 
Bunun için önerilen çözüm ise her nahiyede yatılı ibtidâilerin açılmasıydı. 
Her ne kadar eğitim bilimi açısından ibtidâi eğitiminin çocuğu kendi evinden 
ayırmaksızın verilmesi gerekliyse de ülkenin maruz bulunduğu imkânsızlık 
karşısında yatılı okul esasını kabul etmek zorunluydu. Bu bağlamda nahiye 
merkezlerinde açılacak her bir yatılı ibtidâiye her köyden en az beş çocuk 
alınması ve bunlardan altıncı sene sonunda ibtidâi tahsilini tamamlayan ilk beş 
çocuktan birisinin Darülmuallimîne gönderilmesi önerilmekteydi. Bu suretle 
yirmi senede ulaşılacak noktaya on sene de varılacağı iddia edilmekteydi. Bu 
28 Bu rapor, Kütahya Maarif Müdürlüğünün, 10 Temmuz 1333/1917, 58/285 tarih ve sayılı 
yazısıyla gönderilen 1332-1333 (1916/1917) ders yılına ait dört varaktan oluşan ve gerekli 
yerleri Heyet-i Teftişiyece özel defterine geçirilmiş olan layihanın Tedrisât-ı İbtidâiye Dairesine 
gönderilen iki sayfasıdır. 
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öneri Tedrisat-ı İbtidâiye Meclisi’nde görüşülmüş ve 1917-1918 ders yılından 
itibaren Tavşanlı nahiyesi merkezinde leyli bir ibtidâi okulu açılmasına karar 
verilmiştir. Bu yeni teşkilatın mümkün mertebe köylüye ve hükümete fazla 
masraf ettirilmeksin vücuda getirilmesine gayret edilecekti. Planlanan ibtidâi 
açılırsa da ilk üç aylık gözlemler ve elde edilen sonuçlar ayrıca bildirilecekti.

Raporda yer alan diğer bir mesele eğitim-öğretim kalitesindeki 
düşüklüktür. Nitekim sancaktaki ibtidâi okullarında görev yapan öğretmenlerin 
%90’ı bir veya iki yıllık Darülmuallimînden mezun veya ehliyetnameliydi. 
Bunlar ise doğal olarak öğretim yöntemini bilmiyorlardı. Bu eksiğin giderilmesi 
için Nisan’ın 15’inden itibaren Perşembe günleri öğleden sonra Kütahya 
merkezde tatbikat dersleri verilmeye başlanmıştır. Bir buçuk aylık tecrübeden 
sonra görülen yarar üzerine 1917-1918 ders yılında merkezde düzenli olarak 
tatbikat derslerine devam edilmesi ve diğer kaza merkezlerinin de mevcut 
Darülmuallimîn mezunlarından istifade edilerek tatbikat dersleri yapılması 
planlanmıştır (BOA. MF. HTF. 5/24, s. 2). Bu bağlamda mezkûr tarihte Uşak’ta 
da bu uygulamanın başladığı, 1918’deki raporda müfettişin Reşadiye İnas 
Mektebi’ndeki Nuriye ve Hesna Hanımların tatbikat derslerini almasına yönelik 
önerisinden anlaşılmaktadır (BOA. MF. HTF. 5/115, s. 5).

Uşak teftiş raporlarında okullardaki öğrenci sayısı verilmemekle birlikte 
öğrenim yaşındaki çocuklardan okula devam etmeyenlerin gereğince takip 
edilmediği belirtilmektedir. Bu hususta kaza kaymakamı başkanlığındaki 
Maarif Encümeni’nin üzerine düşen görevi gerçek manada yerine getirmediği 
ileri sürülmektedir. Bu husus hakkında yeni tayin olunan kaymakam nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulmuş ve 1917-1918 ders yılından itibaren okula 
devam etmeyen çocukların ebeveynleri hakkında kanuni takibatta bulunulması 
kararlaştırılmıştır (BOA. MF. HTF. 5/5, s. 15/1). Ancak ülkenin diğer bölgelerinde 
de teftiş raporlarına yansıyan devamsızlık meselesi, ağır savaş koşulları altında 
çözümlenememiştir.29 

7. Sonuç

Bu teftiş raporları ışığında Uşak’taki ibtidâilere ve ana mektebine (Anaokulu) 
dair bazı yeni ve önemli bilgilere ulaşılmıştır. Keza Murad-Evvel Numûne 
Mektebi’nin iki okulun birleşmesinden meydana getirildiği ve 1916-1917 ders 
yılında eğitime başladığı belirlenmiştir. Böylelikle kaza merkezindeki bazı özel 
okulların resmi okullara dönüştürüldüğü de görülmüştür. Ayrıca kaza merkezinde 
ilk defa Osman Gazi isminde bir ibtidâinin açıldığı tespit edilmiştir. Bunun 
yanında kazada teşkil edilen anaokulunun açılış tarihi, okul binası, eğitim kadrosu 
29 Bu hususta bkz. (Gençoğlu, 2012; Gençoğlu, 2014; Gençoğlu, 2018).
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ve niteliğine dair ilk bilgilere de ulaşılmıştır. Dahası merkezdeki özel okullar 
ile nahiye merkezlerindeki okulların durumu hakkında da malumat verilmiştir. 
Özellikle konuya ilişkin kaynaklarda nahiyelerdeki ibtidâiler hakkında yeterli 
bilgi olmaması, raporlardan edindiğimiz kısıtlı bilgiyi değerli kılmaktadır. 

Raporlara göre merkezdeki Gülistan-ı Mârifet dışındaki tüm resmi okul 
binaları kirayla tutulmuştur. Çoğu da tamire muhtaç ve okul olmaya müsait 
değildir. Dahası okullarda bulunması gereken ders araç gereçlerinde bazı eksiklikler 
bulunmakta, bilhassa eski tarzdaki sıralar halen kullanılmaktadır. Bunlar, tıpkı 
öğretim kadrosundaki yetersizlik gibi okulların eğitim kalitesini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Savaş koşularında maaş meselesi de hep gündemdeki yerini korumuştur. 
Nitekim bir öğretmen dışında tüm öğretmenler maaşlarına zam istemişlerdir. 

Savaş esnasında yeterli sayıda öğretmen bulunmadığı gibi eldekilerin de 
yeterli öğretmenlik formasyonuna sahip olmadıkları görülmüştür. Bu yüzden 
mevcut öğretmenlerin tatbikat dersleri vasıtasıyla yeni metotla ders verme 
becerilerinin geliştirilmesine gayret gösterilmiştir. Zaten kaza kırsalındaki birçok 
okul, öğretmenlerin silah altına alınması ve yerlerine vekaleten bile öğretmen 
bulunamaması sebebiyle kapalıdır. Devamsızlık ve öğretmensizlikten okulların 
kapanması, bilhassa köylerdeki çocukların eğitimden mahrum kalmalarına yol 
açmıştır. Bunu önlemeye yönelik, pedagojik esaslara aykırı olmakla birlikte 
nahiye merkezlerine yatılı ibtidâiler kurma fikri ve bu okul mezunlarından 
seçileceklerden öğretmen yetiştirme düşüncesi orijinal ve ilginç bir öneri olarak 
öne çıkmaktadır. 

1914’te patlak veren I. Dünya Savaşı, öteden beri eğitimin kronikleşmiş 
sorunları olan bina, öğretmen ve para sıkıntısını daha da büyütmüştür. Savaş 
boyunca maarif teftişlerine ciddiyetle devam edilmiş, müfettişler vasıtasıyla 
okullar mutat olarak denetlenerek sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporlar 
tanzim edilmiştir. Savaş koşullarında devlet, tüm ülkede olduğu gibi Uşak’ta 
da maarifi ayakta tutabilmek için özellikle teftiş hizmetlerinden faydalanmıştır. 
Bu yolla, elden geldiğince kazadaki ibtidâilerin eğitim-öğretimini olumsuz 
etkileyen faktörlerin giderilmesine çalışılmıştır. 
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1. Giriş

Ziya Gökalp; Yusuf Akçura ile birlikte “Türk milliyetçiliği fikrini fikriyât 
sahasında tanzim eden ve sistem haline getiren” (Akçura,2015a:264) bir 
ideolog, Türk sosyolojisinin kurucularından, Fuat Köprülü ile birlikte 

Türk halkbiliminin kurucusu, siyasi aktivist, siyaset adamı, şair ve edebiyatçıdır. 
Gökalp, modern Türk tarihinin en büyük kırılmalarının yaşandığı ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çökerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu, Balkan Harpleri, 
Cihan Harbi ve İstiklal Harbi’nin yaşandığı yıllar olan 19. Yüzyılın son çeyreğiyle 
20. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir isimdir (Başoğlu,2021; Çalık,2019).

Gökalp’in sosyoloji, tarih, edebiyat, halkbilimi ve benzeri birçok alanda 
kalem oynatmış bir isim olduğu göz önünde bulundurulursa, onun bütün 
fikirlerini ele almak bu makalenin sınırlarını aşacaktır. Bu makalede onun fikri 
çekirdeği olan medeniyet temelli milliyetçilik anlayışı ele alınacaktır.

2. Düşünce Yöntemi

Düşünce tarihi, farklı dönemlerde ve farklı toplumlarda farklı temaları öne 
çıkarsa da, iki büyük düşünce damarının tarihsel bir sürekliliği vardır. Bunlardan 
ilki, Eski Yunan döneminde Platon’un temsil ettiği ve Ortaçağ’da Müslüman, 
Hristiyan ve Musevi Platoncularla devam eden; 16. ve 17. Yüzyıllarda Descartes, 
Spinoza ve Leibniz’in Rasyonalizmiyle sürdürülen ve en nihayetinde 18. ve 19. 
Yüzyılda felsefede Hegel ve takipçilerinin ve Sosyoloji’de de Durkheim ve 
takipçilerinin oluşturduğu idealizm (İçtimâi Mefkurecilik) anlayışıdır. İkinci 
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bir damarsa Eski Yunan döneminde Aristoteles’in temsil ettiği; Ortaçağ’da 
Müslüman, Hristiyan ve Musevi Aristocularla devam eden; 16. ve 17. Yüzyıllarda 
Locke, Berkeley ve Hume’un Emprisizmiyle sürdürülen ve en nihayetinde 18. 
ve 19. Yüzyılda felsefede ve sosyolojide Marks ve Tarde’nin ve takipçilerinin 
oluşturduğu materyalizm (Tarihi Maddecilik) anlayışıdır (Gökalp,2014b:84-94; 
Soccio,2010:220-319).

İçtimâi Mefkurecilik ve Tarihi Maddecilik sosyolojide iki farklı bakışı 
ortaya koyar; İçtimâi Mefkurecilik bütünlüğü ve benzerlikleri temel alırken, 
Tarihi Maddecilik çatışmayı ve farklılığı temel alır. Bu iki damardan da 
beslenen Ziya Gökalp, genel eğilim olarak İçtimâi Mefkrecilik anlayışına 
yakın olsa da, bir meseleyi ele alırken ilkin İçtimâî Mefkurecilik anlayışının 
bakış açısını bir tez olarak ortaya koyar, sonra ortaya Tarihi Maddecilik 
yaklaşımının bakış açısını karşı-tez olarak sunduktan sonra yeni bir 
senteze ulaşır. Ziya Gökalp, Tarihi Maddeciliği de içinde eriten bir İçtimâî 
Mefkurecilik anlayışını benimser. Bir misal vermek gerekirse Gökalp’in 
sosyolojide iktisadi anlamda en çok önem verdiği unsur, mesleki grupların 
karakteristikleridir. Ama mesleki grupların karakteristiklerini ele alırken 
sınıfsal analizi de mesleki analizin içinde eriterek bir senteze ulaşır. Gökalp’in 
Türklerin Osmanlı’daki sınıfsal ve mesleki konumlarını sentezleyişini ele 
alarak şu şekilde ortaya koyar:

“Türkler memur ve rençber sınıflarına inhisar ettiler. Memurlar da 
bir zihnî rençberler demek olduğu için Türklük –içtimâî manasıyla- 
rençberlik demek oldu.  Çiftçi ve çoban, hayatın yaratıcı kuvvetinden 
istifade ile yaşadıkları için bizzat yaratıcı âmil değildirler… Memurların 
ise istihsalle hiç alâkaları yoktur. Hâlbuki zihnî melekelerin, irade ve 
seciyenin, inkişaf ve tekâmülü sanayi, imalât gibi faal meşgalelerle, 
ticaret ve serbest meslekleri gibi husule gelir. Bundan dolayıdır ki 
köylü ve memur sınıflarına inhisar eden bir kavimden teşkilat yapmak 
iktidarı münselip olur.” (Gökalp,2014c:16).

3. Hars-Medeniyet Ayrımı

Her düşünürün düşünce dünyasını ele alırken gözden kaçmaması gereken, o 
düşünürün ortaya koyduğu bir fikri çekirdeğin mevcudiyeti gerçeğidir. Bir 
düşünürün fikri çekirdeği o düşünürün düşünce dünyasını anlamamızda başlangıç 
noktasını teşkil edecek, böylece o düşünürün düşünce dünyasında çekirdekten 
kabuğa doğru dalga dalga ilerlenebilecektir. Mesela; Marks’taki sınıf savaşı 
teorisi, Şerif Mardin’deki çevre-merkez ilişkisi, Sultan Galiyev’deki proleter 
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halklar-burjuva halklar diyalektiği bu düşünürleri anlamamızdaki çekirdek 
düşüncelerdir. Benzer şekilde Ziya Gökalp düşüncesinin fikri çekirdeğini hars-
medeniyet ayrımı oluşturmaktadır (Çelik, 2012; Gökalp,2014; Mardin,1990; 
Çelik,2012).

Gökalp hars ile medeniyet arasında temel farkları şu şekilde 
belirtmektedir:

i- Hars bir tek millete ait milli bir olgu iken medeniyet birden fazla millete ait 
evrensel bir olgudur.

ii- Hars kapalı bir kültürel olgu iken (yani bir milletin yalnızca kendi içinde 
gelişim gösterirken) medeniyet açık bir kültürel olgudur (yani bir milletten 
diğerine aktarılan ve gelişimini milletlerarası dolaşım ile sağlayan bir olgudur).

iii- Hars bir millete özsel bir olgu iken (dolayısıyla değiştirilemez) medeniyet 
bir milletin sonradan edindiği bir olgudur (dolayısıyla değiştirilebilir).

iv- Hars duygusal olarak gerçekleştirilirken (ilham ve sezgi ile) medeniyet 
rasyonel olarak gerçekleştirilir (yöntem ve akıl ile).

v- Hars duyguların bütünü iken medeniyet fikirlerin bütünüdür 
(Gökalp,2015b:22; Kocaoğlu,2021:38).

Tablo 1: Ziya Gökalp’te Hars-Medeniyet Ayrımı

HARS MEDENİYET
Bütün içtimâî hayatlara câmidir. Bütün içtimâî hayatlara câmidir.
Millîdir. Beynelmileldir.
Doğaldır. (Usul ve ferlerin iradesiyle 
oluşturulamazlar)

Sun’îdir. (Usul ve ferlerin iradeleriyle 
vücuda gelir)

Duygulardan mürekkeptir. Bilgilerden mürekkeptir.

Ziya Gökalp hars-medeniyet ayrımında ilk örneğini lisan üzerinden 
vermektedir. Gökalp kelimeleri içtimâî müesseseler, yeni lafızları ferdî 
tesisler olarak görmektedir. Kelimeler ve yeni lafızlar yan yana yaşamaktadır. 
Ayrıca lisan üzerinden verdiği bir diğer misal de Osmanlıca-Türkçe ayrımıdır. 
Osmanlıca yazıyı tekeline almışken, Türkçe konuşmayla sınırlı kalmıştır. 
Osmanlıca; Türkçe, Acemce ve Arapça’nın gramer, söz dizimi ve kelimelerinin 
birleştirilmesinden olan su’nî bir lisandır. Osmanlıca medeniyete, Türkçe harsa 
aittir1 (Gökalp,2014b:47-48)

1 Günümüzde de İngilizce bir tür medeniyet dili haline gelmiştir. Birçok okulun ve özellikle 
de üniversitelerin ekseriyetinin eğitim dili İngilizce olmuş, Türkçe bilim yapmanın imkânları 
gittikçe daralmıştır. Bu çerçevede de günümüzde İngilizce medeniyete aitken Türkçe harsa aittir 
denilebilir –İngilizler ve Amerikalılar içinse İngilizce harsa aittir-.
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Medeniyet ve hars ayrımının belirgin olarak çıktığı bir alansa vezindir. Türk 
harsına ait olan hece vezni doğal olarak ilham ve ibda ile yazılırken medeniyet 
alanına ait olan aruz usul ve taklitle yazılıyordu -Oysa aruz vezni, Farslar için 
harsa ait bir durumdu ve Fars köylüsü bile aruzla şiir yazıyordu-. Bir diğer 
örneği de musiki üzerinden ele almaktadır. Hars alanına ait olan Türk musikisi 
ile medeniyet alanına ait olan ve Bizans’tan Fârâbî tarafından iktibas edilen 
Osmanlı musikisi. –Oysa Eski Yunan’da bu musiki harsa aitti-. Ziya Gökalp, 
hars ve medeniyet ayrımına ait çok belirgin bir örneği ananevi tiyatromuz olan 
ortaoyunundaki harsımızı temsil eden Karagözle medeniyetimizi temsil eden 
Hacivat tiplerinde görür. Hacivat ve Karagözün sürekli didişme ve mücadelesi 
ise harsımızla medeniyetimiz arasındaki mücadeledir (Gökalp,2014b:48-50)

Tablo 2: Ziya Gökalp’te Hars-Medeniyet Ayrımının Örnekleri

HARS MEDENİYET
LİSAN Kelimeler Yeni lafızlar, ıstılahlar

Türkçe Osmanlıca
EDEBİYAT Hece Aruz

Halk edebiyatı
Şah İsmail, âşık Kerem, 
Köroğlu, Karacaoğlan,…

Osmanlı edebiyatı
Fuzûlî, Nedim, Bâkî,…

MUSİKİ Türk musikisi Osmanlı musikisi
NEKREGÛLUK Nasreddin Hoca, İncili 

Çavuş, Bekri Mustafa, 
Bektaşi babaları,…

Kânî, Sürurî, ….

AHLÂK Türk ahlâkı Osmanlı ahlâkı
Tasallüf ve tefâhür yoktur. Tasallüf ve tefâhür hâkimdir.
Yakînli, nikbin, ümitli, 
sağlam, …

Reybî,bedbin, ümitsiz, 
hasta ruhlu,

ULEMÂ Halk ulemâsı Ulemâ-yı rüsum
ASKERÎ Ümmî paşalar Osmanlı maarifinde yetişen 

paşalar
ZANAAT Mimarlık, hattatlık, 

hakkâklık, mücellitlik, 
tezhipçilik, …

Sarayla ilgili zanaatlar

GÜZİDELER Sarayı temsil eden ve 
maişetini saraydan temin 
edenler

Maişetini halk temin eder

ORTAOYUNU KARAGÖZ HACİVAT
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4. Türk Tarihinin Tasnifi

Türklerin binlerce yıllık tarihinin geniş bir coğrafyaya yayılmış olması bir 
taraftan zengin bir tarih sunarken bir taraftan da Türk tarihinin tasnif edilmezse 
bütünlükten yoksun hale getirerek anlaşılamamasına yol açmaktadır. Gökalp, 
Türk tarihini medeniyet perspektifi içinde ele almakta, medeniyetin ise bir takım 
özelliklerinden bahsetmektedir:
i- “…(medeniyet) harsları ve dinleri ayrı olan müteaddit cemiyetler arasındaki 

müşterek müesseselerin mecmuu(dur).
ii- …medeniyet müteaddittir.
iii- …medeniyet dairelerinin de kendilerine mahsus coğrafi sahaları ve bu 

sahaların muayyen hudutları var(dır).
iv- …her medeniyet başka bir sisteme mensuptur. Âdeta her medeniyetin 

başka bir mantığı, başka bir bediî, başka bir hayat telâkkisi vardır. Bundan 
dolayıdır ki medeniyetler birbirine karışamazlar.

v- Medeniyetlerin coğrafî hudutları ayrı olduğu gibi, tarihî tekâmülleri de bir 
birinden müstakildir.

vi- Bir Hristiyan medeniyeti olmadığı gibi, bir İslâm medeniyeti de yoktur. 
Garp medeniyetini Hristiyan medeniyeti saymak doğru olmadığı 
gibi, Şark medeniyetine de İslam medeniyeti adını vermek yanlıştır.” 
(Gökalp,2014b:68-72).

Ziya Gökalp, medeniyetin yukarıdaki özelliklerinden bahsetmekte ve Türk 
tarihini, Türklerin tarihsel olarak içinde bulunduğu üç medeniyet dairesi 
çerçevesinde ele almaktadır. Bu bağlamda;
i-	 Aksâ-yı	Şark	Medeniyeti: Türklerin kavmî devlet hayatı yaşarken içinde 

bulunduğu medeniyet olup milattan öncesinden başlayıp, M.S. 10. yüzyılda 
yoğun bir Türk nüfusunun Yakın Doğu’ya göçü ve kitleler halinde 
İslamiyet’i kabul edişine kadar içinde bulundukları medeniyet dairesidir. 
Bu dönemde Türkler, kavmî devlet hayatı yaşamışlardır.

ii-	 Şark Medeniyeti: Şark Medeniyeti, Roma’nın Garbî Roma ve Şarkî Roma 
olarak ikiye ayrılmasının ardından, Şarkî Roma’nın mirasçıları tarafından 
ortaya konulan medeniyettir. Türklerin İslamiyet’i kabul edip kitleler 
halinde Yakın Doğu’ya göçünün gerçekleştiği 10. Yüzyıldan, Batılılaşma 
hareketinin başladığı 19. Yüzyıla kadar devam eden süreçtir. Bu dönemde 
Türkler, Sultanî devlet hayatı yaşamışlardır.

iii-	 Garb	 Medeniyeti:	 Garbî Roma’nın mirasçılarının ortaya çıkardığı 
medeniyettir. Türk tarihi açısından 19. yüzyılda Batılılaşma hareketleriyle 
başlayan ve içinde bulunduğumuz medeniyet dairesidir. Bu dönemde 
Türkler, millî devlet hayatı sürmektedir (Gökalp, 2014b:70).
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Ziya Gökalp, Türk tarihinin genel çerçevesiyle Osmanlı’daki 19. Yüzyıl siyasal 
tartışmaları olan Türklük, İslamiyet ve Muasırlık arasında bağ kurmaktadır. 
Türklerin Aksâ-yı Şark medeniyetinden itibaren getirmiş oldukları ve Şark ve 
Garb medeniyeti dairesindeyken de gelişerek devam eden harsları Türklüğün; 
aynı şekilde Şark medeniyetinden itibaren inandıkları ve Garb medeniyeti 
dairesi içinde de inanmaya devam ettikleri dinleri İslam’ın ve son olarak da 
19. Yüz yılla birlikte içine girmeye çalıştıkları medeniyet dairesi muasırlığın 
kökenlerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu üç unsur birbirine tezat değil 
biri diğerini bütünleyen unsurlar olarak Gökalp’e göre birbirini tamamlarlar. 
“Türkçülerin gayesi muasır bir İslâm Türklüğüdür.” (Gökalp,2016:46).  Sonuç 
olarak da Türk tarihinin içinden geldiği üç medeniyet dairesinden kaynaklanan 
hars, din ve medeniyet düzlemleriyle yoğrulmuş bir sosyolojiye sahip olan Türk 
milleti için bu üç unsurun birlikteliğini Gökalp bir formül haline getirecektir: 
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” (Gökalp, 2016).

Şekil 1: Medeniyet Çerçevesinde Türk Tarihinin Tasnifi

5. Milliyetçilik Görüşü

Ziya Gökalp, içinde bulunduğu 19. Asrın son çeyreği ile 20. asrın ilk çeyreğinde 
Osmanlı’nın çöküşüne karşı ortaya konulan “üç tarz-ı siyâset’in -yani 
Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük’ün- (Akçura,2015b) birbirini ortadan 
kaldırmayan yaklaşımlar olduğunu ifade etmektedir. Ziya Gökalp’e göre, “Türklük 
kozmopolitliğe karşı İslâmiyet ve Osmanlılığın hakiki istinatgâhıdır”. “Türklük 
cereyanı Osmanlılığın [ve İslam’ın] muarızı olmak şöyle dursun, hakikatte en 
kuvvetli müeyyididir.” (Gökalp,2014c:17) Eğer tartışmaya harstan başlarsak 
Türklüğün güçlenmesi İslam’ı ve Osmanlılığı da koruyup güçlendirecektir. 
Osmanlılığın ve İslam’ın hakiki istinatgâhının kuvvetlendirilmesi ise 
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ancak milliyetçilikle (Türkçülükle) gerçekleştirilebilecektir. Milliyetçiliğin 
yapılabilmesi ise öncelikli olarak milletten ne anladığımıza göre şekillenecektir. 
Gökalp’e göre yedi temel millet anlayışı (ve dolayısıyla yedi temel milliyetçilik 
anlayışı) bulunmaktadır:
i-	 Irki	 millet	 anlayışı: Irk, temel olarak zooloji biliminin hayvan türlerini 

kendi içindeki sınıflandırmasında kullanılan bir terimdir. İnsanlar arasında 
kabaca dört ırkî tip bulunmaktadır: beyaz, siyah, sarı ve kırmızı ırk. Buna 
ek olarak bir de inanların kafataslarına göre ayrımı mevcuttur. Brakisefal, 
mezosefal ve dolikosefal. Gökalp, her milletin bütün bu ırk tiplerinin 
birçoğunu kendi içinde barındırdığını ve hatta aynı ailedeki kardeşlerin bile 
farklı kafatası biçimlerine sahip olabileceklerini ifade etmektedir. Bir kısım 
sosyologlar arasında ırkın insan karakterine etkisinin olduğu düşünülse 
de; Gökalp, ırki özelliklerin içtimai seciye üzerinde her hangi bir etkisinin 
olmadığını ifade etmektedir). Irki millet anlayışı iki bakımdan sakattır: İlkin 
hiçbir millet antropolojik olarak ortaya konulabilecek tek bir tipolojiyi değil 
birçok tipolojiyi birlikte içinde barındıracaktır. İkinci olarak da eğer bir 
millet zaten tek bir ırki tipolojiye sahip de olsa ırkın milli seciye üzerinde bir 
tesiri olmadığı için bu durum bir anlam ifade etmeyecektir. Gökalp, kendi 
döneminde Batı’da hızla yükselmekte olan ve 1930larda İtalya ve Almanya 
gibi ülkelerde iktidara gelecek olan ırkçı-milliyetçilik anlayışına cepheden 
karşı çıkmaktadır.

ii-	 Kavmi	millet	anlayışı: Kavim, hem anne tarafından hem de baba tarafından 
kandaş olan insanlar topluluğu demektir. Gökalp, tarih öncesi zamanlarda 
dahi, savaşlarda esir almalar, göçler, evlilikler ve asimilasyon gibi 
etmenlerden dolayı saf bir kavmin olmadığını ifade etmektedir. Farzımuhal, 
böyle saf bir kavim var olsa dahi, sosyal seciyeler doğuştan getirilmeyip 
sonradan edinildiği için bunun millet hayatında bir önemi olmadığını ifade 
etmektedir. Gökalp, saf kavimler olmasa da kavmiyetçiliğin varlığını teşhis 
eder ve ilginç olarak da kavmiyetçiliğin nedeninin kanla ilgili değil dini 
olduğunu belirtir. Çünkü eskiçağların din anlayışında cemiyetin ilk atasına 
tapınma bir din olduğu için din ile kandaşlık aynılaşmaktadır.

iii-	 Coğrafi	millet	anlayışı: Coğrafi millet anlayışına göre ortak bir coğrafya 
içinde yaşayan herkes aynı millettendir. Bu anlayışı eleştiren Gökalp, 
milletlerin sınırlarının coğrafi ve siyasi sınırlarla belirlenemeyeceğini, 
bir ülkede bazen birden çok millet yaşarken, bazen de bir milletin birden 
çok ülkede yaşayabileceğini ifade etmektedir. Mesela, coğrafi millet 
yaklaşımına göre Britanya’da tek millet yaşamaktadır. Oysa Bitanya’da, 
Anglo-Sakson (İngiliz), İskoç, Galli ve İrlandalı olmak üzere dört farklı 
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millet yaşarken; Türkler de Türkiye, İran, Rusya ve Çin gibi birden fazla 
ülkede yaşamaktadırlar.2 

iv-	 Osmanlıcı	 (Devletçi)	 millet	 anlayışı: Osmanlıcılık, Tanzimat’la birlikte 
ortaya çıkmış bir fikir cereyanı olarak imparatorluk sınırları dâhilindeki 
bütün tebaayı tek millet kabul eden bir yaklaşımdır. Oysa imparatorluk 
zaten çok milletli bir siyasi teşkilat olup bunun gerçekleşme ihtimali yoktur.

v-	 İslamcı (Dini) millet anlayışı: Bütün Müslümanların mecmuunu tek millet 
olarak gören anlayıştır. Oysa İslam ilahiyatında bütün Müslümanların 
mecmuu için kullanılan kavram ümmettir. Ümmet ve millet kavramları farklı 
tasavvurları ifade eder. Ümmet aynı dine inanan insanlar topluluğuyken, 
millet aynı harsı paylaşan insanlar topluluğudur.

vi-	 Ferdiyetçi	 (Liberal)	 millet	 anlayışı:	 Ferdiyetçilere göre bir fert kendini 
hangi milletin mensubu olarak düşünüyorsa o millettendir. Gökalp’e göre ise 
esas olan hissiyattır ve fikriyat sonradan ona aşılanmıştır. İnsanın hissiyatını 
şekillendiren içinde bulunduğu cemiyet olduğundan, insanın hissiyatını 
terbiyesini aldığı cemiyet belirleyecektir. Bu gerçeklik ortadayken insanın 
kendisini terbiyesini almadığı cemiyetin bir parçası olarak görmesi hastalıklı 
bir durumdur.

vii-	Harsi	millet	 anlayışı:	Terbiye ve duygularda iştiraktir. Dolayısıyla harsi 
millet anlayışı terbiye ve hissiyatta bir olan insanların mecmuudur (Gökalp, 
2014b:32-33).

Ziya Gökalp; ırki ve kavmi millet anlayışını bilimsel olarak gerçek olmadıkları 
için, coğrafi ve Osmanlıcı millet anlayışlarını cari olarak gerçek olmadıkları 
için, İslamcı ve Ferdiyetçi millet anlayışını ise fikri olarak gerçek olmadıkları 
için -millet gerçekliğini tam olarak anlamadıkları için- reddetmekte ve kendi 
millet anlayışının hars temelli millet anlayışı olduğunu, dolayısıyla milliyetçilik 
anlayışının da hars temelli milliyetçilik olduğunu ifade etmektedir:

“Millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyas’i, ne iradî bir zümre değildir. 
Millet; lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi 
almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir.” (Gökalp, 2014b:37-38). 

6. Turancılık Yaklaşımı

19. yüzyılın son çeyreği ile 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle de Türk 
milliyetçiliğindeki popüler tema, Turancılık ve Pan-Türkizm temasıydı. Ziya 
Gökalp 1911 yılında kaleme aldığı Turan şiirinde şöyle seslenmektedir:

2 Özellikle Türkiye’de Anadoluculuk anlayışı ve 2000li yıllardaki Türkiyelilik tartışmaları, 
özünde coğrafi temelli bir toplum tanımlama arayışındadır ve bu temelli bir milliyetçiliği esas 
almaktadır (Çınar,2013; Uyanık,2000).
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“Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan;
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan…” (Gökalp, 2016b: 22).
1913 yılında kaleme alındığı Kızılelma şiirinde ise şöyle demektedir;
“Zemini mefkûre, seması hayal…
Bir gün gerçek, fakat şimdilik masal…” (Gökalp,2016b:31).

Turan mefkûresinin şimdilik masal ve hayal olduğunu söylese de bir gün 
gerçekleşeceğini düşündüğünü, onun bir Kızılelma olduğunu şöyle ifade 
etmektedir:

“Kızılelma yokmuş, fakat lazımmış,
Turan hayatına bu bir nâzımmış;
Her hayal bir hakikat olabilirken,
Var etmemek niçin bunu şimdiden?
Mademki Türklüğün derdine derman,
Bu imiş, ne için koşmamak heman?
Mademki ne Hint’te, ne Çin’de imiş;
Türklerin ruhunun içinde imiş;
Değilmiş Arap’ta, Acem’de, Rum’da:
Unutulmuş kökü Karakurum’da…
İngiliz, Fransız, Rus’ta değilmiş,
Nereye düşmüşse biraz eğilmiş;
Bulalım biz onu vicdanımızda
Bir güneş yapalım Turan’ımızda.” (Gökalp, 2016b:37-38).

Ziya Gökalp’in Kızılelma ve Turan şiirlerini yazmasının ardından gelen on yıl 
içinde Türk dünyasında çok radikal değişiklikler ortaya çıkmıştır. İlkin Rusya’da 
Sovyet devrimi gerçekleşmiş ve devrim kökleşmiştir. İkinci olarak İran’da son 
Türk hanedanı iktidardan indirilerek yerine 1921 yılında Fars Pehlevi hanedanı 
getirilmiştir. Ayrıca 1918’de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 
1920 yılında Rus ordusunun Bakü’ye girmesiyle ortadan kalkmıştır. Benzer 
tarihlerde benzer bir tablo Türkiye Türklüğü için de mevcuttur. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Cihan Harbi’ni kaybetmesiyle birlikte imzalanan Mondros 
Ateşkes antlaşması ve ardından Batılı güçlerce yürürlüğe konulmak istenen 
Sevr Anlaşması’nın ortaya çıkardığı süreçte Türklük, İç Anadolu ve Orta 
Karadeniz bölgesini kapsayan bir coğrafyaya sıkışmıştı. Bu koşullar altında 
yürütülen İstiklal Harbi sonunda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Hatay ili 
dışındaki sınırları Lozan Antlaşmasıyla garanti altına alınmıştı. Dolayısıyla 
1920’li yılların başında işgalden kurtulan tek Türk toprağı Türkiye’ydi. Türkiye, 
İstiklal Harbi’ni Batı’ya karşı yürütürken dış politik cephede Mustafa Kemal-
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Lenin ittifakı oluşturulmuştu. İşte bu koşullarda Ziya Gökalp 1923 yılında 
kaleme aldığı Türkçülüğün esasları kitabında Turancılık görüşünü reel-politik 
çerçevesinde yeniden revize edecektir.

Ziya Gökalp Türkçülük ve Turancılık bölümünde Turan mefkûresinin 
Türkçülük için en kuvvetli heyecan kaynağı olduğunu belirtmekte ve eğer 
bu mefkûre olmasaydı Türkçülüğün bu kadar hızlı gelişemeyeceğini ifade 
etmektedir. Turancılık mefkûresini Gökalp üç aşamada ele almaktadır:
i-	 Türkiyecilik:	Türkiyecilik, İstiklal Harbi’ni kazanmış tek Türk toprağı olan 

Türkiye’nin güçlendirilmesi idealidir. Dolayısıyla, eğer Türkiye yeterince 
güçlü hale gelirse, Turan’a giden yoldaki ikinci aşama da şe’niyet sahasına 
girebilecektir.

ii-	 Oğuzculuk/Türkmencilik: Türkçülüğün ikinci aşaması ise Horasan, 
İran, Kafkasya ve Türkiye Türklerinin -Oğuz Türkleri’nin- birleştirilmesi 
idealidir. Oğuz Türkleri harsi ve coğrafi olarak birbirlerine yakındırlar. Eğer 
Türkçülüğün Oğuzculuk aşaması şe’niyet sahasına girerse üçüncü aşama da 
cari hale gelecektir.

iii-	 Turancılık:	Turan, Gökalp’e göre günümüzde Türklerin Kızılelma’sı olup 
Türkçülüğün nihai mefkûresidir. Dünya Türklüğünün tek bir siyasi çatı 
altında birleştirilmesi idealidir.

Ziya Gökalp Turan’ı, Mançu, Moğol, Tunguz, Macar ve Fin halklarının da 
içinde bulunduğu en geniş anlamıyla ve en genel çerçevesiyle ele almaz. Turan, 
sadece dünyadaki Türk halklarının içinde yer aldığı bir çerçeveye sahiptir.

7. Kürtlere Bakışı

Türkiye’de özellikle Kürtçülerin ve aynı zamanda da bazı liberal, İslamcı ve 
solcu çevrelerin dile getirdiği ve tarihi gerçeklik üzerine dayanmayan bir tez, 
Kürt milliyetçiliğini Türk milliyetçiliğinin doğurduğu yaklaşımıdır. Oysa Ziya 
Gökalp’in de ifade ettiği üzere Osmanlı’da en geç ortaya çıkan milliyetçilik 
Türk milliyetçiliğidir. İlk siyasal içerikli Kürtçü hareket olan Şeyh Ubeydullah 
İsyanı 1880 yılında gerçekleşirken, Türk Ocağı bundan 32 yıl sonra 1912 
yılında kurulmuştur. Kürdistan Gazetesi 1898 yılında yayın hayatına başlarken 
Türk Yurdu Dergisi bundan 13 yıl sonra 1911 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 
Bu dönemdeki Kürtçü entelektüellerin büyük bir kısmında yaygın bir anti-Türk 
tema mevcutken, bu dönemdeki Türk milliyetçilerinin hiç birinde anti-Kürt bir 
yaklaşım mevcut değildir. Bu çerçevede de dönemin en önemli Türk milliyetçisi 
entelektüellerinden olan Ziya Gökalp’in Kürtlere bakışına da değinmeyi gerekli 
görülmüştür.
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Ziya Gökalp, Diyarbakırlı bir düşünür olarak aynı zamanda bir 
Kürdolog’tur ve Kürt sosyolojisiyle ilgili kendi döneminde alanında yazılmış en 
iyi birkaç eserden birisi olarak kabul edilen “Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik 
Tetkikler” kitabını kaleme almıştır (Gökalp,1999). 

Gökalp, Musul meselesinin yoğun bir şekilde gündemde olduğu 1924 
yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde “Kürtlerin Menfaatleri” isimli köşe yazısında 
şöyle demektedir:

“Bizce	Türklerle	Kürtlerin	 farkı	 olmadığı	 için, Musul meselesinin her 
iki kavmin menfaati nokta-i nazarından halledilmesi lazım gelir.” (Gökalp, 
Çınaraltı:55) 

Ziya Gökalp Kürtleri sosyolojik olarak dört grup halinde ele almaktadır:
i- Aşiret hayatı yaşamayan mukim Kürtler
ii- Aşiret hayatı yaşayan mukim Kürtler
iii- Çölden uzak bulunan göçebe Kürtler
iv- Çöl ağzında yaşayan göçebe Kürtler

Gökalp, Kürtlerde hala göçebeliğin sürmesini çölle olan komşuluklarına 
bağlamaktadır. Çünkü çöl ağzında yaşayan Kürtlerin komşuları Irak’ta 
Şammarlılar (göçebe Arap aşiretleri), Suriye’de de Anezelilerdir (göçebe Arap 
aşiretleri). Çöl bu Arap aşiretlerinin elindedir ve bu aşiretler Gökalp’e göre çölün 
medeniyetle temasında medeniyeti haraca bağlayan Irak ve Suriye’deki iki daimi 
ordusudur. Gökalp’e göre Kürtler sonradan göçebeliğe geçmiştir. Çünkü silahlı 
bir grubun tehdidi altındaki bir köyün tek seçeneği onlar gibi silahlanarak yarı-
göçebeleşmektir. Dolayısıyla çölle komşu olan Kürtlerin tamamı göçebedir. Bu 
göçebe Kürtlerle teması olan bir kısım Kürtler de göçebedir. Oysa Türklerle 
teması olan Kürtlerin tamamı mukimdir. Çünkü Kürtlere Türklerden hiçbir 
tehdit gelmemektedir.

“… Türklerle komşuluk etmek, Kürtler için en hayırlı tesir yapmış 
ve yapmaktadır. … [Kürtlerin] istediklerinden birincisi, Arap 
bedevîlerinden uzaklaşmak ve onlarla komşuluk ve vatandaşlık 
etmemektir. İkincisi, Türklerle beraber yaşamak, onlarla vatandaşlık 
etmektir. Kürtlerin Türklerle olan muhabbet ve sadakatleri sebepsiz 
değildir. Kürt, gayet zeki ve ferasetlidir. Kendisine hayrın kimden ve 
şerrin kimden geleceğini pek âlâ bilir.” (Gökalp,2016a).

8. Sonuç

Ziya Gökalp’in hars-medeniyet ayrımı, içtimâî hayatın maddi ve manevi unsurlar 
ayrımından farklı olarak oldukça özgün yeni bir ayrımını ortaya koymaktadır. 
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Sosyolojideki kültürün maddi ve manevi unsurlar ayrımıyla analize tabi tutan 
genel eğiliminden farklı olarak içtimâî hayatı her birisinin hem maddi hem de 
manevi unsurları olan iki ayrı kategoriye ayıran Gökalp, tarih felsefesini de bu 
ikili tasnif üzerinden geliştirmektedir. Gökalp, içinde yaşadığı tarihsel dönemin 
sorunlarını da hars-medeniyet ayrımı çerçevesinde ele almaktadır. 

Gökalp sosyolojisi, tarihsel olarak Platoncu düşünce damarının kendi 
dönemindeki yansıması olan İçtimâî Mefkûrecilik anlayışının içinde bulunur ve 
bu çerçevede Durkheim’dan etkilenmiştir. Ama Gökalp sosyolojisi zannedildiği 
gibi -mesela Şerif Mardin sosyolojisinin Weberciliği düzeyinde- Durkheimcı 
değildir. Çünkü Gökalp fikriyatının ana çekirdeği özgündür ve bu çekirdek 
kesinlikle Durkheimcı bir öze sahip değildir. 

Gökalp’in çalışmalarının akademik analizi, Marks’ın çalışmalarının 
akademik analiziyle benzer bir zorluk taşımaktadır. Her iki düşünürde de siyasal 
kimlikle bilimsel kimlik adeta özdeşleşmiş olduğu için bilimsel görüşleriyle 
siyasal görüşlerini birbirinden tam olarak ayırabilmek mümkün değildir.  

Sonuç olarak, Ziya Gökalp yeni bir medeniyet felsefesi geliştirerek Türk 
tarihini medeniyet temelli tasnif etmekte ve bu tasnif çerçevesinde medeniyet 
temelli bir milliyetçilik yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım hem bütün 
Türk tarihini –İslamiyet’ten önce, İslami dönem ve modern dönem- kapsayan 
hem kendi dönemi içinde ülkenin nasıl kurtulacağı üzerine ortaya atılan bütün 
yaklaşımları –Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük- kavrayan hem de diğer 
etnik grupları –mesela Kürtleri- Türklük çatısı altında kucaklayan kapsamlı, 
kavrayıcı ve kucaklayıcı bir milliyetçilik anlayışı geliştirmektedir. Ziya 
Gökalp’in ifade ettiği medeniyet temelli kapsamlı, kavrayıcı ve kucaklayıcı 
milliyetçilik anlayışı, yeni kurulan cumhuriyetin de fikri temellerinden birisi 
olacaktır. 
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Giriş

Cumhuriyet döneminin adından en fazla söz edilen aydınlarından Cemil 
Meriç’i birçok farklı isimden özel kılan en önemli özellik onun yaşadığı 
dönemde var olan hakim görüşlerin aksine kendi düşünsel ürünlerini 

çekinmeden özgün bir şekilde ortaya koyabilmesidir. Ortaya koyduğu özgün 
yaklaşımlar her dönem tartışılmaya ve farklı bakış açısı ile zenginleştirilmeye 
çalışıldıkça Cemil Meriç’in popülaritesi de her geçen gün artmaktadır. Ayrıca 
Cemil Meriç’in isminin ön planda olmasında onun görmeyen gözlerinin ortaya 
çıkardığı tüm engellere rağmen hayata tutunarak velud bir yazar olarak karşımıza 
çıkması da etkilidir. Hayattan ümidini kesip intihar etmeyi dahi düşünüp kendini 
bu kadar cesur hissetmediği için bu fikirden vazgeçen Cemil Meriç, bundan 
sonrada başta eşi, kızı ve gönüllü öğrencilerinin yardımları ile birçok eser 
kaleme almıştır. Kaleme alınan eserlerde kendine özgü üslubu ile kimi zaman 
sert, kimi zaman tahkir edici, kimi zamanda takdir edici tarzda coşkun bir dil 
kullanmayı tercih etmiştir. Üslubu kullandığı akıcı ve şiirsel dil ile birleşince 
okur için vazgeçilmez bir isim haline gelmiştir. 

Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’nin son anlarını yaşadığı I. Dünya Savaşı 
döneminde Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Hatay’ın Reyhaniye 
ilçesinde (1916) doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yılları Osmanlı toprağı 
olmaktan çıkarak Fransızların idaresi altına girmek zorunda kalan Hatay’da 
geçmiştir. Bu yıllar bölge insanı ve Müslüman halk için oldukça sıkıntılı bir 
dönem olsa da Cemil Meriç’in düşünce dünyasının zenginleşmesine doğrudan 
etki ederek olumlu bir anlam kazanmıştır. Cemil Meriç göçmen olmasının, yani 
içinde yaşadığı coğrafyaya dışarıdan gelen bir yabancı olmasının, sıkıntılarını 
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uzun süre göğüslemek zorunda kalmıştır. Kendini içinde bulduğu yalnızlık ve 
dışlanmışlık hissi Cemil Meriç’in kitaplarla dostluğuna ortam hazırlamıştır. 
Fransız idaresindeki Hatay’da aldığı lise eğitimi iyi derecede Fransızca 
öğrenmesine olanak sağlayarak onun Batı kültürünü, düşüncesini ve edebiyatını 
da yakından tanımasına vesile olmuş ve ona geniş bir ufuk kazandırmıştır.

Cemil Meriç yaşadığı dönem itibari ile hem yıkılan bir imparatorluğun 
sonrasında ortaya çıkan toplumsal, siyasal ve kültürel problemlere şahitlik etmiş 
hem de Osmanlı imparatorluğundan arta kalan geniş kültürel zenginlikleri temsil 
eden son Osmanlılarla da yakın ilişki kurarak kültürel mirastan payını almayı 
başarabilmiştir. Yıkılışına şahitlik ettiği cihanşümul bir imparatorluğun özellikle 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ideolojisi ve aydınları tarafından 
insaf sınırlarını aşarcasına eleştirilmesi Cemil Meriç’in düşünce dünyasında 
tepkisel bir yaklaşımın doğmasına neden olmuştur. Bu tepkiselliğin etkisi ile 
eserlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nu ele almak ihtiyacını hissetmiştir. 

Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’ni ele alırken taraflı bir mahkemede masum 
olduğuna inandığı müvekkilini savunmak zorunda kalan bir avukat yaklaşımı 
sergilemiştir. Devrin resmi otoritesi, aydınları ve sanatçılarının düşünce 
dünyalarında Osmanlı geriliğin, cehaletin, rüşvetin, haksızlığın timsali olarak her 
türlü hakarete ve yergiye konu olmaktaydı. Toplumsal hafıza üzerinde Osmanlı 
Devleti’ne karşı yapılan bu haksızlık Cemil Meriç’in yaklaşımlarına doğrudan 
etki etmiştir. O zaman zaman savunmak zorunda olmanın verdiği ağır yükün etkisi 
ile yorumlarında aşırı bir duygusallığa kapılarak sınırları zorlamıştır. Ancak onun 
bu tavrı eserlerini kaleme aldığı dönemin şartları göz önüne alındığında anlaşılır 
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’ni 
ele alırken bir tarihçi derinliği ve yaklaşımı ile de ele almamıştır. O daha çok her 
türlü olumsuzluğun yüklendiği bir devlete ve topluma karşı düşüncede olumlu 
bir imaj yaratmak derdindedir. Bu başarıldığında Osmanlı Devleti’ni ele alan 
derinlikli ve hakkaniyetli çalışmaların ortaya çıkması ise kaçınılmaz olacaktır. 
Cemil Meriç’in Osmanlı Devleti’ne karşı hissettiği duygusallığın etkisi ile olsa 
gerek zaman zaman birbirini nakzeden yaklaşımları da onun eserlerinde görmek 
mümkündür. Ama bu durum bizce tekrar ifade etmek gerekirse Cemil Meriç’in 
kimsenin savunmak istemediği bir masumu savunmanın ağır yükünü üzerine 
almasından kaynaklanmaktadır.

Cemil Meriç’in Osmanlı Devleti ile ilgili olarak eserlerine yansıyan 
görüşlerini ele alırken iki nokta üzerinde duracağız. Bunlardan birincisi Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadarki süreç, ikincisi 
de Tanzimat Fermanı’nın ilanından Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına kadar ki 
süreçtir. Bu iki süreç Cemil Meriç’in düşünce dünyasında birbiriyle oldukça zıt 
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yaklaşımları ve kabulleri temsil eden iki farklı Osmanlı’yı ifade etmesi nedeni 
ile üzerinde durmayı haketmektedir.

1-Cemil Meriç’in Tarih Anlayışı 

Cemil Meriç tarihin çeşitli sınıftan insanların kendilerini seyretmek için 
yarattıkları bir ayna olduğu görüşünden hareketle tarihin göreceliliğine dikkati 
çekmektedir. Bu görecelilik anlayışı çerçevesinde her neslin tarihi kendi 
anlayışı doğrultusunda yeniden yazma çabası içinde olduğunu ileri sürerek 
(Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 47) tarihin tarafsız olmadığını iddia 
etmiştir. (Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 294) Bu anlayıştan hareketle 
tarihin olanla değil de olması gerekenle uğraşan normatif bir bilim olarak bir 
kavga silahı olarak kullanıldığına inanan Cemil Meriç geçmişe dair ortaya 
koyulan tarihsel metinlerin yalın bir şekilde sadece tarihsel bir yaklaşımı 
sergilediğini düşünmenin hatalı olduğuna dikkati çekerek (Meriç C. , Sosyoloji 
Notları, 1997, s. 167) yirminci asırda tarihin açıktan açığa siyasi bir ideoloji 
olduğunu belirtmiştir. (Meriç C. , Umrandan Uygarlığa, 1996, s. 270) Ortaya 
koyulan tarihsel metinler içinde yaşadığımız sürecin siyasal tercihlerinden ve 
yaklaşımlarından ayrı düşünülemeyecek kadar bugüne ait bir alandır ki bu 
durum Cemil Meriç’in gözünde tarihin bir ideoloji olarak tanımlanmasına neden 
olmuştur. (Meriç C. , Umrandan Uygarlığa, 1996, s. 30)

Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan yeni Türk 
Devleti’nin Osmanlıyı yok sayma ve görmezden gelme anlayışına karşı düşünsel 
serüvenini özetledikten sonra 1964’ten sonra kendisini “ben Osmanlıyım” 
şeklinde tanımlamıştır. (Göze, 1975, s. 7-8) Kendisinin de ifade ettiği gibi Cemil 
Meriç 1964’ten sonra kendisini Osmanlı ile özdeşleştirerek yaklaşımlarında 
Osmanlıyı merkeze alan bir tarih anlayışı ortaya koymaya çalışmıştır. Çünkü 
ona göre “tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazinedir.” (Meriç C. , Bu Ülke, 
1997, s. 106) Cemil Meriç bu hazinenin mührünü sökerek ortaya çıkan zenginlik 
karşısında kendisininde orataya çıkan Osmanlı hayranlığını istikbale taşan ümit 
olarak açıklamaktadır. (Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 364)

Cemil Meriç’in kendini Osmanlı ile özdeşleştirirken aslında dönemin 
genel kanaatine karşıda muhalif bir tavır takındığı dikkati çekmektedir. Çünkü 
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu unsurları, aydınları ve seçkinleri büyük oranda yeni kurulan devlet 
ile Osmanlı arasında bir süreklilik ve illiyet olmadığı noktasında oldukça 
ısrarlıydılar. Bu dönemde ortaya koyulan tarih tezlerinde İslam öncesi Orta 
Asya Türk devletlerine ve ilkçağ uygarlıklarına dair vurguların yoğunluğu 
göze çarpmaktaydı ki, bu çabalar “Türk Tarih Tezi” adıyla ilmi bir görünüme 
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de büründürülmüştür. Ancak Türk Tarih Tezi’nde Osmanlı medeniyetinin yok 
sayılması nedeni ile ortaya çıkan boşluğu doldurmak için yeni bir kimlik inşa 
etmenin gerekliliği karşısında ciddi sıkıntılar yaşandı.  (Ayvazoğlu, 5/2005, s. 
29)  Artık yeni tarih anlayışı ile Batı’nın hunharlıkla suçladığı Osmanlı inkâr 
edilerek Batı’nın aşağı ırk olarak kabul ettiği Türkler’in uygarlık taşıyıcısı bir 
ırk olduğu ispatlanıp Türkler’in fetih ve istilalarla anılmasının önüne geçilmeye 
çalışılmıştır. (Kurt, 2012, s. 243) Taşıdığı bu büyük gaye nedeni ile Türk Tarih 
Tezi’nin oluşturulması, içinin doldurulması, yaygınlık kazanması ve anlatılması 
görevi, sadece tarihçilere bırakılamayacak kadar da önemli olduğu için tarihçilik 
vasıflarının yanında eğitimcilik ve siyasetçilik formasyonları ile donatılmış yeni 
bir sınıf oluşturulmuştur.  Bu sınıftan akla gelen ilk isimlerde Afet İnan, Fuat 
Köprülü, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Samih Rıfat, Dr. Reşid Galip, Zeki 
Velidi Togan, Sadri Maksudi Arsal ve Ahmet Refik Altınay’dır. (Göçer, 2017, 
s. 42) Devletin resmi tarih tezi doğrultusunda çalışmalar yürüten bu ve benzeri 
birçok ismin yaklaşımları karşısında ise Cemil Meriç tarihsel devamlılığa 
vurgu yaparak Osmanlı’nın “paranteze alınmasını” ihanet olarak niteleyerek 
“Osmanlı’dan kopmanın kendimizden kopmak” demek olduğunu ifade etmiştir. 
Cemil Meriç’in tarih anlayışındaki devamlılık ve tarihsel çizginin sürekliliği 
özel bir öneme sahiptir. Bu süreklilikte de Osmanlı her anlamda zirveyi temsil 
etmekteydi. (Göze, 1975, s. 11) Cemil Meriç tarihsel süreklilik anlamında 
benzer bir yaklaşıma sahip olduğu Kemal Tahir’in görüşlerine de zaman zaman 
atıfta bulunmuştur. Kemal Tahir keyfe keder siyasi kaygılarla ve bilimsellik 
iddialı tezlerle tarihsel sürekliliğin koparılarak bir dönemin inkârının olumsuz 
sonuçlarına değinmiştir. Ona göre “elli yıllık bir tarihle sanat olmayacağı gibi 
uydurma tarihle de sanat olmaz” diyerek bu durumu özetlemiştir. (Meriç C. , Bu 
Ülke, 1997, s. 250)

Cemil Meriç’in 1964’ten sonra “ben Osmanlıyım” diye haykırmasının 
en önemli nedeni öfkedir. Öfkeliydi, kızgındı çünkü “intelijansya Türk-İslam 
medeniyeti yoktur, Hun’un medeniyeti, Tatar medeniyeti vardır, ecdadımız diyor 
ve Osmanlı’yı tarihten kazımak istiyorlardı.” (Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, 
s. 293) Bunun içinde ortaya koydukları tarih tezleri ile kendilerine İslam öncesi 
dönemden bir meşruiyet devşirmeye çalışıyorlardı. Devletin resmi tarih tezi ile 
benzer bir yaklaşım sergileyen Cumhuriyet döneminin popüler tarihçilerinden 
Ziya Şakir’in Hititler’in Türk olduğundan hareketle Hz. İbrahim’i ve ondan 
gelen neslin Türk olduğunu iddia etmesi dikkate değer bir örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. (Göçer, 2017, s. 44) Yine Cumhuriyet döneminin kurucu 
aydın kadrosu içinde yer alan Ağaoğlu Ahmet’in okullarımızda Yunan, Roma ve 
Avrupa milletlerinin edebi eserlerinin okutulması gerektiğini belirterek fazilet 
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düşmanı, medeni cesarete, hakka ve hakperestliğe harp ilan eden Osmanlı’dan 
kurtulunması gerektiği yönündeki görüşleri karşısında Cemil Meriç, bu tavrı 
“galiplerin çizmesini yalayan bir milliyetçilik olarak” adlandırmaktadır. (Meriç 
C. , Bu Ülke, 1997, s. 158-159) Evet Cemil Meriç, Osmanlı’dır. Resmi ideoloji 
ve oradan beslenen entellektüellerin ortaya koyduğu şekliyle Osmanlı’nın 
paranteze alınmasına karşı olması onun tarih anlayışının en önemli noktasını 
oluşturur.

Cemil Meriç’in tarih anlayışındaki bir başka önemli noktada onun 
diyalektik düşünme tarzının tarihe olan yaklaşımlarında ve özellikle Osmanlı 
Devleti’ni anlamaya ve anlamlandırmaya çalışma çabalarında sık sık karşımıza 
çıkmaktadır. Bu yaklaşımıyla kızı Ümit Meriç’in de ifade ettiği gibi Cemil 
Meriç “yöntem olarak sonuna kadar Marksist’ti.” (Hece, Ocak 2014/ S. 157, 
s. 7) Onun bu Marksist düşünceye karşı olan yakınlığı zaman içinde ideolojiler 
karşısında düşünceyi ön plana almak hasebiyle her düşünceye saygı anlayışına 
evrilmiştir. Düşüncede yaşanan bu değişime rağmen marksizmin düşünsel 
yöntemi olan diyalektik düşünce sistemi Cemil Meriç’in olaylara bakışında ve 
incelemelerinde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 

Cemil Meriç diyalektik düşünceyi “tefekkürün tarifi” olarak tanımlar. “Varlık 
denen esrarlı yumağı ancak diyalektiğin titiz, seyyal dikkatinin çözebileceğine” 
(Meriç C. , Bu Ülke, 1997, s. 191) inanan Cemil Meriç bu yöntemi tarihi 
anlama ve anlamlandırma çalışmalarında da kullanmıştır. Bu noktada Dücane 
Cündioğlu, Cemil Meriç’in özellikle diyalektik düşünme tarzında başat bir role 
sahip olan zıtlıklardan faydalandığını belirterek Osmanlı mucizesi karşısında bu 
mucizenin zıddı olarak Avrupa’yı koyarak düşüncelerini şekillendirdiğini ifade 
etmektedir. (Cündioğlu, 2006, s. 192-193) Cemil Meriç’in Hegel’den yaptığı 
alıntıda tarihin tezatlar içinde geliştiğini belirterek Osmanlı’nın da zıddının 
Avrupa olduğunu ifade etmesi bu düşüncenin bir göstergesidir. Ona göre din 
Avrupa için afyonken Osmanlı için din şuurdur, tesanüddür sevgidir. Avrupa 
tarihi sınıf kavgasının tarihidir, Osmanlı’da ise sınıf yoktur. (Meriç C. , Bu Ülke, 
1997, s. 177-178) İşte bu zıtlıklar Cemil Meriç’in diyalektik yönteminde ısrarla 
üzerinde durduğu noktalardır. Osmanlı’yı açıklarken de bu zıtlıklardan hareketle 
açıklamaya çalışarak tarihi yaklaşımlarının anahtarını bizlere sunmuştur.

Cemil Meriç’in Osmanlı’yı ele alırken diyalektik yönteme başvurması 
Dücane Cündioğlu tarafından eleştirilmektedir. Ona göre bu yöntemle 
Osmanlı’yı açıklamak Cemil Meriç’i hataya sürüklemiştir. Olayları ve 
yaşanılanları zıtlıklar üzerinden açıklamaya çalışmak Cemil Meriç’i kabulü zor 
sonuçlara ulaştırmıştır. Cündioğlu, Cemil Meriç’in yaklaşımlarına karşı şunları 
söylemektedir: Osmanlı’da düşünce yok; zira çatışma yok! Çatışma yok; zira 
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sınıf yok! Sınıf olmayınca çatışma, çatışma olmayınca düşünce de olmayacaktır. 
Sınıfların olmayışının nedeni de İslam, Kur’an ve imandır. Cündioğlu bu 
durumu “imanın ve teslimiyetin olduğu yerde çatışma, başka bir deyişle kin ve 
nefret olmaz; çatışma olmayınca, tabiatıyla sınıflar da ortaya çıkmaz. Sınıflar 
ortaya çıkmayınca sınıf çatışması meydana gelmez. Çatışmanın olmadığı 
toplum mutludur, huzurludur, keyiflidir. Sınıf çatışması meydana gelmeyince, 
düşünce üretilemeyecek; düşünce üretilemediğinde de düşüncenin ifade araçları 
olan nazım ve nesir vücuda gelmeyecektir.” (Cündioğlu, 2006, s. 192) O zaman 
bu durum nasıl açıklanacak diye düşünürken Cemil Meriç bu durumu “mucize” 
kelimesinden yararlanarak açıklamış ve “Tarihte tek mucize vardır: Osmanlı 
mucizesi. Türk kanıyla İslam dininin kaynaşmasından doğan bir mucizedir” 
demiştir. (Meriç C. , Mağaradakiler, 1997, s. 260)  Diyalektik yöntemle ulaşılan 
bu sonuç pek kabul edilebilir bir açıklama değildir. Cündioğlu’nun ifadesiyle 
Cemil Meriç “bu sonuçları kabullenmek ve seslendirmek zorunda kalır.” 
(Cündioğlu, 2006, s. 193)

2-Tanzimat Fermanı’nın İlanına Kadar Osmanlı 

Cemil Meriç’in gözünde Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadar ki Osmanlı 
bir coşkudur, ruhtur, adalettir, insaniyettir ki bu nedenle onun gözünde 
“Osmanlı insanlık için yüz akıdır. Tarihin en şerefli bir safhasıdır. Osmanlı 
taklit edilemeyecek kadar büyüktür.” (Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 
309) Bu güzel hasletlerin görmezden gelinerek Osmanlı mirasının inkârı ve 
yergisi karşısında, Cemil Meriç kullandığı coşkun dille bu dönemi sonuna 
kadar sahiplenmeye çalışmıştır ki kendisi belirli bir dönemden sonra “ben 
Osmanlıyım” derken de “romantik bir coşku” (Aksakal, 36/2011, s. 40) 
ortaya koymuştur. Yaşadığı dönemde Osmanlı’nın geri kalmış bir uygarlık 
olduğu şeklindeki ön yargılara ve değerlendirmelere karşı tarih sahnesine 
çıkan bütün medeniyetlerin birbirine eşit olduğunu belirten Cemil Meriç 
“Türk-İslam medeniyeti medeniyetler içinde en parlak, en uzun ömürlü, en 
zinde medeniyetlerden biridir. Medeniyetin tek ölçüsü vardır: İnsana verdiği 
değer. Türk-İslam dünya görüşünde insan, Tanrı’nın bir nüsha-yı suğrasıdır, 
tabiatın dışında imtiyazlı bir yeri vardır, bu itibarla mukaddestir.” (Meriç 
C. , 2017, s. 29) diyerek Türk-İslam medeniyeti ve özelde de Osmanlı 
medeniyetinin insana büyük önem veren bir uygarlık olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’nin varlığını da bir mucize olarak kabul 
etmektedir. Osmanlı mucizesinin temelinde İslam vardır. Çünkü İslamiyet, 
Osmanlı ülkesindeki bütün ırkları tekbir ırk haline getirme başarısını göstermişti. 
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Dili, ırkı ne olursa olsun inananlar kardeşti. Kardeşler “aynı şeyler için yaşamak 
ve ölmek” gayesiyle “düğüne koşar gibi gazaya koşturuyorlardı.” (Meriç C. , Bu 
Ülke, 1997, s. 179) En basit anlamı ile bu bir mucizeydi. Cenkten cenke koşarken 
at nalları ve tekbir sesleri ile düşmanını titreten Osmanlı fütuhatı bu mucizenin 
olmazsa olmazıydı. Bu nedenledir ki Cemil Meriç, Osmanlı için hayatın kılıçla 
başlayıp satırla biten bir rüya olduğunu düşünmekteydi. (Meriç C. , Jurnal I, 
1998, s. 125) Bu mucizenin karşısında hayranlığına engel olamayarak Osmanlı 
Devleti’ni tarihin en büyük medeniyeti olarak vasıflandıran Cemil Meriç, 
Avrupa’nın toprağa bağladığı vatan duygusunu, bayrağa ve imana bağlayan 
Osmanlı uygarlığı ile ilgili şunları söylemektedir: “(Osmanlı) milli kinlere 
yabancı. Her inanca hürmetkâr. İnsanı insana düşman yapan sınıflardan uzak, 
alan değil, veren, istismar eden değil, imar eden. Fedakâr, alturist bir medeniyet. 
Her şey manadır, maddeyi eterize eden, buharlaştıran bir medeniyet.” (Meriç 
C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 364) Alan değil de veren, istismar eden değil 
de imar eden bir uygarlığın medeniyetini kurmak için çalıştırdığı insanların 
emekleri yevmiyelerini ödeyerek vermesinden daha doğal bir şey yoktur. 
(Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 370) Ancak böyle bir uygarlığın karşısına 
rakip olarak çıkarılan Batı ise uygarlığını köle emeği ile imar etmiştir. İnsana 
böylesine önem veren, adaleti vazgeçilemez bir ilke olarak kabul eden Devlet-i 
Aliyye için Osmanlı İmparatorluğu tabirinin kullanılması Cemil Meriç’in 
itirazına neden olmuştur. Çünkü Lenin tarafından ortaya atılan bu kavram kendi 
çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen bir dünyanın, amaçları doğrultusunda 
her yolu mübah olarak kabul etmesidir. Bu nedenle maddi ve manevi bütün 
hazinelerini insanlara götüren bir uygarlığa imparatorluk demek “ya büyük bir 
cehalettir yahut da bir ihanetin sonucudur.” (Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, 
s. 306-307)

İnsana karşı sergilenen birbirine tamamen zıt yaklaşımlardan hareketle 
Cemil Meriç medeniyetin tek ölçüsünün kitap, kelime, felsefe olmadığını, Batı 
medeniyetinin bir kelime medeniyeti olduğunu Türk-İslam medeniyetinin ise 
bir aksiyon medeniyeti olduğunu ifade ederek Türk- İslam medeniyetlerinde 
kelimenin çok önemli olmadığına dikkat çekmiştir. Bu düşüncesini açıklarken 
Osmanlı için edebiyatın bir oyun olduğunu ve asıl olanın inanç olduğunu 
belirterek Osmanlı’nın kelimeleri bir silah olarak kullanmadığını, insanınsa 
mukaddes olduğunu belirtmiştir. (Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 220-221) 
Böylece kelimeyle, kitapla, felsefeyle kurulduğu iddia edilen Batı medeniyetine 
karşı diyalektik bir yaklaşımla onun antitezi olarak insana büyük değer veren 
Osmanlı uygarlığını ortaya koyarken maddi refahın tek başına medeniyetin 
ölçüsü olamayacağına da vurgu yapmıştır.
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Cemil Meriç, Osmanlı mücahitlerinin yaşamını şöyle tanımlamaktaydı: 
“Mücahitlerin kanı Al-i Osman ülkesine bir altın ırmağı gibi akarken, atlas örtülü 
şiltelerde alev tenli cariyelerle bin bir gece masalı yaşayan bendegan-ı saltanatın 
hayat muammalarını çözmeye harcayacak vakti mi vardı?” (Meriç C. , Jurnal 
I, 1998, s. 126) Hayat muammalarını çözmek için düşünmek gerekirdi. Ancak 
Cemil Meriç’e göre Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük düşünür çıkmamıştı. 
Çünkü “Osmanlılarda düşünceye ihtiyaç yoktu, Kur’an her şeye yetiyordu.” 
(Meriç C. , Sosyoloji Notları, 1997, s. 220) 

Cemil Meriç’in Osmanlı’yı ele alırken düşünceyi, kitabı, felsefeyi hakir 
görmesini ve Osmanlı’yı sadece kılıç ve savaşla kurulmuş bir uygarlık olarak 
ortaya koymasının beraberinde getirdiği olumsuzlukları da dikkate almak 
gerekir. Osmanlı’yı düşünmeyen, düşünce üretmeyen sadece mücahitlerin 
kılıcı ile kurulan bir medeniyet olarak idraklere yerleştirmeye çalışmak 
sorunlu bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yaklaşımın 
özellikle milliyetçilik duygusunun yoğun olarak kitleler üzerinde etkili olduğu 
durumlarda coşturucu bir etkisinin olduğu da göz ardı edilmemelidir. Elinde 
yalın kılıç şehitlik ve gazilik şerbetini içmek için düşmanlara saldıran, dünyaya 
adalet getirmeye çalışan mazlumların sesi bir uygarlıktan daha etkileyici 
ne olabilirdi ki. Cemil Meriç yaklaşımını ortaya koyarken aynı zamanda 
da “düşünce” kavramına da olumsuz bir anlam yükleyerek düşünceyi “bir 
felaket” olarak tanımlaması aslında Osmanlı’nın düşünmemesinin ve düşünür 
yetiştirmemesinin de mantıksal olarak doğruluğunu ortaya koymaya çalıştığı 
şeklinde algılanmaktadır.

Bu noktada Cemil Meriç’in hayran olduğu Osmanlıyı anlatırken 
kullandığı çoşkun dilin kendi içinde bir dizi sıkıntı ve çelişkiyi de barındırdığı 
da dikkatlerden kaçmamaktadır. Cemil Meriç’in medeniyetin tek ölçüsünün 
kitap, kelime felsefe olmadığı ile ilgili ortaya koyduğu görüş onun gibi kitaba, 
düşünceye ve kelimeye önem veren birisi için önemli bir çelişkidir. Cemil 
Meriç’in fikir dünyasında düşünceye saygı önemli bir konuma sahiptir. Ona 
göre her düşünce ve ideoloji tarafsız ve ön yargısız bir şekilde öğrenilmelidir. 
Bu yapılmaz da ideolojilere düşmanlık gösterilirse bu tek bir ideolojiye yani 
obskürantizme bağlanmak demektir.  Bu düşüncelere sahip birisinin düşünceyi, 
kitabı ve felsefeyi bir kenara bırakarak aksiyonu ön plana çıkarması yadırgatıcıdır. 
Cemil Meriç’in bu çelişkili yaklaşımı ile ilgili olarak Dücane Cündioğlu şunları 
söylemektedir: “Hisleri okşayan coşkulu söylevlere muhatap olanların, parlak 
ifadelerin tesirinde kalmalarında dolayısıyla güçlü bir üslup ve belagatin 
zaaflarına ve yetersizliklerine hemen nüfuz edememelerinde herhangi bir 
fevkaladelik bulunmamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki hayran mekulesinin 
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ödemesi gereken bir bedel, bir maliyet hep olmuştur. Bu bedelin, bu maliyetin 
en düşüğü ise vakıaya mutabık olmayan parlak ve fakat yanıltıcı iddiaların 
peşinden sürüklenip gitmektir.” (Cündioğlu, 2006, s. 168) Cündioğlu’nun tespit 
ettiği gibi Cemil Meriç’in belagatindeki olağanüstülüğün insanların içine bir 
huzur ve rahatlama duygusu verdiği bir gerçektir. Ancak kelimelerin içerdiği 
büyülü tınıdan kurtulup da içerik üzerinde biraz düşünüldüğünde bazı sorunlar 
ise karşımıza çıkmaktaydı. 

Cemil Meriç’in bu ve benzeri yaklaşımlarından hareketle 1950’li yıllardan 
itibaren yaygınlık kazanmaya başlayan Osmanlı’yı yüceltme anlayışı ile hareket 
eden hamasetin ön planda olduğu, Osmanlı’nın ilim ve fikir yönüyle ise hiç 
ilgilenilmediği veya sözün bu mecraya hiç taşınmadığı, Osmanlı’nın sadece 
fetihler ve savaşlar boyutu ile ele alınmasında bu yaklaşımın ilim ve fikir 
yönünü ele alacak bilgi ve donanım eksikliğinin olduğuna (Cündioğlu, 2006, 
s. 159) dair eleştirilerle ilgili olarak da mesafeli bir duruş sergilemek gerekir. 
Zira bu eleştirilerin nihayetinde Dücane Cündioğlu, Cemil Meriç’in de benzer 
yaklaşımlarından dolayı mazur olduğunu çünkü onun Osmanlı ilim ve düşünce 
mirasını tanımadığını belirtmektedir. (Cündioğlu, 2006, s. 186) 

Dücane Cündioğlu’nun Cemil Meriç’in Osmanlı ilim ve düşünce mirasını 
tanımadığı şeklinde ortaya koyduğu iddia çokta kabul edilebilir bir noktada 
durmamaktadır. Öncelikle Cemil Meriç’in Osmanlı tarihine yaklaşımlarını ele 
alırken ortaya koyduğu yaklaşımları zaman ve bağlam çizgisinden kopararak 
yorumlamanın bizi doğru bir sonuca götürmeyeceğini düşünmekteyiz. Zira 
Cemil Meriç’in Osmanlı’yı sahiplendiği yıllar Osmanlı’nın resmi ideoloji, 
aydınlar ve daha birçok farklı kesim tarafından hakir görüldüğü yıllardır. 
Cemil Meriç kavganın kelimelerle yapıldığı bu yıllarda öncelikle zihinlerde 
kararan bir Osmanlı algısına karşı coşan ve coşturan bir Osmanlı imajını 
ortaya koymaya çalışmıştır ki “Bir yandan reddedilen muhteşem bir miras, 
irfan ve medeniyet mirası, asırları kucaklayan emsalsiz bir tecrübe.” (Meriç 
C. , 2017, s. 291-292) ifadeleri onun Osmanlı’yı ne kadar önemsediğini 
ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım tarzı ile Osmanlı imajına karşı toplumsal 
bellekte oluşacak olumlu düşünme tarzı aynı zamanda Osmanlı medeniyetini 
her yönü ile anlamaya ve öğrenmeye çalışacak bir zihinsel değişimi de 
beraberinde getireceği şüphesizdi. Bizce Cemil Meriç’in bazen kendi düşünce 
ve yaklaşımları ile çelişen ifadeler arasında savrulmasında bu duygunun 
etkili olması kuvvetle muhtemeldir. Aksi takdir de Cemil Meriç’in Osmanlı 
uygarlığının ilmi ve fikri yönünü bilmediğini bu nedenle de bu bahislere 
girmeyerek hamaset yüklü yaklaşımlar sergilediğini iddia etmek biraz 
insafsızlık olacaktır. 
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Cemil Meriç tarihin ölüme mahkûm ettiği kavimlerde kendini küçük 
görme psikozunun ağır bastığını düşünmekte ve “Şarklı olduğundan utanan 
tek kavim biziz” demekteydi. (Meriç C. , Jurnal I, 1998, s. 128) Bizce Cemil 
Meriç bu anlayışa inat kendimizi küçük görmek yerine muhteşem bir maziyi 
ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Bunu yaparken de coşkulu, kabına sığmayan bir dil 
kullanarak sınırları zorlamıştı.

3-Tanzimat Fermanı’nın İlanından Yıkılışına Kadar Osmanlı

Cemil Meriç’in eserlerinde Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonraki Osmanlı sert 
eleştirilerle karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat Fermanı ile birlikte Cemil Meriç’in 
gözünde Osmanlı Devleti batılılaşma ve çağdaşlaşma arzusu ile kendinden 
geçmiş bir devlet adamı ve aydın profili çizmektedir. Cemil Meriç bu arzulu 
ve tutkulu batılılaşma taraftarlığını “yabancılaşma” kavramı ile açıklamakta ve 
Tanzimat Fermanı sonrası Osmanlı Devleti’ni de bu çerçevede ele almaktadır. 
Tanzimat’ı Osmanlı Devleti için önemli bir tarihsel dönüm noktası olarak kabul 
eden Cemil Meriç bu tarihten sonra Türk aydının “aldanmak ve aldatmak” 
aymazlığı ile karşı karşıya kaldığını düşünmektedir. (Meriç C. , Mağaradakiler, 
1997, s. 282)

Tanzimat dönemini yabancılaşma ve ihanet psikozu ile açıklamaya çalışan 
Cemil Meriç’e göre bu sürecin ortaya çıkmasına neden olan önemli hadiselerden 
birisi de 1826 yılında yeniçeri ocağının ortadan kaldırılmasıdır. Yeniçeri ocağı 
ile ulema icra kuvveti üzerindeki önemli bir kontrol unsurudur. 1826 yılında 
yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla önemli bir destekten mahrum kalan ulema 
etkinliğini kaybetmeye başlamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonucunda Batıdan 
gelen ve gelecek olan taarruzları karşılayacak bir sınıf kalmamıştır. (Meriç C. 
, Sosyoloji Notları, 1997, s. 347-348) Bu açığı Batı’nın yeniçerileri olan Genç 
Osmanlılar yani yeni bir intelijansiya doldurmuştur. (Meriç C. , Sosyoloji 
Notları, 1997, s. 286)

Osmanlı Devlet adamları ve aydınlarının Batı karşısında geri kalmışlıktan 
kurtulmak için buldukları en kestirme yol Batı’ya benzemek yani Batılılaşmaktır. 
(Gencer, 2012, C. 1, S. 1) Bu tespit Batı karşısında seçmeci bir yaklaşım ortaya 
çıkarmamıştır. Tam tersine Batı’dan gelen her şeyin sorgusuz sualsiz kabul 
edilmesi şeklinde genel bir tavır ortaya çıkarmıştır. Cemil Meriç’e göre bu 
doğru bir yol değildir. Çünkü sorgusuz sualsiz taklit ettiğimiz Batı haçlı orduları 
ile “zincirinden boşanmış köpekler gibi her inanca saygı gösteren, her mağlubu 
bağrına basan asil, büyük ve efendi bir millete karşı saldırmıştır yani ülkemize. 
(Meriç C. , Jurnal 2, 1993, s. 179) Osmanlı aydınlarının ve devlet adamlarının 
yaşananların temelindeki gayeyi anlamadan veya anlamaya çalışmadan Batı’ya 
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yüzlerini dönmeleri Cemil Meriç’in gözünde “hıyanet psikozudur.” (Meriç C., 
Umrandan Uygarlığa, 1996, s. 27) Çünkü Osmanlı aydınlarının bir kurtarıcı 
olarak yüzlerini döndüğü Batı kendi uygarlığımızın baş düşmanıydı. Bunun 
farkına var(a)mayan aydın ve bürokratların tavrı katiline âşık olan kurbanın 
trajik hikâyesine benzemekteydi.

Osmanlı yıllarca “mağlupların evlatlarını” devşirerek oluşturduğu 
yeniçerilerle fetihten fetihe koşmuştu. Yeniçeriler hidayete ererek kanlarını 
İslam’ın adaleti ve saadeti uğruna akıtan bir Osmanlı mucizesiydi. (Meriç C. 
, Kültürden İrfana, 2017, s. 472) Tanzimat sonrasında ise Batı, Osmanlı’yı 
Osmanlı’nın silahı ile vurmaya başladı. Batı Osmanlı’nın en güzide evlatlarını 
edebiyatı bir aldatmaca olarak kullanarak kelimelerle aldattı. Böylece gelecek 
adına umut bağlanan Genç Osmanlılar “Avrupa’nın yeniçerileri” oldular. 
(Meriç C. , Kültürden İrfana, 2017) Batı’ya yüzlerini dönen aydınlar kendi 
kültürlerine ve medeniyetlerine yabancılaşarak tarihsel birikimlerini bir kenara 
bıraktılar. (Meriç C. , Umrandan Uygarlığa, 1996, s. 27) Artık ülkenin kurtuluş 
yolu olarak Batı’da ortaya çıkan düşünce kalıplarını kendi ülkelerinde aynen 
uygulamaya çalıştılar. Fakat Batı’da alınan sonucun benzerinin kendi ülkelerinde 
alınabilmesi için şartlarında Batı ile benzerlik göstermesi gerekmekteydi. 
Osmanlı Devleti ne devlet yapısı olarak ne toplumsal yapı olarak ne de inanç 
itibariyle Batı ile benzer bir profil çizmemekteydi. Örneğin Batı medeniyetini 
kurarken köleliği kullanmıştı. Osmanlı ise medeniyetini kurarken çalıştırdığı 
insanlara yevmiyesini ödeyerek medeniyetini kurmuştu. Batı’da toplum sınıflı 
bir yapı arz etmekteyken Osmanlı’da ise toplumsal yapıda sınıflı bir sistem yer 
almıyordu. Batı maddeydi Osmanlı ise ruhtu. Bu ve benzeri farklılıkları dikkate 
almayan aydın ve devlet adamlarının batılılaşma ve çağdaşlaşma adına ortaya 
koydukları reçeteler istenen sonucu vermemekteydi. Buna rağmen Osmanlı 
aydınları benimsedikleri ideolojileri tek doğru kabul ederek düşüncelerini 
sloganlaştırırken diğer ideolojilere ise düşmanlık göstermeye başlamışlardı. 
Böylece düşünce dar kalıplara hapsedilerek düşünceye saygı ve diğer fikirleri 
anlamaya çalışma çabası bir kenara bırakılmıştı. Artık ideolojik kamplaşma 
toplumsal yapıda derin çatlaklar oluşturarak toplumsal birlik ve beraberliğe 
zarar vermeye başlamıştı. 

Cemil Meriç ülkemizde neden olduğu tahribat nedeniyle Avrupa’ya ve 
değerlerine öfke duymaktadır. Onun öfkesi gözleri kör eden bir öfke değildir. 
Çünkü istesek de istemesek de Avrupalılaşacaktık. Bu bir teslimiyet değil 
özümseme şeklinde olmalıydı. (Meriç C. , Bu Ülke , 1997, s. 121) Ancak 
müstağrip aydınlarımız kendilerini unutarak şuursuzlaşmışlardı. Batıyı batı 
yapan değerleri tanımadıkları gibi Avrupa’yı da tanımıyorlardı. Düşünceden ve 
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düşünmekten korkuyorlardı. (Meriç C. , Mağaradakiler, 1997, s. 229)  Hâlbuki 
Batılı değerlere karşı pencereleri açmak gerekir ancak pencereleri açmak demek 
pencereyi kırıp atmak demek değildir. Tanzimat sonrası Osmanlı aydınları ve 
daha sonra gelen takipçileri pencereleri kırarak işin kolayına yani teslimiyete, 
taklide yönelmişlerdi. Hâlbuki buna hiç gerek yoktur. Çünkü “Batıyı Batı yapan 
fikri temeller, insanlığın ve İslam’ın ortak hazinesinden alınmıştır. Bizim için 
söz konusu olan bir istirdattır, yani kaybettiğimiz hazinelere sahip çıkmaktan 
ibarettir.” (Meriç C. , Kültürden İrfana, 2017, s. 481) Cemil Meriç’e göre 
yaşanan sıkıntıların çözüm yolu bu kadar kolayken Osmanlı toplumunun halini 
söyle ifade etmekteydi: “Dinin yasakladığı şeyleri yaptı. Ama gizlenerek, 
korkarak ve şuuru yaralandıkça yaralandı. Hayır uyuzlaştı. İkiyüzlü bir hayvan 
oldu Osmanlı. Tanrı’yı ve kulu aldatan bir panayır göz bağcısı. Elinde tespih,  
evinde oğlan, dudağında dua. Biz de öyle değil miyiz? Değişen ne?” (Meriç C. 
, Jurnal I, 1998, s. 286) 

Batılı değerlere karşı bizleri koruyacak en önemli unsur Cemil Meriç’e 
göre “şuur” dur. Ona göre toplumsal şuurun oluşmasında tarih ve din yani 
İslamiyet yadsınamaz iki gerçekliktir. Batı, Tanzimat’tan itibaren Türk aydınının 
mukaddeslerini yani İslamiyet’i öldürmek amacındaydı. Ancak öldürdüğü 
mukaddesin yerine ise kendi mukaddeslerini koyma çabasındaydı. Bu çabanın 
sonucu olarak mukaddessiz kalan Türk aydınlarına ideolojileri sundular. 
İdeolojiler ise “tahribe yeltendikleri imanın yerine sahtelerini ikame etmek için 
uydurulan birer ersatz’dır.” Artık mukaddesi kalmayan aydınların tek endişeleri 
hürriyetlerini kazanmaktır. Hürriyet uğruna her türlü fedakârlığı göze alan 
Tanzimat sonrası Türk aydınları geleneklere düşmandırlar. Artık Müstağriplerin 
“tek mabutları vardı: teceddüt; tek mabetleri: Avrupa” dır. (Meriç C. , Bu Ülke 
, 1997, s. 174) Bu noktada yabancılaşmanın iki boyutu dikkati çekmektedir. 
Bunlardan birincisi bir uygarlığın kendine yabancılaşmasıdır. İkincisi de 
kültürün kendine yabancılaşmasıdır. (Taşdelen, 157/2010, s. 94) Cemil Meriç’in 
gözünde Tanzimat Fermanı sonrasında Osmanlı Devleti’nde yaşanan bu hadise 
devleti yıkıma doğru götüren aymazlığın en önemli nedenidir. 

4-Sonuç:

Türk düşünce hayatında önemli bir isim olan Cemil Meriç Osmanlı Devleti’nin 
yıkılış döneminde dünyaya gelmiş ve yeni bir devletin kuruluşuna ise 
doğrudan şahitlik etmiştir. Bir taraftan Osmanlı Devleti’nin kültürel ve siyasi 
düşüncelerinin temsil eden son kuşağın birikiminden faydalanırken bir taraftan 
da yaşadığı şehrin Fransız idaresinde kaldığı dönemde Batı kültürünü ve dilini 
yakından öğrenme şansını yakalamıştır. Böylece iki farklı medeniyeti temsil 
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eden kültürel birikime sahip olarak içinde yaşadığı toplumun siyasi, kültürel ve 
sanatsal duruşuna eleştirel bakabilmeyi başarmıştır. Bu çerçevede yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olmadığını ispatlamak 
istercesine bir taraftan Osmanlı kültür ve medeniyetini, ortaya koyulan yeni 
tarih tezleriyle, reddetmesi bir taraftan da kendine yeni bir dayanak bulmak için 
çok çok uzak bir tarihe ilgi duymasına karşı çıkmaya çalışmıştır. Bu tavrıyla 
Cemil Meriç belki de kendisinin öncülü olarak adlandırabileceğimiz Kemal 
Tahir’le büyük bir benzerlik göstermektedir.

Cemil Meriç Osmanlıya karşı kimsenin sahiplenmediği veya sahiplenmeye 
korktuğu gerilik, cehalet, rüşvet ve hunharlıkla anılan bir müvekkilin savunmasını 
alan avukat misali bir yaklaşımı sergilemiştir. Bu nedenle de müvekkili ile bazen 
duygusal olarak yaklaşmış bu da onun özellikle Tanzimat dönemine kadar olan 
Osmanlı’ya karşı coşkulu bir dil kullanmasına neden olmuştur. Buna karşılık 
Tanzimat Fermanı ile başlayan süreç ise ona göre tam bir ihanet dönemidir. 
Osmanlı aydını, siyasetçisi ve bürokratı kurtuluşu her anlamda batılılaşmada 
görerek kendi medeniyetlerine ihanet etmişlerdir ki bu durum Cemil Meriç’e 
göre onun içinde bulunduğu zaman diliminde de davam etmektedir. Bu nedenle 
bu düşünceyi eleştirmiş diğer taraftan da Osmanlıyı önce duyguda canlandırmaya 
çalışarak paranteze alınan bir medeniyetin yeniden toplumun, siyasetçinin ve 
aydının ilgisine mazhar olması için gayret sarf etmiştir. 
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1. Giriş

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında bir ayrım duvarı inşa etme
düşüncesinin temellerinin ilk olarak 1937 yılında ortaya çıktığı söylenebilir.
1937 yılında Filistin direniş hareketlerinin zayıflatılması amacıyla Lübnan

sınırından başlayarak Beerşeba’ya uzanan bir duvar inşa edilmiş ve bu duvar 
daha sonra Araplar tarafından yıkılmıştır (El-Hindi’den aktaran Yadak, 2010, 
s.57). 1999 yılına gelindiğinde ise İsrail Başbakanı olarak görevde bulunan
Ehud Barak tarafından İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarını bir duvar
vasıtasıyla ayırma fikri tekrar dile getirilmiştir (Bakkalbaşıoğlu, 2010, s.263).
İsrail ile Batı Şeria’yı birbirinden ayırmayı hedefleyen duvar düşüncesi 2002
yılında İsrail Başbakanı Ariel Şaron tarafından yeniden planlanarak uygulamaya
geçirilmiştir. Bu hususta İsrail yönetimi yapmış olduğu açıklamada güvenlik
riski gerekçesiyle ve Filistinli “terörist” grupların bölgeye yönelik eylemlerini
durdurmak maksadıyla bir duvar örme kararı aldıklarını belirtmiştir.

Ancak, İsrail’in 2002 yılında örmeye başladığı duvar uluslararası 
hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir (ICJ, 2004; 
Watson, 2005; Çağıran, 2006; Ibheis ve Ayad, 2013). Ayrıca İsrail’in söz 
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konusu kararı uluslararası toplum tarafından da şiddetli tepkiyle karşılanmıştır 
(Bakkalbaşıoğlu, 2010). Nitekim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
duvar inşası konusu ele alınmış ancak Konseyin beş daimî üyesinden biri olarak 
Amerika Birleşik Devletleri’nin duvar inşasına karşı bir karar alınmasını veto 
etmesi sebebiyle somut bir neticeye ulaşılamamıştır. Bunun ardından konu 
BM Genel Kurulunda gündeme getirilmiş ve Genel Kurul, Uluslararası Adalet 
Divanı’ndan duvarın uluslararası hukuki durumu ve duvarın varlığının ortaya 
çıkaracağı olası sonuçları değerlendirerek bir danışma görüşü vermesi yönünde 
talepte bulunmuştur. Uluslararası Adalet Divanı kendisine yapılan başvuruyu 
değerlendirerek verdiği danışma görüşünde İsrail’in işgalci bir güç olarak inşa 
ettiği duvarın öncelikle Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini 
ve uluslararası hukukun temel prensiplerine aykırı olduğunu ifade etmiştir 
(ICJ, 2004). Aynı zamanda Divan, yaşanmakta olan uluslararası hukuk ihlaline 
son verilmesi adına duvarın inşasının durdurulması, hâlihazırda inşa edilen 
kısımların ortadan kaldırılması ve duvarın inşası sebebiyle zarara uğrayanların 
zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini belirtmiştir (ICJ, 2004). Uluslararası 
Adalet Divanı’nın vermiş olduğu bu karar danışma görüşü olması hasebiyle 
her ne kadar İsrail açısından bağlayıcı bir nitelik taşımasa da İsrail’in duvarın 
inşası yönündeki kararlılığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulaması 
bakımından ayrı bir öneme haiz olmuştur.

Ancak, Uluslararası Adalet Divanı’nın mevcut görüşüne rağmen İsrail’in 
Ayrım Duvarı’nın inşasına devam etmesi, Batı Şeria ve Kudüs’te yeni yerleşim 
alanları açması ve Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamaları sürdürmesi 
uluslararası toplum nezdinde artan eleştirilerine maruz kalmasına sebep olmuştur 
(Değirmenci, 2011, s.204). Bu noktada İsrail açısından duvarın inşa edilme 
gerekçesinin temel dayanağının neler olduğu, uygulamaya nasıl geçirildiği, 
duvarın ortaya çıkardığı insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerinin ve 
Filistin halkının yaşamı üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin neler olduğu 
bu çalışma kapsamında tartışılmaya çalışılacak başlıca temel sorular olacaktır. 

Bu doğrultuda ilgili çalışma iki temel amaç taşımaktadır. Çalışma 
öncelikli olarak, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail’in inşa ettiği Ayrım 
Duvarı’nı, Uluslararası Adalet Divanı’nın vermiş olduğu danışma görüşünü de 
dikkate alarak uluslararası hukuk ve temel insan hak ve hürriyetleri bağlamında 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ikinci amacı ise 1949 tarihli Yeşil 
Hat sınırını yok sayarak inşa edilen duvarın Filistin halkı üzerindeki etkisini 
sosyal, ekonomik, eğitim, sağlık, mülkiyet, hareket özgürlüğü gibi alanları da 
kapsayacak şekilde inceleyerek Filistinlilerin yaşamlarının nasıl zorlaştırdığını 
ortaya koymaktır.
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Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde Batı Şeria duvarı 
olarak da adlandırılan ayrım duvarı fikrinin kökenlerinden bahsedilerek duvarın 
adlandırılması, duvarın inşa süreci ve temel özelliklerine değinilecektir. İkinci 
bölümde ise Batı Şeria duvarı uluslararası hukuki boyutlarıyla değerlendirilerek 
uluslararası toplumun duvar inşasına yönelik tutumları bu çerçevede BM’nin 
girişimleri ve Uluslararası Adalet Divanı’ndan talep edilen danışma görüşü 
tartışılacaktır. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümde ise duvarın Filistin 
halkı üzerinde yarattığı etkiler irdelenecek ve Filistin halkının zor şartlar 
altında sürdürmeye devam ettiği yaşamının duvarın inşasıyla nasıl daha da zor 
bir hal aldığı sağlık, eğitim, serbest dolaşım hakkı, mülkiyet hakkı noktasında 
tartışılacaktır. Yine bu kapsamda İsrail’in uluslararası insan hakları hukukunu ve 
temel hak ve hürriyetleri nasıl ihlal ettiği açıklanmaya çalışılacaktır.   

2. Ayrım Duvarının İnşası

2.1.	 Duvar	İnşası	Fikrinin	Tarihsel	Arka	Planı

Duvar inşası fikri her ne kadar İsrailli yetkililerce İkinci İntifada sonrası 
Filistinli eylemcilerden korunmak ve İsrail’e yönelik sızmaları engellemek 
adına 2002 yılında ortaya çıktığı iddia edilse de esasında yeni doğmuş bir fikir 
değildir. Tarihsel temelleri 1930’lu yıllara kadar giden duvar inşası düşüncesi 
İsrail devletinin 1967 yılından günümüze devam eden demografik temelli işgal, 
çevreleme ve tecrit politikasının ayrılmaz bir parçası olmuştur (Usher, 2005; 
Koury, 2005, s.49). 1937 yılında Filistin direniş hareketinin zayıflatılması 
için İngiliz uzmanlarca kuzeyde Lübnan sınırından başlayarak Beerşeba’ya 
uzanan ana yol güzergâhı üzerinde bir duvar inşa edilmesi planlanmış ve 
uzunluğu 80 km, yüksekliği 2 metre olan dört tabakadan oluşan bir duvar inşa 
edilmiştir (Yadak, 2014, s.170). Duvarın kontrol ve güvenliği ise İngiliz Manda 
yönetimince Yahudilerin yasal olmayan yollarla Filistin’e getirilmesi ve Yahudi 
yerleşimlerin korunması noktasında faaliyet gösteren Yahudi paramiliter örgütü 
Haganah’a verilmiştir. Her ne kadar bu duvar daha sonra bölgede yaşayan 
Araplar tarafından yıkılmış olsa da iki toplum arasında ayırma işlevi gören bir 
duvar örme düşüncesinin ilk somut örneğini teşkil etmektedir.

1967 Haziran Savaşı’nda, Batı Şeria ve Gazze şeridini işgal eden İsrail 
yıllar boyunca Filistinlilerin hareket özgürlüğünü sınırlayan kısıtlamalar getirmiş 
ve Filistin toplumunu bir dizi parçalanmış takımadalara bölerek tecrit ve işgal 
stratejisi izlemiştir. 1967 savaşın ardından İsrail, Doğu Kudüs’ü ilhak etmiş ve 
Doğu Kudüs ve çevresindeki köylerde bulunan 70.000 Filistinliye mavi kimlik 
kartı vermiştir (Dana, 2017, s.890). İsrail devletinin vermiş oldu mavi kart Doğu 
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Kudüs’te yaşayan Filistinlilere İsrail vatandaşlığı vermese de sahiplerine “İsrail 
içinde özgürce yaşama ve hareket etme hakkı” tanımıştır. İşgal altındaki Batı Şeria 
ve Gazze Şeridi sakinlerine ise turuncu ve yeşil renkli kimlik kartları verilerek 
tarihsel Filistin toprakları üzerindeki hareket özgürlükleri sınırlandırılmış adeta 
bir Apartheid (apartayt) rejimine tabi tutulmuşlardır. Bunun yanı sıra İsrail, 
1967 savaşı sonrasında işgal altında bulundurduğu Filistin topraklarında Yahudi 
yerleşimleri inşa etmeye başlamıştır (Lustick, 1981). Günümüzde de inşası devam 
edilen Yahudi yerleşimleri İsrail’in Filistin topraklarını kendi egemenlik alanına 
dahil etmek için yürüttüğü ilhak politikasının önemli bir parçası olmuştur. 1967 
yılından günümüze Batı Şeria topraklarındaki Yahudi yerleşim alanları İsrail’in 
sistemli ve bilinçli devlet politikasıyla her geçen yıl artış göstermiştir (Balcı, 
2012). Yahudi yerleşimleri, Filistin sorununa yönelik bir çözümün söz konusu 
olabilmesi açısından önemli unsurlardan biridir. İşgal altındaki Batı Şeria 
topraklarında Yahudi yerleşimlerinin oluşturulmaya devam etmesi durumunda 
tam anlamıyla bağımsız olan bir Filistin devletinin var olması güçleşmektedir. 
Batı Şeria’da oluşturulan Yahudi yerleşimlerinin ulaşımını, günlük yaşamını ve 
güvenliğini, gözetmek ve kontrol altında tutmak için bölgeye İsrail askerleri 
yerleştirilmiştir. Yahudi yerleşim alanlarının ulaşım ve güvenliğini korumak 
amacıyla bölgede bulunduğu söylenen İsrail askerleri tarafından oluşturulan 
kontrol noktaları Filistin halkını parçalara ayırmanın yanı sıra Filistin’in siyasi 
egemenliğine de gölge düşürmüştür. Yahudi yerleşimlerinin güvenliği bahane 
edilerek Batı Şeria topraklarının sürekli denetim altında tutulmasıyla Filistinliler 
adeta fiziki bir duvarlar olmaksızın tecrit edilerek ve kontrol altına alınmıştır.

Aslında bakıldığında İsrail Yahudi yerleşimleri vasıtasıyla bu bölgeleri 
kendi egemenlik alanına katmak ve nihayetinde sınırlarını genişletmeyi 
amaçlamaktadır. Esasında İsrail devletinin 1948 yılında kurulmasından önce 
Yahudi yerleşimleri oluşturarak tarihi Filistin topraklarının tedrici bir işgale 
maruz bırakıldığı bilinmektedir (Balcı, 2012). Ancak Filistin topraklarındaki 
Yahudi yerleşimleri 1970’li yılların sonlarına doğru meydana gelen bir dizi 
gelişme ile ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Bu dönemde Mısır ile İsrail 
arasındaki Camp David görüşmeleri başlamış, yine aynı dönem içerisinde İsrail 
Lübnan’a yönelik operasyonlar gerçekleştirmiştir. Bir yandan bunlar yaşanırken, 
iktidarda bulunan Likud partisi, Batı Şeria’da büyük ölçekte bir yerleşim 
faaliyeti başlatmıştır. Likud yönetimi 1977-1981 yılları boyunca Filistin’in 
işgal altındaki topraklarındaki 5.000 olan Yahudi yerleşimci sayısını 18.500’e 
çıkarmıştır (Lustick, 1981, s.557). Bunun yanında Arap nüfusunun yoğun olarak 
bulunduğu bölgelerde 20’yi aşkın yeni yerleşim alanı oluşturmuştur (Lustick, 
1991, s.557). İsrail’in eylemlerine yönelik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik 
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Konseyi 1979 yılında 446 sayılı kararını almıştır. Karar çerçevesinde İsrail’in 
yeni yerleşim alanları oluşturmaya yönelik izlemiş olduğu politikanın yasal 
zeminden mahrum olduğu ve işgal altındaki Filistin topraklarına yeni Yahudi 
yerleşim birimlerinin inşasına son verilmesi gerektiği belirtilmiştir (UN Security 
Council Resolution 446, 1979). 

Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararına rağmen İsrail yönetimi tarihi Filistin 
topraklarının demografik yapısının İsrail lehine dönüştürmeye devam etmiştir. 
1987 yılına gelindiğinde işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi 
yerleşimcilerin sayısını 67.000’e çıkarken toplam yerleşim birimlerin sayısı 
ise 143’e yükselmiştir (Balcı, 2012, s.70). Gelinen bu süreçte işgal altındaki 
topraklarda nüfusun Yahudi yerleşimciler lehine dönüştürülmesi, yeni yerleşim 
birimlerinin inşası ve aynı zamanda İsrail silahlı kuvvetlerinin denetiminde 
yeni kontrol noktalarının oluşturulması Birinci Filistin intifadasının patlak 
vermesine neden olmuştur. Birinci intifada ile Filistin direnişinin askeri bir 
nitelik kazanması ve şiddetlenmesi Israil’in güvenliğini tehdit eden bir durum 
olarak ortaya çıkmıştır. İsrail yönetimi artan güvenlik tehdidini bertaraf etmek 
adına Batı Şeria ve 48 ayrı bölge arasında ilk ayırma işlemlerini başlatmış 
ve başta Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler olmak üzere tüm Filistin halkının 
İsrail’e girişlerini izne tabi tutmuştur (Balcı, 2012). Nitekim izin uygulaması 
fiili olarak 2002 yılında inşa edilecek duvarın fikri temelini oluşturan ilk adımı 
olarak değerlendirilebilir. 

1990’lı yıllar boyunca Filistinlilere yönelik ayrım ve tecrit politikası yeni 
Yahudi yerleşim birimlerinin kurulmasıyla eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Oslo 
Barış Sürecinin başladığı 1992 yıllında Yahudi yerleşimci sayısı 100.000 iken 
bu sayının barış sürecinin son bulduğu 2000 yılında iki katına çıkmış ve işgal 
altındaki topraklarda 30 yeni yerleşim alanı açılarak 18.330’u aşkın yeni bina 
inşa edilmiştir (Balcı, 2012, s.70). Bunun yanı sıra Yahudiler ile Filistinlileri 
fiziksel bir engel vasıtası ile ayırma düşüncesi Israil eski başbakanı İzhak Rabin 
tarafından ilk kez resmi olarak 1992 yılında ifade edilmiştir. Bu doğrultuda 
ilk fiziki ayrım duvarı 1993 yılında İzhak Rabin’in başbakanlığı döneminde 
Gazze Şeridi’ni kuzey ve doğu yönleri boyunca çevreleyen 55 kilometrelik 
yeşil hat üzerinde inşa edilmiştir (Yaşar, Özcan ve Kor, 2011, s.128-129). 
Gazze’deki yerleşim yerlerini çevreleyen bu duvar kapıları bulunan ve bir 
metre yüksekliğinde elektrikli tellerle çevrili basit bir yapıya sahip olmuştur. 
1999 yılında ise dönemin İsrail Başbakanı Ehud Barak tarafından İsrail ve Batı 
Şeria’yı da bir duvar aracılığıyla ayırmayı içeren plan açıklanmıştır (Yadak, 
2010, s.57-58). 2000 yılı başında Oslo barış sürecinin yarattığı göreceli olumlu 
hava yerini artan şiddet eylemlerine ve isyan hakaretine bırakmasıyla İkinci 
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İntifada meydana gelmiş ve İsrail hükümeti isyanın getirdiği şiddet dalgasını 
durdurmak adına 2002 yılında Batı Şeria’yı çevrelen ve tamamlanmasıyla 790 
kilometre uzunluğunda olması planlanan ayrım duvarını inşa etmeye başlamıştır. 
Bu noktadan bakıldığında bugün Filistin ve İsrailliler tarafından farklı şekillerde 
isimlendirilen duvar kökeni 1930 yıllara kadar uzanan tarihsel ve fikri bir sürecin 
eseri olarak vücut bulmuştur. 

2.2.	 Tarafların	Duvara	Yönelik	Değişen	Algılamaları	ve	Adlandırmaları

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Haziran 2002’de yapımına başladığı 
ayrım duvarı tarafların değişen algıları çerçevesince farklı adlandırmalara veya 
tanımlamalara tabii tutulmuştur. Teröre karşı bir güvenlik unsuru olarak görülen 
ayrım duvarı İsrail resmî belgelerinde genellikle güvenlik çiti anlamına gelen 
security fence kavramıyla adlandırılmaktadır (Rogers ve Ben-David, 2010, 
s.203). İşgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı ilhak stratejisini dünya 
kamuoyu nezdinde meşrulaştırmak ve kendisine yönelebilecek eleştirileri 
etkisizleştirmek adına İsrail “isimlendirme siyaseti” çerçevesince duvarın 
inşasını doğrudan güvenlik ve terör tehdidi ile ilişkilendirmektedir (Balcı, 
2012, s.68). Bu doğrultuda İsrail resmi makamları başlangıçta bu yapıyı terör 
önleme çiti şeklinde adlandırmayı düşünmüştür ancak Filistin meselesine 
yönelik uluslararası kamuoyunda oluşan sempati ve tepkileri göz önünde 
tutarak güvenlik çiti isminin daha uygun olacağına karar vermiştir. İsrailli 
yetkililer söylem düzeyinde, ayrım çiti, güvenlik duvarı, anti-terörist çit gibi 
tanımlamalarla çit kavramını güvenlik ve anti-terörizm kavramlarıyla bir araya 
getirmekte sınır güvenliğini sağlayabilmek adına bu şekilde bir tedbir oluşturmak 
zorunda kaldığını ve İsrail’in terör eylemlerine karşı savunmasız olduğunu ifade 
etmektedir (Değirmenci, 2011, s.206).

Filistinliler ise Güney Afrika’daki Apartheid dönemine atıfla Arapça’da 
Irksal ayrımcılık ve ilhak duvarı manasına gelen Jidar Aldam wal Fasl 
Al-Unsuri ifadesini hem toplumsal söylemde hem basın yayın faaliyetlerinde 
kullanmaktadır. Filistin Ulusal Yönetimi Bakanlar Kurulu inşa edilen bu yapıyı 
20 Ocak 2004’te genişleme ve ilhak duvarı olarak isimlendirmiştir. Duvar, 
Filistinli siyasi elitler ve resmi kuruluşlar tarafından zaman zaman ayrım veya 
ayrılık duvarı olarak adlandırılsa da sivil toplum kuruluşları ve hükümet-dışı 
organizasyonlar tarafından daha çok ayrılıkçı ve ırkçı duvar anlamına gelmekte 
olan Apartheid Duvarı tanımlaması benimsemiştir. 

Uluslararası toplum ve kurumlar tarafından ayrım duvarı, güvenlik 
bariyeri, Batı Şeria bariyeri veya güvenlik çiti kavramlarından biri tercih 
edilerek kullanılmaktadır (Miftah, 2005). Uluslararası Adalet Divanı ise 
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fiziki açıdan değerlendirildiğinde yapılan mevcut tanımlamaların çok doğru 
olmadığını belirtmiş ve sadece “duvar” terimini kullanmayı yeğlemiştir. Tüm 
bu değişen tanımlamalara bakıldığında bu yapının başta Filistin ve İsrail olmak 
üzere meselenin diğer paydaşları olan Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve 
kuruluşlar tarafından farklı şekillerde algılandığı ve adlandırıldığı görülmektedir. 
Yapının farklı kavramlarla adlandırılması ise bir yönüyle konunun ne kadar 
politik olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar bu yapının tanımlanmasında 
çit ya da duvar kavramları kullanılsa da aslında yapıyı açıklamada yeterli 
olmadığı belirtilmelidir. Bunun nedeni esasında yapının basit bir bariyer sistemi 
olmanın ötesinde duvar, elektrikli çit, elektronik gözetleme noktası, dikenli 
teller, siper, kum, askeri devriye yolları ve tampon bölgelerden oluşan bir tecrit 
ve gözetleme sistemi olmasından kaynaklanmaktadır (PCBS, 2004, s.23).

2.3.	 Duvarın	İnşa	Süreci	ve	Temel	Aşamalar

2000 yılının temmuz ayında Camp David görüşmelerinin sona ermesinin 
ardından İsrail tarafından tek yanlı ayırma planı artan bir şekilde gündeme 
gelmeye ve politik çevrelerde gittikçe destek bulmaya başlamıştır. 2002 yılına 
gelindiğinde dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron tarafından oluşturulan 
planda Doğu ve Batı Şeria’nın yarısının İsrail’in kontrolü altına girmesi ve Batı 
Şeria’daki bazı şehirlerinin etrafının duvarlarla çevrelenmesi öne sürülmüştür 
(Bakkalbaşıoğlu, 2010). Bu plan dâhilinde eş zamanlı olarak havadan ve belirli 
stratejik tepeler üzerinden Batı Şeria topraklarının gözetim ve kontrol altında 
tutulması da öngörülmüştür. Ancak ortaya konulan bu plan Filistin meselesine 
ilişkin Birleşmiş Milletler’in almış olduğu mevcut kararların yok sayılması 
anlamına geliyordu. Bu durum karşısında uluslararası toplum harekete geçmiş 
ve başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olmak üzere, Uluslararası Adalet 
Divanı ve diğer uluslararası örgütler de İsrail’in ayrım duvarı planına karşı 
uluslararası düzlemde tepki göstermişlerdir. Buna rağmen Nisan 2002’de İsrail 
Hükümeti, Savunma Bakanlığı’nı mevcut plan dâhilinde duvarı inşa etme ve 
güvenliğini sağlama göreviyle yetkilendirdiğini açıklamıştır (Lein, 2003, s.6). 
Bunun ardından Savunma Bakanlığı hazırlanmış olan ilk plan üzerinde bazı 
değişiklikler gerçekleştirmiş ve oluşturduğu yeni güzergâh çerçevesinde planın 
hayata geçirilmesine karar vermiştir (Bakkalbaşıoğlu, 2010).

Duvarın inşa edilmesi fikri resmi olarak İsrail Başbakanı Ariel Şaron 
tarafından 2002 yılında İsrail parlamentosunda gündeme getirilmiş ve 
parlamentoda oybirliği ile kabul edilmesiyle duvarın yapım aşamasıyla 
ilgili çalışmalara başlanmıştır (BBC, 2005). 14 Nisan 2002 tarihinde İsrail 
Hükümeti Batı Şeria’da bir güvenlik sistemi olarak nitelendirdiği duvarlar, 
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çitler ve bariyerlerden oluşan bir yapı inşa etme kararını açıklamış ve bu kararı 
almasındaki amacın: “Batı Şeria’dan İsrail’e Filistinli terörist grupların girişini 
engellemek” olduğunu belirtmiştir (Çankara ve Özden-Çankara, 2012, s.1240).

İsrailli yetkililer duvar örme fikrini her defasında Batı Şeria’dan İsrail’e 
girişleri kendilerinin ifadesiyle terörist sızmaları engellemek amacıyla bir 
güvenlik tedbiri olarak değerlendirmiştir. Duvarın inşası ile önlem ve tedbir 
alma düşüncesi, öncelikle bir tasarı haline dönüştürülmüş, ardından 2001 
yılının temmuz ayında İsrail hükümetinin aldığı karar ile resmi bir görünüm 
kazanmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısında Dışişleri Bakanı Şimon Peres duvar 
planına karşı olduğunu müteaddit kere ifade etmiş ve duvar inşasına karşı oy 
kullanmıştır. Başbakan Ariel Şaron ve Savunma Bakanı Benjamin Ben Eliezer 
yaptıkları açıklamalarda duvar planına yönelik yapılan itirazlara cevap vererek 
söz konusu yapının gerekli olduğunu savunmuşlar ve planın uygulamaya 
konulması gerektiğini belirtmek adına duvar inşasının kaçınılmaz bir güvenlik 
gereksinimden kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Yapılan itirazların aksine 
önerilen plan dahilinde çizilen haritanın bir sınır çizmediğini, diplomatik ve 
siyasi bir ayrım yaratmadığını vurgulamışlardır (Alon, 2002).

Bilhassa 2002 yılının bahar aylarında İsrail’e yönelik terörist saldırıların 
artış göstermesi tasarının işlerlik kazanmasında gerekli siyasi iklimi ve meşruiyet 
zeminini oluşturmuştur. Bu doğrultuda İsrail, Batı Şeria’nın üç bölgesini de 
kapsayan ve uzunluğu yaklaşık 80 kilometre olan bir duvar örülmesi tasarısını 
kabul ederek uygulamaya geçirmiştir ve bu kararla İsrail Savunma Bakanlığına 
bağlı olarak çalışacak uygulamadan sorumlu yeni bir idari birim oluşturulmuştur. 
Böylece İsrail’in bir duvar inşa ederek güvenlik tedbiri oluşturması için gerekli 
siyasal, idari ve hukuki süreç tamamlanmıştır (Çağıran, 2006, s.58). Yapının 
inşasına ilk olarak Haziran 2002 tarihinde Batı Şeria’nın kuzey bölgesinden kısmi 
olarak başlanmıştır (PCBS, 2004, s.19). 2003 yılında ise izlenecek güzergâhın 
net bir biçimde ortaya konulmasıyla duvarın inşa süreci ivme kazanmıştır. 

İsrail’in terör ve intihar eylemcilerinin geçişini engelleyebilmek amacıyla 
güvenlik kaygısıyla geçici olarak inşa ettiğini iddia ettiği yapının gerçekte bu 
amaç için yapılmadığı söylenebilir. Esasında bu yapı Israil’in güvenliğini temin 
etmenin ötesinde, hali hazırda zor koşullar altında yaşayan Filistinlileri denetim 
altında tutarak oldukça dar bir alana hapsederek mevcut yaşam koşullarını daha 
da kötüleştirmekte ve temel hak ve hürriyetlerini ihlal etmektedir (Yiftachel ve 
Yacobi, 2005, s.148). Her ne kadar İsrail duvarın inşa edilme sebebinin sadece 
güvenlik amaçlı olduğunu iddia etse de inşanın güvenlik nedeniyle olmadığının 
en önemli emarelerinden birinin duvarın takip ettiği güzergâh olduğu söylenebilir. 
Mevcut plana bakıldığında duvar İsrail-Filistin arasında 1949 yılında ateşkes 
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hattı olarak kabul edilen Yeşil Hattı sınır kabul edip bu hattı takip eden güzergâh 
üzerinde oluşturmamıştır. İsrail, Yahudi yerleşimlerinin büyük çoğunluğunu, 
Filistinlilere ait verimli toprakları, su yollarını ve yer altı su kaynaklarını 
kapsayacak şekilde oluşturduğu güzergâh ile stratejik ve ekonomik değer 
taşıyan bölgeler üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmaktadır. Duvar vasıtası ile 
İsrail, Yeşil Hatta belirtilen sınırın ötesine geçmekte hatta Filistinlilere ait bazı 
bölgelerde 5 ile 20 km arasında içeri girerek adeta yeni bir sınır oluşturmaktadır. 
Bu yönüyle duvar hem Filistin şehirleri hem de kırsal bölgeleri birbirinden 
ayırmaktadır (Sfard, 2018, s.167). Duvar inşası ile Filistin’in bazı bölgeleri 
ise tamamen çevrelemektedir. Bu yönüyle Yeşil hattın ötesinde örülen duvar 
İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirmeyi amaçladığı de facto işgalin ve 
etno-demografik dönüşümün bir parçası olarak kabul edilebilir (Sfard, 2018, 
s.139).

Aslında yapımına başlandığı günden günümüze duvar birçok tenkit ve 
tartışmaya neden olmuştur. Tartışmaların temelinde ise duvar güzergahının 1949 
tarihinde belirlenen Yeşil Hattı takip etmeyerek Batı Şeria toprakları içerisine 
kilometrelerce girmiş olmasıdır. Bu bağlamda duvarın tamamlanmasıyla Batı 
Şeria topraklarının yaklaşık %2,9’luk kısmının ve yaklaşık 160 bin dönüm 
verimli tarım arazisinin İsrail tarafına geçmiş olduğu bilinmektedir (Değirmenci, 
2011, s.207). Ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu 
tarafından Yeşil Hat ile duvar arasında kalan bölgeyi değerlendirebilmek için 
birçok ziyaret ve inceleme gerçekleştirilmiştir. Kuruluşun tespitlerine göre 
Yeşil Hattın kuzey tarafındaki köylerde Filistin halkı demografik çoğunluğu 
oluşturdukları halde bu bölgelerde mülteci konumunda kalmışlardır.- Bunun 
yanı sıra Yeşil Hat ile duvar arasında kalmış olan Filistin topraklarının kapalı 
askeri bölge olarak ilan edilmiş olması da sorun yaratan konulardan bir diğeridir. 
Duvarın tamamlanması halinde Filistin topraklarının %10’u ilhak edilmiş 
olacaktır ve uluslararası hukukta bu yolla toprak elde edilmesi söz konusu 
olmadığından, bu durum uluslararası hukukun açık ihlali anlamına gelmektedir 
(Değirmenci, 2011, s.207-208).

Buna rağmen 10 Temmuz 2005 tarihinde İsrail Hükümeti inşa edilen 
duvarın Kudüs’e doğru genişletilmesi öneren bir başka planı daha yürürlüğe 
koymuştur. İsrail inşa edeceği bu yeni duvar Doğu Kudüs’ü çevreleyerek 
Batı Şeria’dan tamamen ayrılmasını öngörmektedir. Bu yeni genişleme planı 
ile Kudüs sınırları içerisinde bulunan dört Arap semti de Kudüs kentinden 
ayrılmıştır. İsrail Hükümeti bu semtlerde yaşayanların gerekli ihtiyaçlarının 
karşılanacağını, geçiş noktaları oluşturularak ulaşım olanaklarının sağlanacağını 
ve eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılanması için bölgede okul ve hastane inşa 
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edileceğini bildirmişlerdir. Ancak İsrail’in açıklamaları Filistin toplumu ve 
insan hakları örgütleri nezdinde inandırıcı bulunmamıştır. Filistin yönetimi 
ve halkı Doğu Kudüs’ün Batı Şeria topraklarından ayrılmasının amacının 
nüfus dengesini bozmak ve bu çerçevede Filistinlilerin gelecekte başkentleri 
olmasını düşündükleri Doğu Kudüs’ün statüsü hususunda yapılan görüşme ve 
müzakereleri sona erdirmek olduğunu düşünmektedirler (Lein, 2003; Dana, 
2017). Bu doğrultuda kaydedilen bir diğer önemli merhalede 2010 yılında 
İsrail’in her ne olursa olsun duvar inşasını Doğu Kudüs’te genişletmeye matuf 
kararlılığı olmuştur. İsrail 2010 yılının temmuz ayında Kudüs’ün güneybatısında 
bulunan Velice köyünü üç tarafından çevrelemeyi planlayan bir duvarın 
yapımına daha başlamıştır. İsrail yayın kuruluşlarının tabiriyle Velice köyü 
Yahudi yerleşim birimlerinin yakınında bulunması hasebiyle talihsiz kavramıyla 
nitelendirilmektedir. Bu duvarın tamamlanmasıyla da Batı Şeria’da bulunan 
Yahudi yerleşimlerinin %85’i Filistin topraklarından ayrılmış olacaktır (Laub, 
2010).

2.4.	 Duvarın	Yapısı	ve	Temel	Özellikleri

Genel itibariyle beton duvarlar, elektrikli çitler, bariyerler ve kontrol noktalarından 
meydana gelen yapı fiziki olarak İsrail ve Batı Şeria’yı birbirinden ayırmanın 
yanı sıra Batı Şeria’nın da kendi içinde hareket alanını sınırlandırarak sivil 
halkın bir yerden başka bir yere ulaşımı zorlaştırmaktadır. Ortalama yüksekliği 
altı metre olan ve bazı bölümlerde yer yer sekiz metre yüksekliğe ulaşan bu 
yapı bir duvar olmanın ötesinde daha çok kontrol ve gözetleme işlevi gören çok 
katmanlı bir labirent görünümündedir (Dana, 2017, s.887; Lein, 2005, s.8). Aynı 
zamanda duvar bölgedeki yerleşim yerleri ile kırsal yerlerde yaşayan insanların 
tarım arazisi olarak kullandıkları tarlaları ve geçim kaynaklarını çevrelemekte 
ve birbirinden ayırmaktadır.

Duvar tüm kısımlarıyla ele alındığında beş aşamalı bir tasarıdan 
oluşmaktadır. İlk aşama olan duvarın birinci kısmının inşa sürecine 2002 yılının 
yazında karar verilmiştir. Duvarın birinci bölümü Batı Şeria’nın kuzeyinde 
bulunan Sallem köyünden başlatılmış ve toplam uzunluğu 145 kilometre olarak 
tasarlanmıştır (Lein, 2003, s.7). Aynı zamanda duvarın birinci kısmına ek olarak 
Kudüs’ün etrafında uzunluğu 19,5 kilometre olan bir duvar daha inşa edilmiştir. 
Birinci bölümdeki iki duvarın neredeyse tamamına yakını İsrail’in 1967’de işgal 
etmiş olduğu Filistin toprakları içerisinde kalmaktadır. Yahudi yerleşimlerinin 
bulunduğu bölgelerde İsrail bu rotada üzerinde değişiklikler yapmış ve Yeşil 
Hat sınırını ötesine geçerek Filistin topraklarına kuşatılmış yerleşim bölgeleri 
oluşturmuştur. Duvarın inşasına yönelik çalışmalarının tamamlanmasıyla 
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İsrail 31 Temmuz 2003 tarihinde birinci bölüme ait çalışmaların sona erdiğini 
açıklanmıştır. Yapının diğer kısımları ise ikinci bölüm olarak adlandırabileceğimiz 
Kudüs ve Batı Şeria’nın kalan bölgelerini kapsayan alan, üçüncü bölüm Doğu 
Kudüs tarafı, dördüncü bölüm Elkana’dan başlayarak Ofer Kampı’na kadar 
uzanan alanı ve son bölüm ise Batı Şeria’nın güney tarafında örülen duvar ve 
diğer yapılardan oluşmaktadır (Çağıran, 2006, s.58).

Batı Şeria boyunca uzanmakta olan ve plan dâhilinde çalışmaları devam eden 
bu yapının, bütün bölümlerinin birleştirilmesiyle duvarın toplam uzunluğunun 
712 kilometre olacağı düşünülmektedir (B’TSELEM, 2017). İsrailli yetkililer 
her ne kadar duvar inşasında genellikle Yeşil Hattın izlendiği belirtilse de bazı 
bölgelerde Yeşil Hat ile duvar arasındaki mesafenin 20 kilometreden fazla olduğu 
bilinmektedir. Daha açık bir ifadeyle duvar, Ariel’de (Salfit yönetim bölgesi) 
olduğu gibi ateşkes sınırı olarak tespit edilen Yeşil Hat sınırını 22 kilometre aşmış 
durumdadır (NRC, 2005:3). Mevcut haliyle ayrım duvarının yüzde 85›i Filistin 
topraklarının içinden geçerek Batı Şeria topraklarının yaklaşık olarak %15’sinin 
Yeşil Hat ile duvar arasında kalmasına neden olmaktadır (B’TSELEM, 2017). 
Aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan yaklaşık 250 bine yakın 
Filistinli Yeşil Hat ile duvar arasında kalan bu çevrili bölgede adeta mahzur 
kalmıştır (Çağıran, 2006, s.59). Bu çerçevede duvarın bölgeyi adeta açık hava 
hapishanesine çevirdiği söylenebilir. Batı Şeria ile İsrail arasındaki 1949 tarihli 
Yeşil Hat ya da başka bir ifadeyle ateşkes hattı 320 kilometre uzunluğundadır. 
İsrail’in inşa ettiği duvar ise ateşkes hattının iki katından daha fazla bir uzunluğa 
sahiptir (B’TSELEM, 2017).

3. İsrail’in İnşa Ettiği Duvarın Uluslararası Hukuki Boyutu

3.1.	 Birleşmiş	Milletler’in	Duvar	İnşasını	Uluslararası	Adalet	Divanı’na	
Taşıması

Ayrım duvarının inşası uluslararası toplum nezdinde tepkiyle karşılanmış ve 
duvarın yapımına yönelik sert itirazlar ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda duvar 
inşasına karşı ilk resmi itiraz birliğe üye olan 22 Arap ülkesinin görüşünü temsilen 
Arap Birliği tarafından yapılmıştır. Arap Birliği’nin dönem başkanı olarak Suriye, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne İsrail’in inşa ettiği duvarın durumunun 
görüşülmesi ve konunun incelenmesi noktasında başvuruda bulunmuştur. Arap 
Birliği yapmış olduğu başvuruda İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında 
sürdürdüğü duvar yapımını Doğu Kudüs’te gerçekleştirmeye çalıştığı yayılmacı 
siyasetin bir parçası olarak değerlendirdiğini iletmiştir. Güvenlik Konseyi 
14 Ekim 2003 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Ortadoğu’nun genel 
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durumuna Filistin sorununu da dahil ederek başvuruyu incelemeye almıştır 
(Çağıran, 2006). Duvar meselesi ifade edilen tarihte Güvenlik Konseyi’nde 
yapılan iki oturumda tartışılmıştır. Bu doğrultuda Gine, Malezya, Pakistan ve 
Suriye, İsrail’in duvar inşasının kınanması gerektiğini belirttikleri bir karar 
tasarısını Güvenlik Konseyi’ne sunmuşlardır. Ancak bu tasarının Amerika 
Birleşik Devletleri’nin vetosu nedeniyle kabul edilmesi mümkün olamamıştır 
(Watson, 2005, s.7). ABD vetosu dolayısıyla Güvenlik Konseyi’nde bir 
karar alınamamasının ardından Arap Birliği dönem başkanı olarak Suriye 
duvar inşasının görüşülmesi için Genel Kurul’un acil olağanüstü bir toplantı 
çerçevesinde toplanmasını talep etmiştir. Suriye’nin bu talebi bağlantısız 
devletler ve İslam Konferansı Örgütü tarafından da destek görmüştür. Acil 
olağanüstü toplantı çerçevesince bir araya gelen Genel Kurul, İsrail’in inşa 
ettiği duvarın açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olduğunu 21 Ekim 
2003 tarihli kararında ifade ederek İsrail’in duvar inşasını durdurması ve böyle 
bir planı hayata geçirmekten tamamen vazgeçmesi gerektiğini belirtmiştir 
(Çağıran, 2006). Bunun ardından 8 Aralık 2003 tarihinde konuyu görüşmek 
üzere bir kez daha toplanan Genel Kurul, bu ikinci toplantısında yeni bir karar 
kabul etmiştir. Genel Kurul’un aldığı bu yeni kararda Genel Sekreterin duvar 
yapımıyla ilgili sunduğu özel raporunda etkisi olmuştur. Genel Kurul aldığı yeni 
kararıyla Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak duvarın inşası hususunda 
danışma görüşü talep etmeye karar vermiştir.

8 Aralık 2003 tarihinde alınan bu kararda 90 ülke olumlu yönde oy 
kullanmış ve Türkiye’de bu ülkeler arasında yer almıştır. Bu kararın alınmaması 
yönünde oy kullananlar ise İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de içinde 
bulunduğu 8 ülke olmuştur. Bu karara batılı devletlerin hemen hemen hepsinin 
de içinde bulunduğu 72 ülke çekimser yönde oy kullanmıştır (Denk, 2004, 
s.153). Uluslararası Adalet Divanı’nın danışma görüşüne başvurulacak kararda 
Divan’a şu şekilde bir soru yönlendirilmiştir.

“1949 Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve ilgili Güvenlik Konseyi ve 
Genel Kurul kararları dahil uluslararası hukuk kuralları ve ilkeleri göz önüne 
alındığında, işgalci güç olan İsrail’in Genel Sekreter’in raporunda tanımlandığı 
gibi Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında inşa etmekte olduğu 
duvarın hukuksal sonuçları nelerdir?” (United Nations General Assembly, 2003, 
s.3)

Birleşmiş Milletler kurucu antlaşması çerçevesinde belirtildiği üzere 
Uluslararası Adalet Divanı, BM’nin altı ana organı arasında yer almaktadır. 
Nihayetinde uluslararası nitelikte meselelere ilişkin yargılama yetkisine sahip 
olan Divanı’nın temel görevi devletler arasında vuku bulan ve hukuki niteliğe 
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haiz anlaşmazlıklara yönelik muhakeme ve çözüm sağlamaktır. Divan aynı 
zamanda kendisinden danışma görüşü istemeye yetkili Genel Kurul, Güvenlik 
Konseyi ve belirli uzmanlık kuruluşları için ilgili talep çerçevesince hukuki 
uyuşmazlıklar hakkında mütalaa ve görüş beyan etme yetkisine haizdir (Çağıran, 
2006, s.59-60).

3.2.	 Uluslararası	Adalet	Divanı’nın	Verdiği	Danışma	Görüşü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 8 Aralık 2003 tarihinde acil olağanüstü 
toplantı çerçevesinde alınan karar ile Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 
danışma görüşüne başvurulmasına karar verilmiştir (United Nations General 
Assembly, 2003). 10 Aralık 2003 tarihinde Divanı’nın önüne gelen başvuru 
kararı ile UAD başvuruyu sorunun niteliği ve Genel Kurul’un acil karar talebi 
üzerine hızlı bir şekilde değerlendirmiştir. Divan başvurunun değerlendirilmesi 
sürecini 7 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak 9 Temmuz 2004 tarihinde 
konunun görüşülmesini tamamlamıştır (Denk, 2004, s.154). UAD konuyu 
incelemeye başlamasının ardından 19 Aralık 2003 tarihinde yaptığı açıklamada 
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 66/2. Maddesi çerçevesinde Birleşmiş 
Milletlerin ve Birleşmiş Milletlere üye devletlerin istemeleri durumunda 
konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini Divan’a iletebileceklerini belirtmiştir. 
Bu açıklamasının ardından dava sürecinde Divan’a başta Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Birliği, İslam Konferansı Örgütü ve Arap Birliği olmak üzere 49 farklı 
devlet münferit olarak görüşlerini bildirmiştir (Watson, 2005, s.7).

Vermiş olduğu kararda Divan, İsrail’in, Duvar’ın inşasını durdurması, 
halihazırda inşa edilmiş olan kısımların sökmesi, ele geçirilen toprakları iade 
etmesi ve zarar gören Filistinlileri zararlarının tazmin etmesi gerektiği sonucuna 
varmıştır (ICJ, 2004a). Divanı’nın verdiği danışma görüşünün içeriği ve hukuki 
çerçevesine baktığımızda Divan’ın verdiği danışma görüşüne itirazda bulunan 
İsrail, bu konunun iki ülke arasındaki yani İsrail ile Filistin ilişkilerindeki bir 
anlaşmazlık olduğunu ifade etmiş ve dolayısıyla ülkelerin rızası olmaksızın 
Divanı’nın iki ülke arasındaki bu sorunda yetkili olmadığını öne sürmüştür. 
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail’in öne sürdüğü bu itiraza karşılık anlaşmazlığa 
taraf olan devletlerin rızasının olmasının Divan’ın yargılama kararı için temel 
oluşturduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple Divan’a yapılan başvurunun sadece 
danışma görüşü mahiyetinde olduğunu ve bu noktada da yargı kararından 
ayrıldığını ifade ederek danışma görüşünün başlayıcı etki yaratan bir durum 
olmadığını açıklamış ve İsrail’in bu noktadaki itirazına cevap vermiştir (Watson, 
2005, s.8-10). Esasında UAD’ı danışma görüşünü ne uyuşmazlığın tarafı olan 
devletlere ne de görüş talebinde bulunan diğer devletlere vermemektedir. Lakin 
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danışma görüşü istemeye yetkili merci münferit veya bir grup olarak devletler 
değil bizzat BM genel kurulunun kendisidir. Kısacası, UAD danışma görüşünü 
doğrudan BM’nin temel organlarından biri olan ve BM kurucu antlaşması 
dahilinde uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında yetkili kılınan Genel 
Kurul’un resmi başvurusu üzerine vermiştir. UAD vermiş olduğu danışma 
görüşünde İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvarın, 
İsrail’in öne sürdüğü gibi İsrail ile Filistin arasında yaşanan bir sorun olmadığını 
ifade etmiştir. Divan, duvar inşasının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik 
tehdit oluşturan bir eylem olduğunu ve bu hususta uluslararası barış ve güvenliğin 
korunması adına Birleşmiş Milletlerin yetki ve sorumluluğunun bulunduğunu 
belirtmiştir (ICJ, 2004a). Bu yönüyle ayrım duvarının inşası iki toplum arasında 
yaşanan münferit bir olay olmanın ötesinde Birleşmiş Milletleri doğrudan 
ilgilendiren ve yetki alanına giren bir konu mahiyetindedir. Uluslararası Adalet 
Divanı’ndan talep edilen danışma görüşü her ne kadar taraflar adına bağlayıcılık 
taşımasa da İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği duvarın 
hukuk dışı mahiyetini ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması noktasında 
da BM’nin sorumluluklarını vurgulamaktadır (Civelek, 2015, s.68-69).

3.3.	 Uluslararası	Adalet	Divanı’nın	Yetkisi	Meselesi

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 96/1. Maddesi 
doğrultusunda Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nin ve yetkilendirildiği 
takdirde BM uzmanlık kuruluşlarının bir hukuki konu hakkında danışma görüşü 
isteyebileceklerini belirtmiştir (ICJ, 2004b). Ayrıca Divan’ın UAD Statüsü’nün 
65/1. Maddesinde ifade edildiği üzere BM Antlaşması çerçevesinde antlaşmanın 
maddelerine uygun şekilde yetkili organ ya da kurumlara hukuki konular hakkında 
danışma görüşü verebileceği belirtilmiştir. (Folk, 2005, s.44) Açıklanan bu iki 
madde ile Divan danışma meseleye ilişkin görüşü verme noktasında kendisine 
tanınan yetkiyi saptamıştır. Aynı zamanda UAD’ı kendisine danışma görüşü 
vermesi noktasında başvurusunda bulunan ve BM’in ana organı olan Genel 
Kurul’un yetkisi dahilinde de değerlendirme bulunmuştur. Genel Kurul’un 
BM Antlaşması’nın 10. Maddesinde belirtildiği üzere antlaşmanın kapsamında 
olan tüm konu ve sorunlarda yetkili olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda 
BM Antlaşması’nın 11/2. Maddesinde de Genel Kurul’un uluslararası barış 
ve güvenliği tehdit eden durumlarda da yetkiye sahip olduğu ve tavsiyelerde 
bulunabileceği belirtilmiştir (ICJ, 2004b). Genel Kurul duvar inşası konusunda 
olağanüstü toplantısı sonucunda kabul ettiği metinde duvarın uluslararası barış 
ve güvenliğin korunmasına tehdit oluşturduğunu belirtmiştir (Civelek, 2015, 
s.70).
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Uluslararası Adalet Divanı’na bir uyuşmazlığın çözümü için veya 
bir danışma görüşü istemek için başvuruda bulunulduğunda öncelikle 
değerlendirilmeye alınan nokta başvurunun Uluslararası Adalet Divanı 
tarafından kabul edilip edilemeyeceği olmaktadır. Divan’ın başvuruyu kabul 
ederek davayı yargılama ve yargılama sonucunda ulaştığı görüşleri bildirme 
yetkisine sahip olup olmadığı değerlendirilmektedir. Genel Kurul’un duvar 
konusuyla ilgili başvurusunda İsrail’in birtakım itirazları nedeniyle ve konunun 
hem başvuru usulü hem de özüyle ilgili durumlardan dolayı Divan’ın yetkisi 
ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır (Çağıran, 2006, s.60).

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın davaya bakmasına itirazda bulunarak 
Divanın bu konuda yetkisinin olmadığını ifade etmiştir. İsrail bu iddiasını da 
Genel Kurulun böyle bir başvuruyu yapabilecek yetkiye sahip olmadığına 
dayandırmaktadır. Ancak Genel Kurul, Güvenlik Konseyi ile birlikte bu 
yetkiye doğrudan sahip olan iki Birleşmiş Milletler organı arasında yer 
almaktadır ve BM Antlaşması’nın 96/1. Maddesinde de Genel Kurul’un sahip 
olduğu başvuru yetkisi ve usulü açıklanmaktadır. İsrail bu konuda itiraz ettiği 
noktanın BM Antlaşması’nın 12/1. Maddesini Güvenlik Konseyi’nin bakmakta 
olduğu konulara Genel Kurul’un bakamayacağı şeklinde yorumlamasından 
kaynaklanmaktadır. Fakat UAD’ın da belirttiği gibi söz konusu madde Güvenlik 
Konseyi’nin incelemekte olduğu bir konuya konseyin rızası olmadığı takdirde 
Genel Kurul’un bir tavsiyede bulunamayacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla 
Genel Kurul’un Divan’dan talep ettiği bir danışma görüşüdür, bir tavsiye kararı 
değildir. Bu durumda da İsrail’in itirazları pek yerinde gözükmemektedir. İsrail 
tüm bunlara rağmen itirazlarını sürdürmeye devam ederek Genel Kurul’un 
yasal bir yetkisi olmadan eylemlerini sürdürdüğünü iddia etmiştir. Uluslararası 
Adalet Divanı söz konusu BM Antlaşması’nın maddelerinin bu şekilde 
yorumlanmasının mümkün olamayacağını belirtmiştir. Aynı zamanda Genel 
Kurul’un yetkisi özel olarak BM Antlaşması’nın 10. Maddesinde uluslararası 
barış ve güvenliğin korunması söz konusu olduğu durumlarda yetkiye sahip 
olduğu aşikardır. Zaten konu Genel Kurul’un önüne Divan’ında belirttiği 
şekilde 10. madde doğrultusunda üye devletler tarafından getirilmiştir (Denk, 
2004, s.156).

Uluslararası Adalet Divanı yetki konusuyla ilgili süren tartışmalara BM 
Antlaşması’nın 96. Maddesi çerçevesinde bir açıklama getirmektedir. Buna göre 
Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nin danışma görüşü isteyebilme yetkisinin 
hukuki konuları içerecek şekilde genel nitelikte olduğu belirtilmektedir. Bu 
madde doğrultusunda da Genel Kurul’un danışma görüşü isteme yetkisi bir 
tartışma zemini yaratmamaktadır. Divan yine de Genel Kurul’un başvurusu ile 
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eylemleri arasındaki durumu incelemiştir. Genel Kurul’un sahip olduğu tüm 
yetkiler BM Antlaşması’nın 6. Bölümü içerisinde düzenlenmiş ve özellikle 
10,11,12 ve 14. Maddelerde tanınan yetkiler duvar konusu açısından özellikle 
önem taşımaktadır. Genel Kurul BM Antlaşması 10,11 ve 14. Maddeleri 
çerçevesinde antlaşma kapsamındaki hukuki tüm konularda buna uluslararası 
barış ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere ifade edilen konuları görüşme ve 
tavsiyelerde bulunma yetkisine sahiptir. 12. maddeyi diğer maddelerden ayıran 
ise genel nitelikte bir tavsiye kararı alma yetkisinin tek istisnasının bu maddede 
düzenlenmiş olmasıdır. 12. maddeye göre uluslararası barış ve güvenlikle ilgili 
konularda yetki paylaşımında önceliği Güvenlik Konseyi’ne vermektedir. Bu 
çerçevede de Güvenlik Konseyi bir anlaşmazlığı inceliyorsa Konsey talepte 
bulunmadığı sürece Genel Kurul konuyla ilgili bir tavsiye kararı alma yetkisine 
sahip değildir (Çağıran, 2006, s.61).

3.4.	 Ayrım	Duvarı’nın	Neden	Olduğu	Uluslararası	Hukuk	İhlalleri	ve	
Duvarın	İnşasının	Doğurduğu	Hukuki	Sonuçlar

Uluslararası Adalet Divanı, kendisine yapılan başvuru doğrultusunda duvar 
konusunda görüş verebileceği yönündeki yetkisini saptamıştır ve bunun 
ardından Divan duvarın uluslararası hukuka aykırılığını ilgili kural ve ilkeler 
çerçevesinde inceleyerek değerlendirmiştir (Civelek, 2015, s.71). Uluslararası 
Adalet Divanı, vermiş olduğu danışma görüşünde öncelikle duvarın durumu ve 
konumu hususunda mütalaada bulunmuştur. Bu çerçevede duvarın, esas olarak 
Doğu Kudüs’ü de kapsayan işgal altındaki Filistin topraklarında inşasının 
sürdüğünü ve bazı bölümlerinin İsrail’in egemenlik sahasındaki topraklarda 
bulunduğunu tespit etmiştir. Bu sebeple Uluslararası Adalet Divanı danışma 
görüşünü, duvarın Doğu Kudüs’ün de içinde bulunduğu işgal altındaki Filistin 
topraklarında inşa edilen bölümüne yönelik vermiş olduğunu ifade etmiştir. 
Nitekim Genel Kurul da Divan’a yapmış olduğu başvuruda duvarın Filistin 
tarafındaki kısmı için görüş talebinde bulunmuştur. Divan, duvarın başvuruya 
konu olan kısmının yani duvarın Filistin topraklarında yer alan bölümün 
uluslararası hukuk açısından işgal altındaki topraklar statüsünde bulunduğunu 
ve bu açıdan İsrail’in de söz konusu bölgede işgalci bir güç olarak inşa faaliyeti 
gerçekleştirdiğini teyit etmiştir. 

Nitekim Divan kararında bir anlamda 1948 Arap-İsrail Savaşı sonrası 
Batı Şeria ve Gazze şeridini İsrail’den ayıran Yeşil Hat sınırının geçerliliğini 
koruduğunu, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı’nda İsrail’in bu bölgeleri işgal etmiş 
olmasının mevcut durumu değiştirmediğini yinelemiştir (Denk, 2004, s.161). 
Dolayısıyla duvar Filistin’in egemenlik haklarını ihlal ederek halihazırda İsrail 
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yerleşim birimleri tarafından parçalanmış olan Batı Şeria’yı Filistin yerleşim 
bölgelerine bölmüş ve Filistin’in toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmıştır. 
Duvarın evlerine ve geçim kaynaklarına verdiği zarar nedeniyle birçok Filistinli 
ikamet ettikleri yerlerden taşınmak zorunda kalmış ve doğrudan ve dolaylı olarak 
mülkiyet haklarından yoksun bırakılmışlardır. Filistinlileri yerlerinden eden 
duvar sadece kendi başına yasa dışı olmayıp aynı zamanda yollar, kapılar ve 
diğer kısıtlamalardan oluşan yasa dışı bir kontrol rejimi yaratarak Filistinlilerin 
hareket özgürlüklerini ihlal etmektedir (NRC, 2015, s.4). Filistin’in egemenlik 
hakları kapsamına giren toprak bütünlüğü ve kalıcı nüfus gibi asli unsurları ihlal 
eden duvar statükoyu ve siyasi sınırları değiştirerek gelecekte iki devletli bir 
çözümün uygulanmasını engellemektedir.

Bunun yanı sıra Divan, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 2/4. Maddesini, 
1970 yılındaki devletler arasında iyi ilişkiler ile iş birliğinin geliştirilmesini 
içeren BM Genel Kurul kararını ve Divan’ın Nikaragua davası sonucunda 
verdiği içtihadın göz önünde tutulmasını istemiştir. Buna bağlı olarak Birleşmiş 
Milletler Antlaşması’nda belirtildiği üzere Divan, uluslararası hukukun temel 
prensiplerinden biri sayılan kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidi 
yoluyla toprak elde etmenin hukuk dışı bir eylem olduğunu açık bir şekilde 
ifade ederek duvarın inşasının hukuki açıdan meşruiyet taşımadığını ortaya 
koymuştur. Ayrıca Divan verdiği karar doğrultusunda self-determinasyon 
(kendi kaderini tayin) hakkı çerçevesince kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma 
tehdidi yolu ile toprak elde edilememesi ilkesinin henüz bir devlet yapısı 
oluşturamamış toplulukları da içerdiğini aşikardır (Folk, 2005, s.47). Buna yanı 
sıra, divan kararında ifade edildiği üzere self determinasyon ilkesinin mahiyeti 
gereği bu hakka herkes tarafından saygı duyulması gerektiği (erga omnes) 
gerekmektedir.

Uluslararası Adalet Divanı insani hukuk kapsamında kabul edilen La 
Haye sözleşmelerinin ve yine La Haye sözleşmelerinin devamı niteliğinde olan 
Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin artık günümüz dünyasında teamül hukuku 
olarak bağlayıcılık taşıdığını ayrıca not etmiştir. Bu bağlamda İsrail, her kadar 
Cenevre Sözleşmesi’nin 2. Maddesini öne sürerek Filistin’in işgal öncesinde 
sözleşmenin tarafı olmadığını ve işgal altında bulunan ülke statüsünde 
bulunamayacağını iddia etse de işgal statüsünün olması için taraflar arasında 
fiili silahlı çatışmanın varlığı ve sözleşmeye taraf olsun ya da olmasın çatışma 
sonucunda başka bir topluma ait olan toprakların işgal edilmiş olması sebebiyle 
Filistin işgal edilmiş ülke statüsündedir. Nitekim, divanın almış olduğu karar 
da bu durumu teyit eder nitelikte olup Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ne taraf 
olan devletler de sözleşmenin Filistin toprakları için geçerlilik taşıdığını kabul 
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etmektedir. Ayrıca, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi de sözleşmenin işgal 
altındaki Filistin toprakları için uygulanabileceği yönünde görüş bildirmiştir.

Tüm bunlara rağmen İsrail, Filistin’in devlet olmadığını ve bu sebeple 
Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 2. Maddesi uyarınca sözleşmeye taraf kabul 
edilemeyeceğini ileri sürmüş ve tartışmaya konu olan toprakları 1967 yılında 
meşru savunma hakkı çerçevesince yaşanan bir savaş sonunda elde ettiği 
noktasında ısrarcı olmuştur. İsrail bu tutumu üzerine Uluslararası Adalet Divanı 
daha önce belirttiği gibi taraflar arasında yaşanan fiili çatışmanın savaş olduğunu 
ve İsrail’in Filistin’de elde ettiği topraklarda sözleşmenin uygulanabileceğini 
yinelemiştir (Civelek, 2015). İsrail’in bu konuda itirazlarını sürdürmesi üzerine 
Divan, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin Cenevre Sözleşmesi’nin Filistin toprakları 
için de geçerli olduğuna yönelik vermiş olduğu yargı kararını anımsatmıştır 
(Denk, 2004, s.162). Tek başına bu karar bile İsrail’in bu hususta sürdürmekte 
olduğu itirazlarının hukuki dayanaktan mahrum olduğunu tespit etmesi 
bakımından önem taşımaktadır.

İsrail’in, insan hak ve hürriyetlerine ilişkin uluslararası sözleşmelerin, 
duvarın inşası kapsamında geçerli olamayacağı yönündeki itirazlarına 
Uluslararası Adalet Divanı ayrıca cevap vermiştir. İsrail yönetimi çatışma ya da 
savaş koşullarında ilgili sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin geçerliliğini 
yitirdiğini öne sürmüş ve bu sebeple değerlendirmeye alınamayacağı noktasında 
itirazda bulunmuştur. Lakin Divan’ın da ifade ettiği üzere insan haklarıyla ilgili 
temel uluslararası sözleşmelere riayet edilmesinin gerekliliği barış zamanında 
olduğu gibi savaş ve çatışma zamanını da kapsayan bir yükümlülüktür. Nitekim 
1998 yılında Filistin’de inceleme yürüten insan hakları komitesi, 1966 Medeni 
ve Siyasal Haklar Sözleşmesi,1966 Ekonomik ve Sosyal Kültürel Haklar 
Sözleşmesi ve 1989 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hükümlere İsrail’in 
tabi olduğunu ve işgal altında tuttuğu Filistin topraklarda bu sözleşmelere uygun 
hareket etmesi gerektiğini belirtmiştir (Denk, 2004, s.163).

Bu anlamda Divan vermiş olduğu görüşle, Doğu Kudüs ve işgal altındaki 
Filistin topraklarında İsrail’in 1967 yılından beri izlediği yayılmacı politikanın 
temel insan hak ve hürriyetlerine ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı 
olduğunu teyit etmiştir. Bunun yanı sıra Divan, inşası sürdürülen ayrım duvarının 
İsrail’in 1967 yılından günümüze benimsemiş olduğu Filistin topraklarını elde 
etme siyasetinin bir devamı olduğunu ayrıca not etmiştir. Esasında İsrail duvarın 
inşası ile Batı Şeria’yı fiziki olarak iki ayrı bölgeye ayırmış ve Doğu Kudüs’ü 
de tümüyle Filistin topraklarından kopararak bağımsız bir Filistin devletinin 
kurulabilmesi yönündeki çabaları adeta geçersiz kılmıştır (Civelek, 2015, s.72-
73). Yapmış olduğu resmî açıklamalarda İsrail her ne kadar duvarı duvarın temel 
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insan hak ve hürriyetlerine saygı çerçevesinde ve güvenlik gerekçesiyle inşa 
ettiğini öne sürse de duvarın her halükârda İsrail’in kendi sınırları ve egemenlik 
sahası içinde inşa edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Divan’ın da belirttiği 
gibi duvarın inşası fiili bir ilhak olmanın ötesine geçmeyecektir. Nitekim Divan 
görüşünde duvarın işgal altındaki topraklarda bir oldu-bitti rejimi oluşturduğunu 
ve bu durumun da de facto anlamda ilhak sayılacağını ifade etmiştir. 

Divan söz konusu bu durumun aynı zamanda Filistin halkının self-
determinasyon hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir ki bu durum sadece Filistinlileri 
bağlayan bir hüküm olması ötesinde üçüncü taraflara ve uluslararası topluma da 
sorumluluklar yüklemektedir (Koury, 2005, s.60). Bu bağlamda, kendi kaderini 
tayin hakkı ve uluslararası insancıl hukukun belirli yükümlülükleri erga omnes 
olarak kabul edilir ki tüm devletlerin onları korunması noktasında yasal çıkarı 
ve sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla doğrudan veya dolaylı olarak 
etkilenmese bile tüm devletlerin duvarın inşasından kaynaklanan yasa dışı 
durumu tanımamak, müşterek ve münferit eylemler yoluyla Filistinlilerin kendi 
kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesini teşvik etmek ve bu çerçevede 
BM’nin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olmak gibi yasal 
yükümlülükleri doğmaktadır (NRC, 2015, s.12). Uluslararası hukuktan doğan 
bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi münferit olarak ulusal düzeyde devletler 
tarafından gerçekleştirilebileceği gibi devletlerarası ve uluslararası kuruluşlarla 
yapılacak iş birlikleri ile sağlanabilir.

Divan vermiş olduğu görüşle, duvarın güvenlik amacıyla ve terör 
saldırılarına karşı inşa edildiği yönünde ileri sürülen tüm iddiaları çürütmenin 
yanı sıra İsrail’in bu hususta sergilediği ısrarcı tutumun insancıl hukuk ve temel 
insan hakları prensiplerine ters düşen bir eylem olduğunu tespit etmiştir (Civelek, 
2015, s.73). İnsancıl hukuk ve insan hakları kapsamında değerlendirildiğinde 
İsrail’in inşa ettiği duvar, Filistinlileri çalışma hakkı, yerleşme hakkı, mülkiyet 
edinme hakkı, mülkiyetin korunması hakkı, eğitim görme hakkı, sağlık hizmeti 
alma hakkı, iyi ve uygun yaşam koşullarında bir hayat sürebilme hakkı, 
seyahat özgürlüğü ve doğal kaynakları kullanılması gibi bazı temel hak ve 
özgürlüklerden mahrum ettiği açıktır (Denk, 2004, s.164-165). He ne kadar İsrail 
ülkesine yapılan saldırılara karşı meşru savunma ve karşılık verme hakkının 
bulunduğunu ve Filistin topraklarındaki durumun askeri gereklilik çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etse de öne sürülen bu iddiaların duvarın 
gayri meşru olduğu gerçeğini değiştirmediği ve durumun meşru müdafaa ve 
gereklilik kapsamında değerlendirilemeyeceği aşikardır (Denk, 2004; Folk, 
2005; Watson, 2005). Netice itibariyle İsrail’in uluslararası hukuka ve temel 
insan hak ve hürriyetlerine uymak zorunda olduğunu ve ivedilikle duvarın 
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yapımına son verilmesi ve duvarın varlığından kaynaklı her türlü zararın da 
tanzim edilmesi gerektiği belirtilmelidir.

4. İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İsrail’in İnşa Ettiği Ayrım 
Duvarının Filistin Halkı Üzerindeki Etkileri

İnşa edildiği günden bugüne ayrım duvarın varlığı Filistin haklı açısından bir 
dizi hak kaybı ve mağduriyete sebep olmuştur. Her şeyden önce duvarın inşası 
Filistin’in toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmış ve üzerinde yaşayan Filistin 
halkının toplumsal birlikteliğine yıkıcı bir darbe vurmuştur. Kısa vadede bu 
gelişme Filistin toplumu adına bir dizi hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel 
olumsuzluklar doğursa da ileride bağımsız bir Filistin devleti kurulması 
noktasında dayanak oluşturacak ülke (toprak) ve halk (insan) unsuru üzerinde 
yıkıcı etkileri olduğu aşikardır. İsrail güvenlik bahanesiyle inşa ettiği duvar 
ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki binlerce dönüm araziye el koyarak 
kendi topraklarına katmıştır. Böylece Filistin halkına ait tarım arazilerine ve 
mülklere ya cebren el koymuş ya da duvar vasıtasıyla fiili olarak Filistin’den 
kopartılmıştır. Aynı zamanda duvar inşasının takip ettiği güzergahta bulunan bitki 
örtüsü ve on binlerce ağacı sökülmüş, çevresindeki yüzlerce dönüm zeytinlik ve 
meyve bahçesi zarar görmüş, su şebekeleri ve kuyular tahrip edilmiştir (CMI, 
2019, s.3). İsrail duvar inşasıyla, Batı Şeria topraklarının %8,5’i ilhak etmekle 
kalmamış aynı zamanda Batı Şeria topraklarının %3,4’ü Yeşil Hat ile duvar 
arasında bırakarak Filistin’den koparmıştır. Dolayısıyla Batı Şeria topraklarının 
%11,9’luk kısmı duvar inşasıyla fiilen Filistin’den ayrılmıştır (Yadak, 2010, 
s.76).

Planlanan güzergâhın tamamında duvar inşaatının tamamlanması 
halinde 52,667.7 hektarlık alan fiili olarak Batı Şeria’dan koparılmakta ve 
Filistin toprakları kendi içerisinde parçalara ayrılmaktadır (Btselem, 2017). 
Nitekim duvar Batı Şeria’yı doğu ve batı olmak üzere iki ayrı temel güvenlik 
bölgesine ayırmakta ve bu bölgeler arasında kalan bir üçüncü tampon bölge 
oluşturmaktadır. Söz konusu bu üçüncü bölge Batı Şeria’daki şehirlerin çoğunu 
ve Filistin nüfusunun ekseriyetini kapsamaktadır. Mevcut durumu daha da 
kötüleştiren İsrail’in Batı Şeria’nın coğrafi bütünlüğünü yok etmeye matuf 
güvenlik planıdır. İsrail, doğu ve batı güvenlik bölgesi olarak isimlendirdiği 
bu iki alanı Batı Şeria’dan ve birbirinden ayırmakla kalmamış bu iki bölgeyi 
birbirine bağlayan yatay koridorlar oluşturarak bölgeyi fiilen dört ana bölüme 
ayırmıştır (Hamdi, 2003 aktaran Hammad 2016, s.51). İsrail bu ana bölgeleri 
kontrol altında tutmak adına kurmayı planladığı askeri bölgeler, geçiş kapıları 
ve kontrol noktaları ile Filistin’i 13 izole bölgeye ayırmış olmakta ve Filistin 
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nüfus topluluklarının birbirleriyle olan bütünlüğünü ve etkileşimini ortadan 
kaldırmaktadır (PLO-NAD, 2014, s.13). 

Duvarın inşasının neden olduğu olumsuz etkiler, yalnızca Filistin toprak 
bütünlüğü ile sınırlı kalmayıp doğrudan demografik yapı ve sosyal doku 
üzerinde yıkıcı etkiler taşımaktadır. Bu bağlamda duvarın neden olduğu 
en temel sorunlardan biri Filistinli ailelerin ve toplulukların yerlerinden 
edilmesiyle beraber insanların yaşam koşullarının ve başta mülkiyet olmak 
üzere temel haklarının zarar görmesi olmuştur. Duvarın yüzde 88’i Filistinlilerin 
özel mülkiyetinde olan topraklar üzerinde inşa edilmektedir (NRC, 2015, 
s.3). Dolayısıyla binlerce Filistinli aile yaşadıkları yerlerden zorla çıkarılmış, 
toprakları üzerinde duvar örülmesi ya da duvar inşaatının yaşam alanlarının 
yakınında sürmesi nedeniyle göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Esasen 
duvarın nüfus ve demografik yapı üzerindeki etkisini irdeleyen kaynaklardaki 
mevcut veriler değişkenlik göstermektedir. Bu çerçevede Filistin Müzakere 
İşleri Dairesi’nin tahminine göre duvarın Filistin topraklarını doğu ve batı 
olarak ayırması sebebiyle 875 bin Filistin vatandaşının bir başka ifade ile Batı 
Şeria nüfusunun %37,5’inin doğrudan etkileneceği düşünülmektedir (Hammad, 
2016, s.52). Duvarın tamamlanması ile İsrail yaklaşık olarak 150 Filistinli 
nüfus topluluğunu ve beraberindeki yüzbinlerce Filistinliyi izole ederek kendi 
topraklarından ayırmakta ve başta tarım arazileri, otlaklar ve su kaynakları 
olmak üzere gelir kaynaklarını duvar ile Yeşil Hat arasında bırakmaktadır 
(Btselem, 2017). 

Filistin Çalışma Bakanlığı 2014 yayınlanan bir çalışmada duvarın 
inşasıyla Batı Şeria nüfusunun %30’una karşılık gelen 680 bin Filistinlinin 
duvarın varlığından doğrudan zarar göreceği açıklanmıştır (PML’den aktaran 
Hammad, 2016, s.52). Aynı zamanda Bakanlık ayırma duvarının 247 bine 
yakın Filistin vatandaşını Filistin’den ayıracağını belirtmiştir. İsrail Savunma 
Bakanlığı’nın hazırladığı kaynakları incelediğinde duvarın batı bölümünün Batı 
Şeria bölgesinin toplam genişliğinin %14,3’üne karşılık gelen, 838 km genişliğe 
sahip olan üzerinde 87.589 Filistinlinin yaşadığı 79 köyün duvar ile Yeşil Hat 
arasında mahsur kalacağını ifade etmiştir. Ayrıca her tarafı ana ve tali duvarlarla 
çevrili bölgede Batı Şeria’nın toplam genişliğinin %3,5’ine karşılık gelen, 205 
km alana sahip bulunan ve üzerinde 191.270 Filistin vatandaşı bu alanda izole 
edilmiş olarak bırakılacaktır. Bunların yanında duvar 10 km genişlikte bir alanda 
16.098 Filistinli vatandaşın yaşadığı bölgeyi duvarın batı tarafında izole olarak 
bırakmaktadır. Bir de genişliği 20 km’yi bulan ve bu alanda yaşayan 24.126 
vatandaşın duvarın doğu tarafında izole edileceği belirtilmiştir (Sleeman ve Abu 
rdeena, 2010, s.15).
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Böylece Filistinliler yerleşim yerlerinden, verimli tarım arazilerinden, su 
kaynaklarından, ailelerinden, arkadaşlarından, işyerlerinden, sağlık tesislerinden 
ve okullarından ayrı bırakılmışlardır. Filistinli nüfus topluluklarının bir kısmı 
duvarın batı kısmı olarak da ifade edilen kapalı askeri bölgede yaşamlarını 
sürdürmektedirler ve bu bölgede kalabilmeleri için kalıcı izin belgesi ve kimlik 
kartına sahip olmaları gerekmektedir. Diğer bölgelerde yaşayan toplulukların 
ise kapalı askeri bölgeye gelebilmesi için özel izin almaları gerekmektedir. Aynı 
zamanda duvarın batı tarafında yaşayan Filistinlilerin bulundukları bölgeden 
ayrılıp başka bir yere gidebilmek için izin belgesi çıkartmaları gerekmektedir 
ki halihazırda bu belge bölgedeki Filistinlilerin tamamına verilmemiştir. 
Filistinli kimi aileler ise kimlik kartlarına sahiptirler fakat yaşadıkları bölgeden 
ayrılmaları halinde tekrar geri dönmelerine izin verilmemesinden korktukları için 
bulundukları yerlerden ayrılmamaktadır. Aynı zamanda birçok Filistinli sahip 
oldukları verimli topraklarını kaybetme ihtimalinden korkmakta ve bulundukları 
yerleşim yerlerinden ayrılmamaktadırlar (PCBS, 2004). Halihazırda mevcut 
kısıtlamalar altında Filistinli toplam hane halkının yüzde 56,3’ü ekonomik, 
sosyal, kültürel, eğitim ve boş zaman aktivitelerinin sınırlandırılmasıyla karşı 
karşıya kalmaktadır ki bu rakam duvarın doğu yakası için yüzde 70,9 oranına 
kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla duvar ve yarattığı izin rejimi, Filistinlilerin 
hareket özgürlüğünü doğrudan ve dolaylı yollarla sınırlayarak Filistinli nüfus 
toplulukları arasındaki sosyal bütünlüğü ve toplum olma kabiliyetini ortadan 
kaldırmıştır (Dana, 2017). 

Ayrım duvarın eğitime olan etkisini incelediğimizde; mevcut kaynaklarda 
yer alan bilgilere göre toplamda 124 okulda eğitimlerini sürdüren 14.163 
öğrencinin ve çok sayıda öğretmenin inşa edilen duvar nedeniyle eğitim 
hayatlarının kesintiye uğradığı belirtilmektedir (Hammad, 2016, s.67). Esasen 
duvarın eğitim alanında neden olduğu zarar ve mağduriyet bölgeler arasında 
farklılık göstermektedir. Duvar inşaatının güzergahı üzerinde bulunması 
sebebiyle bazı okullar İsrail yetkililerce doğrudan yıkıma maruz kalırken diğer 
bazı okullar ise duvar ile öğrencilerden kopartılarak adeta izole edilmiştir. 
Eğitim kurumlarının duvarın diğer tarafında kaldığı bölgelerde öğrenciler ve 
öğretmenler her gün okullarına gidiş-dönüş yolunda zorluklar yaşamakta ve 
okul yolu çileli bir yolculuğa dönüşmektedir. Eğitim öğretime yönelik ortaya 
çıkan mağduriyet ve zarar duvarın güzergahında bulunan tüm bölgeler için 
geçerli olmakta ve her geçen gün giderek ciddi bir sorun haline dönüşmektedir 
(Hammad, 2016).

Cenin ili özelinde örnek vermek gerekirse buradaki okulların bazılarının 
duvarın diğer tarafında kalması sebebiyle eğitim gören öğrenciler ve 
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öğretmenlerinin ulaşım zorluğu yaşadıkları ve eğitim faaliyetlerin sekteye 
uğradığı görülmektedir. Duvarın inşası sebebiyle yaklaşık 1006 Öğrenci Eğitim 
Bakanlığı’nın düzenlediği kültürel, bilimsel ve benzeri faaliyetlere katılmaktan 
mahrum bırakılmaktadır. Yine bu bölgedeki öğrenci ve öğretmenler okula 
ulaşabilmek için İsrail askerlerinin denetiminde olan geçiş kapılarından ve 
kontrol noktalarından geçmek zorunda kalmaktadırlar (Dana, 2017). Cenin 
ilinde ayrıca duvara bitişik olan 4 farklı okul da bulunmakta ve burada eğitim 
alan 653 öğrencinin günlük faaliyeti güvenlik tedbiri bahanesiyle sekteye 
uğramaktadır (Hammad, 2016, s.68). Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin bir 
kısmı okula gidebilmek için kontrol noktaları ve kapılardan geçmek zorundadır. 
Ancak öğrenciler okula gidiş ve gelişlerinde İsrail askerleri tarafından aranma, 
engellenme, eğitim gereçlerine el konulması gibi bir dizi sorunla karşı karşıya 
kalmaktadır. 

 Yine benzer bir şekilde Tulkarim şehrinde eğitim alanında yaşanan 
sıkıntılara bakıldığında ise duvarın bölgeyi üç ayrı nüfus alanına ayırdığı ve 
Tulkarim’deki 4 okulun duvarın olumsuz etkisine doğrudan maruz kaldığı 
görülmektedir. Okula gitmek için geçiş kapılarından geçmek zorunda olan 
öğrenci ve öğretmenler sabah geçiş kapılarının kapalı olması veya uzun 
süren kontrol süreci sebebiyle derslerine gecikmekte ve eve dönüş zamanları 
da uzamaktadır. Kapılarda ve kontrol noktalarında İsrail askerleri tarafından 
öğrencilerin üstleri ve okul çantaları aranmakta, fiziki müdahaleye maruz 
kalmakta, göz yaşartıcı gaz kullanılmakta ve bu aramalar sırasında polis 
köpekleri de bulunmaktadır (Dana, 2017; 893). Tüm bu yaşanılanlar aynı 
zamanda çocukların psikolojilerini ve akademik başarılarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Hali hazırda 33000 öğrenci ve 2000’den fazla öğretmen 
içerisinde 6000 öğrencinin ve 650 öğretmenin okullarına ulaşım hususunda 
doğrudan ve fiilen zorluk yaşadığı bilinmektedir (ACRPS, 2012, s.12). Eğitime 
alanında yaşanan bu sıkıntılar sadece ulaşımla sınırlı kalmayıp ayrıca bizzat 
eğitim kurumlarının fiziki açıdan parçalanmasına ve eğitim kurumlarına ait 
toprak ve taşınmazlara el konulmasına da sebep olmaktadır. Anata ortaokulunda 
olduğu gibi birçok okula ait bahçe ve eğitim binasına el konulmuş olması 
eğitim alanında fiziki yetersizliklere neden olmuştur (Dana, 2017, s.893). 
Duvarın inşası sebebiyle başta Abu Dis, Beit Hanina ve Eski Şehir’de olmak 
üzere Kudüs Üniversitesi’nin üç kampüsü zarar görmüş üniversiteye ait olan 
210 dönümlük arazinin 60 dönümüne İsrail tarafından el koyulmuştur (ACRPS, 
2012, s.12). Tüm bunlar değerlendirildiğinde duvarın varlığı, sürekli bir korku 
ve umutsuzluk duygusu uyandırarak öğrencilerin zihinsel sağlığını ve akademik 
başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Eğitimin yanı sıra ayrım duvarı, Filistin halkının önemli bir bölümünün 
sağlık hizmetleri ve ürünlerine ulaşmasını engellemekte ve toplumun yaşam 
kalitesini düşürmektedir. Mevcut kaynaklarda yer alan bilgiye göre Filistin 
halkının %5,8’inin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca İsrail’in uyguladığı güvenlik politikaları ve sınırlamalar nedeniyle geçiş 
iznine tabi olan hastaların hastaneye erken ulaştırılamaması sebebiyle ölümle 
sonuçlanan vakalar yaşanmaktadır. Nitekim Kalkilya’nın Ras Atiyye köyünde 
ikamet eden Muhammed Haşim isminde bir çocuk İsrail askerlerinin hastaneye 
gitmesine izin vermemesi sebebiyle geçiş kapısında beklerken vefat etmiştir. 
Bunun yanında Deir Bellut’ta bulunan geçiş kapısında hastaneye gidebilmek için 
bekleyen hamile bir kadın doğum yapmış ve iki kız çocuğu hayatını kaybetmiştir 
(Hammad, 2016, s.70). Duvarın sağlık alanında neden olduğu mağduriyet 
sadece hastalarla sınırlı kalmayıp Batı Şeria’da bulunan sağlık personelinin 
Kudüs’te bulunan hastanelere ulaşımını da %38 oranında sınırlandırmakta başta 
acil servis ve cerrahi müdahaleler olmak üzere sağlık hizmetlerini aksatmaktadır 
(ACRPS, 2012, s.11).

Bir bütün olarak düşünüldüğünde duvarın inşası Filistinlilerin seyahat 
özgürlüğünü büyük ölçüde sınırlandırarak başta sağlık eğitim ve ekonomi olmak 
üzere günlük yaşamın her veçhesini zorlaştırmaktadır. İsrail duvar aracılığıyla 
Filistin halkı üzerinde bir kontrol ve tecrit rejimi uygulayarak hareket ve seyahat 
özgürlüklerini günlük hayatı aksatacak ölçüde sınırlandırmaktadır. Bir anlamda 
İsrail’in fiili işgal altında yaşayan Filistinlilerin günlük işleri sebebiyle seyahat 
edebilmesi için izin belgesine sahip olmaları gerekmektedir (Yadak, 2010, s.71). 
Her ne kadar izin belgesi alınmış olsalar bile kontrol noktaları ve geçiş kapılarında 
yaşanan aramalar ve keyfi uygulamalar sebebiyle Filistinlilerin günlük yaşamı 
aksamaktadır. Bunun yanı sıra kontrol noktaları ve kapılardan geçiş izni verilse 
dahi sadece insanların geçişine izin verilmesi ve beraberlerinde taşıdıkları 
tarım aletleri, eğitim materyalleri ve tıbbi malzemeler gibi gereksinimlerin 
geçişinin engellenmesi Filistinlilerin yaşamını zorlaştırmaktadır. Bilhassa ayrım 
duvarından geçişlerin belirli saatlerle sınırlandırılmış olması ve duvarın öteki 
tarafında tarlası, işyeri ve eğitim kurumu olan kişilerin beraberlerinde taşıdıkları 
araç ve gereçlerin geçirilmesine izin verilmemesi Filistin halkının yaşamını 
oldukça güçleştirmektedir (Yadak, 2010, s.72).

Halihazırda duvarın tamamlanmış bölümleri boyunca geçişi sağlayan 84 
kapı bulunmaktadır ve bu kapıların 9 tanesi her gün 10 tanesi haftanın bazı 
günleri ve zeytin hasadı sırasında ve 65 tanesi sadece zeytin hasadı döneminde 
açılmaktadır (OCHA, 2017). Dolayısıyla duvarın doğu tarafında bulunan 
Filistinli nüfus topluluklarının ve ailelerin hareket özgürlükleri sınırlanmakta, 
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ticari ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğramaktadır. Bu durumun temel nedeni 
Filistinlilerin günlük işlerini bile halledebilmek için izin belgesine sahip olarak 
kapılardan geçmek zorunda olmaları ve izin belgesinin çıkarılmasının da kolay 
olmamasından kaynaklanmaktadır. 2016 yılı verilerine göre izin belgesi almak 
için başvuru yapan Filistinlileri sadece %58 olumlu cevap alabilmiştir ki bu 
durum duvarın diğer tarafında iş yeri ve tarlası bulunanlar için ciddi ekonomik 
kayba neden olmaktadır (OCHA, 2017). Yine aynı şekilde geçiş kapılarının 
kısa süreli ve düzensiz olarak açılması ve hatta uzun süre kapalı tutulması 
sebebiyle duvarın diğer tarafında işyerleri ve arazileri olan Filistinliler zorluklar 
ve ekonomik kayıplar yaşamaktadır. Örneğin İsrail, çiftçilerin tarım alanlarına 
ulaşabilmeleri için Kalkiliya’nın güneyinde bulunan kapının 15 dakika olmak 
üzere günde sadece üç defa açılacağını açıklamıştır ki bu çiftçilerin geçişi için 
yeterli zamanı tanımamaktadır (PCBS, 2004, s.33).

Hareket özgürlüğünün sınırlanması sebebiyle Birleşmiş Milletler 
hastanesinin Filistin halkı için sağladığı hizmet düzeyinde 2003 yılı verilerine 
itibariyle %40 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Ayrım duvarının inşası nedeniyle 
bölgedeki birçok kurum ve işyeri büyük zarar görmüş ve ekonomik kayba 
uğramıştır. Sadece Nazlat Issa’da etrafı bariyerlerle örülen 125 işyeri ve ev 
zarara uğramıştır. Tarımsal üretim açısından verimli topraklara sahip olan 
Batı Şeria duvar ve duvarın yarattığı kontrol rejimi sebebiyle ciddi ekonomik 
kayıplar yaşamıştır. Duvarın inşasının ilk iki yılında Cenin, Tulkarm ve 
Kalkiliya’da 21.700 kişinin işini kaybettiği, inşaat sektörünün %50 ve tarım 
sektörünün de %18 oranında küçüldüğü bilinmektedir (PIJ, 2003). Yine geçiş 
kapılarında uygulanan yasak ve sınırlamalar sebebiyle 2000-2004 döneminde 
yıllık 23.000 ton olan zeytin üretimi 2007-2010 dönemi itibariyle yıllık 14.000 
tona düşmüştür (UNCTAD, 2015, s.5).

Duvar ve duvarın yarattığı kontrol rejimi nedeniyle Filistin halkı çalışma 
ve eğitim hayatına düzenli bir şekilde devam edememekte ve başta sağlık olmak 
üzere temel ihtiyaçlarını karşılayabilme konusunda zorluklar yaşamaktadır. 
Duvar varlığı Filistinlilerin iş yerlerine, okullara ve hastanelere gitmelerine engel 
olmakta, günlük hayatın işleyişini zorlaştırmaktadır. Bazı Filistinliler ikamet 
ettikleri yerden sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan işyerlerine gidebilmek için 
25 kilometre yol kat etmek zorunda kalmakta ve kontrol noktalarında saatlerce 
bekletilmektedirler. Duvarın batı tarafında ikamet edenler, diğer tarafta kalan 
akrabalarını ziyaret etmek istediklerinde ciddi sıkıntılar ve engellemelerle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Batı Şeria’da bu şekilde bölünmüş ailelerin sayısı 
oldukça fazladır. Duvar sebebiyle fiziki olarak parçalanmış Filistinli ailelerin 
çalışan mensupları genellikle iş günlerinde çalıştıkları yerlerde kalmakta ve 
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evlerini yalnızca tatil günlerinde ziyaret etmektedirler. Ne yazık ki bu durum 
bölgede artık sıradan bir durum olarak kabul görmektedir (PCBS, 2004, s.33-
34).

Bu sebepledir ki Batı Şeria’da zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren 
Filistinlilerin yaşadıkları topraklardan ayrılmak ve göç etmek hususunda oldukça 
istekli oldukları görülmektedir (Dana, 2017). Batı Şeria’nın dışında başka bir 
yere göç etmek ise çalışma ve ikamet izni alma olanaklarının oldukça zor olması 
sebebiyle birçok Filistinli için pek de mümkün olmamaktadır (PCBS, 2004, 
s.34). Ancak Filistinlilerin bölgede yaşamlarını sürdürmeye devam etmeleri de 
söz konusu şartlar nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Birleşmiş 
Milletler raportörü insan hakları boyutuyla bölgede yaptığı saha araştırması 
sonucunda duvar sebebiyle yaşadıkları yerleri terk etmek veya başka yerlere 
göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin “iç göç yaşamış insanlardan oluşan yeni 
nesil” olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (IDMC, 2005, s.10). 

Nihai olarak Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği istişari görüş, İsrail 
tarafından herhangi bir şekilde dikkate alınmamakta ve izlenilen sert güvenlik 
politikaları ile Filistinlilerin yaşamları her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu 
çerçevede duvar Filistin’de bir insanlık trajedisinin yaşanmasına sebep olmakta 
ve bölgedeki durum İsrail’in artan baskıcı politikalarıyla giderek kötüleşmektedir. 
Nitekim Filistin Hakları Komitesi 2014 yılında yayınladığı raporda bölgedeki 
mevcut durumun ağırlaştığını, bölge halkının yaşam koşullarının tedrici olarak 
zorlaştığını ve İsrail’in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde inşa ettiği duvarın 
mevcudiyetinin adeta fiili olarak kesinlik kazandığı ifade edilmiştir (Civelek, 
2015, s.82).

5. Sonuç

İsrail devleti kurulduğu tarihten günümüze sözde güvenliğini temin etmek 
amacıyla çeşitli güvenlik stratejileri ve politikaları benimsemiş ve tarihsel 
Filistin toprakları üzerinde hukuka aykırı birçok uygulamaya imza atıştır. 
Bu bağlamda İsrail yönetimi Filistinli “terörist” grupların İsrail’e yönelik 
eylemlerini durdurmak ve Israil’in sınır güvenliğinin temin etmek maksadıyla 
Filistin toprakları üzerinde duvar örme kararı aldığını 2002 yılı itibariyle 
belirtmiştir. Ancak, bu çalışmada ortaya koyulduğu üzere İsrail’in inşa ettiği 
Ayrım Duvarı uluslararası hukukun ve temel insan hak ve hürriyetlerinin açık bir 
şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmenin yanı sıra güvenlik amacının ötesinde 
bir kontrol ve ilhak politikasının parçası olmuştur. Nitekim Uluslararası Adalet 
Divanı’nın mevcut görüşüne rağmen İsrail’in işgal altındaki topraklarda duvarın 
inşasına devam etmesi, Batı Şeria ve Kudüs’te yeni yerleşim alanları açması ve 
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Filistinlilere yönelik hukuk dışı uygulamaları sürdürmesi meşru savunma hakkı 
ve güvenlik gereksinimi ile açıklanması mümkün olamayan bir durumdur. 

Esasında İsrail’in bir ayrım duvar inşa etmesinin asıl sebebi Filistin’in 
toprak bütünlüğünü ve üzerinde yaşayan Filistin halkının toplumsal birlikteliğini 
ortadan kaldırmak ve nihai olarak ileride bir Filistin Devleti’nin kurulmasına 
engel olmaktır. Nitekim duvar ve duvarın yarattığı tecrit ve kontrol rejimi 
ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanı başta olmak üzere Filistin halkının 
yaşamının her veçhesinde ağır kayıplara neden olmakta ve toplumsal bir yapı 
olarak Filistin’in varlık göstermesine engel olmaktadır. Bir anlamda İsrail 
yönetimin bilinçli ve sistemli politikası olarak değerlendirebileceğimiz kontrol 
ve tecrit rejimi Filistin halkının hayatlarını zorlaştırarak, haklarını ihlal etmekte 
ve yaşadıkları topraklardan göç etmelerine yol açmaktadır.

Halihazırda İsrail yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı’nın, duvarın 
inşasına son verilmesi ve inşa edilen kısımların yıkılması yönündeki kararına 
ve BM’nin duvarın uluslararası hukuku ihlal ettiğini değerlendiren mevcut 
raporlarına rağmen duvar inşasına devam etmektedir. İsrail’in mevcut tutumu ve 
bu yönde eylemlerine devam etmesi İsrail-Filistin meselesinde çözüme ulaşmak 
istemediğinin ve tam aksine işgal altındaki topraklarda bir oldu-bitti rejimi 
oluşturarak de facto olarak ilhak politikası izlediğinin açık bir göstergesidir. 
Bu yönüyle İsrail’in duvar konusundaki mevcut tutumu İsrail-Filistin arasında 
yürütülen müzakere ve barış sürecin sekteye uğramasına neden olmaktadır. 
İsrail’in duvar vasıtalıyla uygulamayı sürdürdüğü mevcut politikalar Filistin’in 
ekonomik, sosyal ve siyasi istikrarsızlığını artırmakla beraber marjinal grupların 
faaliyetlerine ve güvenlik sorunlarına dolaylı olarak zemin hazırlamaktadır. 
İşgal altındaki topraklarda inşa edilen duvar gündelik hayatı siyasal, ekonomik 
ve sosyal bakımdan olumsuz yönde etkilemekte, Filistinlilerin tarım arazilerine, 
işyerlerine, okullara ve hastanelere ulaşmalarına engel oluşturmakta ve Filistin 
halkının temel haklarını ve özgürlüklerini ihlal etmektedir. Nihayetinde duvar 
ve duvarın neden olduğu kontrol rejimi halihazırda kronik bir sorun halini 
alan İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşmasında önemli bir engel teşkil 
etmektedir.
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Giriş

Devlet olarak adlandırdığımız organizasyonun nasıl ortaya çıktığı ve 
insanların “kendi elleriyle” yarattıkları bu organizasyona neden “boyun 
eğmek” zorunda oldukları, siyaset felsefesinin en temel sorunsalıdır. Bu 

çerçevede bireyin birtakım haklarından ve özgürlüklerinden vazgeçerek “üst bir 
otoriteye” tabi olmasının uzun süre rasyonel bir gerekçeye dayandırılmadığını 
söylemek mümkündür. Yönetenin yönetme hakkını nereden aldığı sorusu 
Aydınlanma Çağı’na kadar “uhrevi” gerekçelere dayandırılmış ve bu hakkın 
krallara / hanedanlara tanrı tarafından verildiği kabul edilmiştir. İnsanlar tanrı 
otoritesinin bir yansıması olduğunu düşündükleri dünyevi iktidarın meşruiyetini 
nadiren sorgulamışlardır. 

17. ve 18. yüzyıllarda ise rasyonel düşüncenin Avrupa genelindeki
hakimiyetine koşut olarak devletin ve devlete itaatin nedenlerini açıklayan 
toplum sözleşmesi teorileri ortaya atılmıştır. Siyaset teorisinde, Thomas Hobbes 
(1588-1679), John Locke (1632-1704) ve Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 
tarafından vurgulanan toplum sözleşmesi, devletin kökenini açıklayan en önemli 
teorilerden biri olarak görülür (Nepal, 2010: 796). Söz konusu düşünürlerin 
toplum sözleşmesine dair yaklaşımları birbirinden farklılık göstermekle birlikte 
bu üç düşünürün de ortak olarak vurguladığı varsayımlar mevcuttur. Nitekim 



112     Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

onlara göre devlet başlangıçta hiçbir organizasyona tabi olmayan insanlar 
arasında yapılan bir anlaşma sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dünya 
tarihi, “devletin kuruluşundan önce” ve “devletin kuruluşundan sonra” olmak 
üzere iki döneme ayrılabilir (Nepal, 2010: 796).

Hobbes ve Locke’un toplumsal sözleşme kuramları genellikle devlete ve 
onun işlevine yönelik zıt kutupları temsil eden iki farklı yaklaşım olarak kabul 
edilir. Bu çerçevede söz konusu iki düşünürün modern devletin değişmez bir 
unsuru olan “egemenlik” kavramına bakış açılarının da farklılık arz ettiğini 
söylemek mümkündür. Egemenlik, özellikle Avrupa’da mutlak monarşilerin 
güçlenmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan bir olgudur. Mutlak monarşilerin 
güçlenmesi, siyasal otoritenin merkezileşmesi ve modern devletin tek egemen 
birim olarak ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır.

Egemenliği kavramsal olarak açıklayabilmek için modern devlet 
öncesinde mevcut olan düzeni anlamak gerekir. Orta Çağ düzeni olarak 
adlandırabileceğimiz sistemde egemen rolünü üstlenen farklı güç odakları 
mevcuttur. Yani Orta Çağ düzeninde siyasal iktidar kilise, derebeyleri ve Kutsal 
Roma İmparatorluğu arasında paylaşılmaktaydı. Dolayısıyla türdeş iktidar 
odaklarından bahsetmek mümkün değildi. Bu aktörlerin birbirlerinin egemenlik 
alanına müdahale etmeleri düzensizliğe yol açmakta ve çatışmaları yapısal 
hale getirmekteydi (Luard, 1999: 100). Ancak Avrupa’da mutlak monarşilerin 
güçlenmesi ile birlikte siyasal otoritenin parçalı yapısı ortadan kalktı ve 
“türdeş aktörler” olan modern devletler egemenliğin tek sahibi olarak temayüz 
etti. Sonraki süreçte birçok mutlak monarşi yerini ulus devletlere bıraksa da 
devletlerin egemenliği ilkesi varlığını sürdürmüş ve uluslararası sistem de bu 
ilke (devletlerin egemenliği ilkesi) üzerinden şekillenmiştir.

Esasında Hobbes ve Locke’un ortaya koyduğu kuramların, modern 
devletin felsefi temellerini oluşturduğu ve egemenlik hakkının meşruiyetini 
açıklığa kavuşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda egemenliğin kaynağının 
insanlar arasında gerçekleşen bir toplumsal sözleşmeden doğduğu her iki 
düşünürün de ortak olarak kabul ettiği bir varsayımdır. Nitekim modern devletin 
egemenlik bağlamında kendisine ortak koşulamayan bir olgu olarak ortaya 
çıktığı düşünüldüğünde, Hobbes ve Locke’un felsefesinde de Orta Çağ’daki 
parçalı iktidar yapısının geride bırakıldığı ve devletin düzeni sağlamaya matuf 
tek birim olarak kabul edildiği ifade edilebilir. Bu süreç mutlak monarşilerin 
güçlenmesi ve feodal döneme ait “otorite çekişmesinin” sönümlenme süreciyle 
doğrudan ilgilidir. Buna karşın söz konusu iki düşünürün egemenliğin sınırlarına 
ve yöneten ile yönetilen arasındaki münasebetlere ilişkin ayrı izlekleri takip 
ettikleri açıktır. Bu çalışmanın amacı, modern siyaset felsefesinin en önemli 



THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE’UN EGEMENLİK ANLAYIŞLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME     113

isimleri arasında yer alan Hobbes ve Locke’un egemenlik kavramına bakışlarını 
karşılaştırmaktır.

1. Thomas Hobbes’un Toplum Sözleşmesi Kuramı ve Egemenlik 
Anlayışı

Hobbes; kanunları uygulayan, düzeni sağlayan ve siyasal egemenliği bütünüyle 
kendisinde toplayan güçlü bir hükümeti savunmuştur. Düşünürün bu perspektifi 
onun doğa durumu varsayımını “kötümser” bir bakış açısıyla yorumlamasından 
kaynaklanmaktadır. Söz konusu kötümserlik Hobbes’un içinde bulunduğu 
politik ortamdan bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla onun fikirlerini 
daha iyi anlayabilmek için tarihsel bağlamı göz önünde bulundurmak son derece 
önemlidir. Nitekim düşünür meşhur eseri Leviathan’ı İngiliz İç Savaşı’nın 
sonlarına doğru yazmıştır ve bu savaş Hobbes’un hayatı boyunca yaşadığı en 
“dehşetli” olaylardan biridir. Tarihsel bağlam göz önünde bulundurulduğunda, 
istikrar ve barışı tesis etmek için otoriter bir hükümeti tasvir eden Leviathan’ın 
nasıl yazıldığı anlaşılabilir. Bu zaman dilimi, Hobbes’un insanların doğası 
hakkındaki düşüncelerini de büyük ölçüde etkilemiştir (Wilkins, 2014: 85).

Hobbes’un tasavvur ettiği doğa durumu sürekli anarşi ve kaosun olduğu 
karanlık bir dünyadır. Çünkü doğadaki tüm canlılar gibi kendi varlığını koruma ve 
devam ettirme içgüdüsü ile hareket eden insan, herhangi bir otoritenin olmadığı 
ortamda güvenliğinden emin olabilmek ya da kendine avantaj sağlamak için 
saldırgan bir tutum sergiler. Doğa durumunda herkesin her şey üzerinde hakkı 
vardır. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve kendi arzularını gerçekleştirmek 
için bencil bir biçimde davranır. Dolayısıyla doğa durumunda yapısal olarak 
bir savaş hali olduğunu söylemek mümkündür. İnsanların tümünün korktukları 
bir otorite olmadıkça savaş hali devam eder ve bu savaş herkesin herkese karşı 
savaşıdır. (Hobbes, 2007: 94).

İnsanlar doğa durumundan çıkmak ve güvenliklerini sağlamak için bir 
toplumsal sözleşmeyle bazı haklarından vazgeçerek devleti yaratırlar ve ona 
tabi olurlar. Sözleşmeyle birlikte özgürlüklerinden feragat eden bireyler doğa 
durumuna dönmektense “egemene” itaat etmeyi ve onun hükmüne razı olmayı 
yeğlerler. Toplumsal sözleşme ile birlikte doğa durumunun gerçeğini yansıtan 
“herkesin her şeyi yapma hakkı” ortadan kalkar. İnsanlar yeryüzünde mutluluk 
içinde yaşayabilmek için sahip oldukları tüm güç ve kudreti bir üst otoriteye 
devrederler. Egemen ile ona tabi olanlar arasındaki sözleşmenin temel şartı 
herkesin bu otoriteyi tanıması ve gönüllü olarak birtakım özgürlüklerinden 
vazgeçmesidir. Böylece herkesin herkesle yaptığı bir ahit yoluyla, bir ve aynı 
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kişilikte birleşirler. Hobbes’a göre bu kişiliği taşıyana egemen denir ve onun 
dışında kalan herkes, onun uyruğudur (Hobbes, 2007: 130).

Hobbes’un altını ısrarla çizdiği en önemli unsurlardan biri egemenin 
“tekliğidir”. Nitekim Hobbes’a göre devletin monarşi, demokrasi ya da 
aristokrasi ile yönetilmesi mümkündür; ancak bu durum egemenliğin yalnızca 
devlete özgü olduğu gerçeğini değiştirmez.1 Düşünür egemenin gücünün onun 
rızası dışında başkalarına devredilemeyeceğini ifade eder. Bununla birlikte 
egemen güç uyrukları tarafından cezalandırılamaz, haksızlıkla itham edilemez, 
egemenliğinden feragat edemez ve tek yasa koyucudur (Hobbes, 2007: 148). 
Burada tasvir edilen otorite, mutlak gücü elinde bulunduran ve sorgulanamayan 
despotik bir ontolojiye sahiptir. Ancak egemenin tek, devredilemez ve 
bölünemez olması modern devletin egemenlik anlayışıyla paraleldir. Onun 
bu yaklaşımı Orta Çağ’da türdeş olmayan ve birbirleriyle rekabet eden güç 
odaklarının reddedilmesi; gücün merkezileştirilerek egemenliğin tek bir 
otoriteye özgü kılınması anlamına gelir. Bu bağlamda Hobbes’un, modern 
egemenlik anlayışının felsefi temellerini oluşturan düşünürlerden biri olduğunu 
ifade etmek mümkündür.

Hobbes egemenliğin kaynağını dünyevi bir rasyonaliteye dayandırarak 
monarkın meşruiyet hakkını tanrısal bir hak olarak gören “uhrevi açıklamalardan” 
uzaklaşır. Böylece modern devlet teorisinin temellerini ortaya koyar. Düşünürün 
Leviathan’dan “ölümlü bir tanrı” olarak söz etmesi, “ölümsüz tanrıyı” 
egemenliğin kaynağı olarak gören Orta Çağ yaklaşımıyla temel bir karşıtlık 
içindedir. Hobbes mutlakiyetçiliğin savunusunu akla dayandırmış ve kralların 
yönetim hakkını tanrısal dayanaktan azade bir biçimde tartışmıştır. Nitekim 
devlet egemenlik hakkını tanrıdan değil, herkesin herkese karşı savaştığı doğa 
durumunda ölümden ve diğer tehlikelerden korkan insanların rızasından alır. 
Hobbes’un devlet otoritesini vatandaşların rızasına dayandırması, kralların ilahi 
haklara sahip olduğunu düşünenleri rahatsız etmiştir (Heywood, 2014: 150).

Hobbes’un siyaset felsefesinin mulakiyetçiliği meşrulaştıran ve otoriter 
yönetimin gerekliliğini temellendiren bir çerçeve çizdiği söylenebilir. Nitekim 
Hobbes’un egemenin tebaa üzerindeki otoritesini güvence altına almaya 
yönelik net vurgusu, yorumcuların onu “mutlakiyetçiliğin destekçisi” veya 
“otoriter yönetimin destekçisi” olarak tanımlamasına yol açmıştır (Owen, 2005: 
131). Egemenliğin parçalanması aynı zamanda düzenin sarsılması ve insanlar 
için yeniden güvensiz bir ortamın oluşması anlamına geldiği için iktidar tek 
1 Hobbes bu yönetim biçimleri içinde Kral ve Parlamento arasında patlak veren İngiliz İç Savaşı 
koşullarına dayanarak en iyi yönetim biçiminin monarşi olduğunu savunur. Ona göre insanların 
doğa durumuna dönmesini engelleyecek olan en doğru yönetim şekli mutlak monarşidir (Kulak, 
2013: 230). 
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elde temerküz etmelidir. Hobbes bu bağlamda cebrin iktidar tekeli olduğunu 
savunmuş ve bu iktidarın karşı konulamaz bir egemenliğe verilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir (Heywood, 2015: 36). 

Yukarıda da belirtildiği gibi İngiliz İç Savaşı, Hobbes’un siyasete ve 
dolayısıyla egemenin mahiyetine yönelik düşüncelerini derinden etkilemiştir. 
Düşünür, geçmiş toplumların yaşadıkları iç savaşlar yüzünden yıkıldığını 
savunmuştur. O halde insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, doğa 
durumundaki savaş halinin devlet tarafından kontrol altına alınamaması 
durumudur (Kulak, 2013:232). Hobbes İngiliz İç Savaşı’nın temel nedeninin 
de egemenliğin bölünmesi olduğunu vurgulamıştır. Ona göre İngiltere’nin 
çoğunluğu, yetkilerin Kral, Lordlar ve Avam Kamarası arasında bölünmesine 
karşı çıksaydı, halk asla bölünmez ve iç savaşa sürüklenmezdi (Hobbes, 2007: 
137). Bu bağlamda Hobbes’un, kralı tek meşru egemen erk olarak tanıdığı 
ve krala karşı olan parlamentoyu toplumsal sözleşme açısından büyük bir 
tehdit olarak gördüğü söylenebilir. Nitekim ona göre doğa durumuna dönüşü 
engelleyecek en etkili yönetim biçimi monarşidir. Monarşi egemenliğin tek elde 
toplanması demektir ve mutlak güce sahip bir iktidarın varlığı, istikrarlı bir sosyal 
/ siyasal ortamın tesis edilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Hobbes’a göre İngiliz 
Parlamentosu’nun kralı bir tiran olarak suçlaması ve bu suçlamaya dayanarak 
kralın egemenliğine karşı çıkması yanlıştır. Çünkü monarşinin diğer rejimlerden 
üstünlüğü egemenliğin tek bir kişilikte yani “tiran”da tecessüm etmesidir. 
Hobbes’a göre meclisteki temsilciler kendi kişisel çıkarlarını ve arzularını 
hayata geçirmek ister. Bu durum yönetimde kişisel hırsların çekişmesine neden 
olur ve bu çekişmenin yıkıcı sonuçlar doğurması muhtemeldir. Böylece iç savaş 
için uygun bir zemin oluşur ve doğa durumuna dönülmesine neden olacak bir 
felaket kapısı aralanır (Kulak, 2013: 231).     

Hobbes’un siyaset felsefesinde egemenin “sorgulanamayan konumu”, 
esasında doğa durumundan çıkışın tek ve mecburi yolu olarak ortaya çıkar. 
Egemene yönelik her türden itaatsizlik, direniş hatta itiraz gayrimeşrudur. 
Egemen uyruklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmese bile isyan yahut 
direniş gibi toplum sözleşmesini bozacak edimlerde bulunmak kabul edilemez. 
Nitekim böylesi girişimler kaçınılmaz bir biçimde iç savaşa neden olacak ve 
toplum yeniden doğa durumuna dönme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. 
Bununla birlikte yöneticiye egemenlik hakkını veren zaten toplumdaki bireylerdir. 
Bireyler doğa durumundan kurtulmak için kendi rızalarıyla haklarından feragat 
etmiş ve bir üst otoriteye tabi olmuşlardır. Hobbes’a göre kendi hakkını birine 
devretmiş olan insan, bu hakkı yarın bir başkasına devredemez; dolayısıyla 
biriyle yapılan ahit sonrakini geçersiz kılar (Hobbes, 2007: 103-104).
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Hobbes’un egemenlik hakkını bütünüyle devlete vermesi ve devletin 
üzerinde hüküm tesis edecek herhangi bir kişi ya da kurumu reddetmesi, modern 
devletin ve egemenlik anlayışının teorik zeminini oluşturmuştur. Nitekim bugün 
de siyasal egemenlik yalnızca devlete aittir ve bu egemenlik başka bir aktör 
tarafından kullanılamaz. Buna karşın egemenlik hakkını yalnızca krala özgü 
kılması ve bu hakkı sınırlandıracak tüm yasal ve fiili yöntemleri reddetmesi, onu 
liberal siyasal izlekten uzaklaştırmıştır. Egemenin gücünün sınırlarını belirleyen 
ve bireyi devlete karşı koruyan bir siyasal perspektif daha sonra John Locke 
tarafından ortaya koyulmuştur.   

2. John Locke’un Toplum Sözleşmesi Kuramı ve Egemenlik Anlayışı

Locke’un siyaset felsefesi Hobbes’tan ilham alsa da genellikle onun tam 
karşısında konumlandırılır. Locke da tıpkı Hobbes gibi devlet öncesi dönemi doğa 
durumu olarak adlandırır. Ancak onun doğa durumu tasviri Hobbes’unkinden 
farklı olarak bir kaos ve savaş hali değildir. Düşünüre göre devletin olmadığı 
ve insanların özgür olduğu doğa durumunda barış, yardımlaşma ve iyi niyet 
hüküm sürmekteydi. Dolayısıyla herhangi bir üst otoritenin yokluğu, insanların 
istikrarlı bir toplumsal yaşamı tesis edebilmesine engel değildi. Devletin 
yokluğunda insanlar “doğa yasaları”na dayanarak bir düzen oluşturabilmiş 
ve yaşamlarını idame ettirmeyi başarmışlardır. Doğa yasaları insanların akla 
dayanarak ulaşabilecekleri bir ahlaki muhtevaya sahiptir. Nitekim bu yasalara 
duyu ve akıl vasıtasıyla ulaşılır (Kına, 2020: 201).

Locke’un tasvir ettiği doğa durumunda doğa yasaları hüküm sürdüğü 
için Hobbes’un varsaydığı gibi herkesin herkese karşı savaş halinde olduğu 
bir kargaşa ortamı da söz konusu değildir; yani devletin olmadığı ortamda 
dahi “sınırsız özgürlük” veya “her şeyi yapma hakkı” yoktur. Nitekim doğa 
durumunda yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkı çiğnenirse, bu hakka saldıranları 
cezalandırma yetkisi herkese aittir. Locke, devlet yani egemen güç olmadan da 
doğa yasalarının işleyebileceğini savunmuş ve bu varsayımıyla Hobbes’tan 
ayrılmıştır (Kuyurtar, 2013: 253).

Locke’un doğa durumu varsayımının son derece iyimser olması akıllara 
şu soruyu getirmektedir. Eğer insanlar devletin yokluğunda doğa yasasına 
uygun bir şekilde hareket ederek düzenli bir toplumsal yaşamı tesis etmişlerse 
neden devlete ihtiyaç duydular? Locke’un düşünceleri burada kaçınılmaz olarak 
Hobbes’a yaklaşır. Nitekim devlet öncesi dönemde doğa yasalarını herkese 
cebren kabul ettirecek bir otorite bulunmamaktadır. Tüm bireyler aklın emrettiği 
yasaları kendi süzgecinden geçirerek yorumlamakta ve bu yasaların ihlali halinde 
de cezaları yine kendileri uygulamaktadır. Locke’a göre doğa durumunda her 
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birey en az diğeri kadar kraldır ve insanların büyük bir bölümü insaf ve adaletin 
kuvvetli gözetleyicisi değildir. Dolayısıyla insanlar doğal hakların çiğnenmesi 
durumunda cezalandırma yetkisini kullanırken sınırları aşabilir ve bu yetkiyi 
keyfi bir şekilde uygulayabilir. Bu durumda mülkiyetin kullanılması güvenliksiz 
ve korumasız hale gelir. Düşünürün genel olarak mülkiyet şeklinde adlandırdığı 
yaşam, özgürlük ve servet hakkının karşılıklı olarak güvence altına alınabilmesi 
için bireylerin egemen bir siyasal güce ihtiyacı vardır (Locke’dan aktaran 
Kuyurtar, 2013: 257).   

Bir doğal haklar kuramcısı olan Locke, siyaset felsefesinin merkezine 
bireyi ve onun temel haklarını alır. Düşünür, söz konusu temel hakları yaşam, 
özgürlük ve mülkiyet hakları olarak belirlemiştir. Herhangi bir kişi veya kurum 
-ki buna egemen güç de dahildir- bu temel hakları bireyin elinden alamaz. 
Dahası egemen gücün meşruiyeti bireyin yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkını 
korumasına ve bu haklara riayet etmesine bağlıdır. Locke’un egemen siyasi güç 
karşısında bireysel hakları koruyan ve iktidara keskin sınırlar çizen felsefesi, 
onun “modern liberalizmin kurucusu” payesini kazanmasını sağlamıştır. 

Locke belki de Hobbesyan çağrışımlarından dolayı egemenlik terimini 
kullanmaktan kaçınsa da egemenliğe ve egemenin sınırlarına dair fikirler 
ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle Locke’un egemenliğe dair 
vurguladığı temel unsurlar yasal bir devlet ve meşru hükümettir. Bunun anlamı 
Hobbes’un görüşünün aksine her şeye kadir, mutlak güç sahibi ve sorgulamadan 
itaat edilmesi gereken bir egemenlik anlayışı yerine; insanların temel haklarına 
riayet eden, etmediği takdirde meşruiyetini yitiren bir egemenlik anlayışının 
kabulüdür. Locke, kralın egemenlik yetkisini yalnızca yasadan aldığını ve bu 
yüzden hiç kimseyi yasaya aykırı hareket etmek üzere yetkilendiremeyeceğini; 
ya da hiçbir komisyonun krala yasaya aykırı hareket etme yetkisi veremeyeceğini 
belirtmiştir (Singh, 1959: 325). Burada hukuk kurallarıyla sınırlandırılmış 
anayasal bir devletin fikri temellerinin atıldığını ifade etmek mümkündür. 
Egemenlik hakkı yine Hobbes’un yaklaşımı ile paralel bir biçimde devlete aittir; 
ancak Locke’un devlet anlayışında Hobbes’un teorisinin aksine egemenlik hakkı 
koşulsuz olarak verilen ve sorgulanamayan bir hak değildir. Nitekim Locke kral ile 
tiran arasındaki farkı açıkça ortaya koymuştur. Locke’a göre kral gücünü yasalar 
ile sınırlar ve hükümetinin yegane amacı halkın iyiliğidir; buna karşın tiran ise 
her şeyi kendi iradesine ve iştahına boyun eğdirir. Tiran kendi hakkı olmayan 
bir gücü halkın iyiliği için değil, şahsi çıkarı için kullanır ve bu durum esasında 
başka birine ait olan gücün gasp edilmesidir (Locke’dan aktaran Singh, 1959: 
325-326). Ancak sınırsız ve mutlak güç anlamına gelen egemenliğin Locke’un 
siyaset felsefesinde sınırlandırılması, hem teorik hem de pratik bir gerilim yaratır. 
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Hukuk, Locke’un egemenlik anlayışının en temel unsurlarından biridir. 
Nitekim Locke, hukuku kendi sivil toplum şemasında iradenin bir ifadesinden 
daha çok aklın bir ürünü olarak görür. Düşünür, bazen doğa yasasını aklın 
kendisiyle özdeşleştirir (Kına, 2020: 201). Yasal bir devletin hüküm sürmesi 
için siyasal erkin yalnızca tek bir kişide olmaması gerekir. Locke, günümüzde 
de liberal demokrasinin temel şiarı olan kuvvetler ayrılığı ilkesini savunmuş 
ve yasama ile yürütme erklerinin ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Modern 
anlamda kuvvetler ayrılığının kökleri Locke’a dayanmaktadır. Fransız düşünür 
Baron de Montesquieu ise kuvvetler ayrılığına son şeklini vermiş ve yasama, 
yürütme, yargı erklerini birbirinden ayırarak modern anayasal demokrasilerin 
yönetim anlayışını oluşturmuştur.

Locke, mutlak monarşiyi reddederek anayasal monarşiyi savunmuştur. 
Bu bağlamda uygar bir toplumda yasama erki (Bu erk İngiltere’de 
Parlamento’dadır), yürütme erki (bu erk de krala aittir) ve federatif erk olmak 
üzere birbirini dengeleyen ve denetleyen üç erkin olması gerektiğini ifade 
etmiştir (Şenel, 1999: 344-345). Yasama ve yürütme erkleri ayrı kişi ya da 
kurullara verildiğinde birbirlerini dengeleme ve denetleme imkanı doğar. 
Dolayısıyla kuvvetler ayrımının egemenliğin keyfi kullanımını engellemek ve 
böylece bireylerin haklarını garanti altına almak için zaruri bir ilke olduğunu 
söylemek mümkündür. Federatif erk ise Locke’un uluslararası alanda devleti 
temsil edecek ve dış ilişkileri düzenleyecek bir erk olarak ortaya koyduğu 
üçüncü erktir. Yasama ve yürütme ulusal alanda uygar toplumun yaratılması 
için yeterlidir; ancak uluslararası alanda tüm devletlerin kabul ettiği bir “üst 
otorite” olmadığı için doğa durumu devam etmektedir. Federatif erk, bu alandaki 
boşluğu doldurur ve uluslararası sorunlarla ilgilenir. Locke, başka devletlerle 
savaş durumunda yasama organının gereken hızda ve kesinlikte hareket 
edemeyeceğini varsayarak; uygulamada federatif erkin yürütmeye verildiğini, 
bunun da zorunlu bir durum olduğunu belirtir (Şenel, 1999: 345).

Locke, söz konusu erkler arasında yasamayı en üstün güç olarak görür. 
Devlet içinde başka bir erkin çıkardığı hiçbir yasa bu üstün gücün çıkardığı 
yasalara aykırılık teşkil edemez; başka bir deyişle egemenlik bölünemez (Singh, 
1959: 328). Yasamanın üstünlüğü insanların mülkiyetlerini koruyacak kanunları 
yapması ve doğal hakları garanti altına almasından kaynaklanır. Bu nedenle 
Locke’a göre bütün devletlerin ilk ve temel pozitif yasası, yasama iktidarının 
oluşturulmasıdır (Locke, 2004: 111). Bununla birlikte kuvvetler ayrılığı fikri, 
egemenliğin bölünmesi anlamına gelmez; çünkü Locke esasında “kuvvet”lerden 
ziyade “işlevler ayrılığı”nı açıklar (Gencer, 2010: 335). Bu bağlamda 
egemenliğin yine devletin çatısı altında yer alan ve farklı işlevleri yerine getiren 
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erkler marifetiyle “denge ve denetim” çerçevesi içerisine oturtulduğunu ifade 
etmek mümkündür. Erkler arasında en üstün güç yasama olsa da onu sınırlayan 
ve limitlerini belirleyen en önemli unsur doğal hukuktur. Herkesin tabi olduğu 
ve üstün bir güç olarak temayüz eden yasama güvene dayalı olarak varlığını 
sürdürür; doğal yasalara aykırı olarak hareket ettiği takdirde ise halkın yasamayı 
kaldırma ya da değiştirme hakkı doğar. Yasama erki kişilerin yaşam, özgürlük 
ve mülkiyet haklarını ortadan kaldırmaya teşebbüs eder ya da yürütme erki 
bireylerin iradelerini rehin almaya kalkarsa toplum ihtilal hakkını kullanabilir 
(Locke, 2004: 179).

Yürütme gücü, yasamanın çıkardığı kanunlar çerçevesinde hareket etmek 
zorundadır. Nitekim yürütme, kaynağını yasamadan alır ve kanunla çizilmiş 
sınırları aşma yetkisi yoktur. Tıpkı en üstün erk olan yasama gibi yürütmenin 
de yönetilenlere karşı ödevleri bulunmaktadır. Yürütme, bireylerin kendisine 
“emanet ettiği” iktidarı “güvenilir el” niteliğine uygun bir şekilde kullanmalı 
ve doğal hakları kollayan; aynı zamanda da insanları tehlikelerden koruyan 
sorumlu bir yönetim sergilemelidir. Locke’a göre yürütme erki, bireylerin 
verdiği iktidar yetkisini yasalar çerçevesinde kullanan ve halka karşı görevleri 
bulunan bir unsurdur.

3. Hobbes ve Locke’un Egemenlik Anlayışlarının Karşılaştırılması

Hobbes ve Locke, geliştirdikleri iki farklı toplum sözleşmesi teorisiyle devletin 
ortaya çıkışını akla dayalı bir biçimde açıklayarak modern siyaset felsefesinin 
fikri temellerini ortaya koymuşlardır. Her iki düşünür de devlet öncesi dönemi 
doğa durumu olarak adlandırmıştır. Ancak bu iki doğa durumu yaklaşımı, 
varsayımsal olarak birbirinden bütünüyle farklıdır. Her ne kadar Hobbes ve 
Locke’un toplum sözleşmesi üzerine ortaya koyduğu fikirler yukarıda ayrıntılı 
bir biçimde ele alınmaya çalışılmış olsa da söz konusu düşünürlerin doğa 
durumu tasavvurlarını karşılaştırmalı olarak özetlemek, onların egemenlik 
anlayışlarını karşılaştırma noktasında yararlı olacaktır. Nitekim Hobbes ve 
Locke’un egemenlik üzerine ortaya koydukları düşünceler, doğrudan insanın 
tabiatına ve doğa durumuna yönelik tasavvurlarıyla bağlantılıdır.

Hobbes’un doğa durumu, egemenliği herkes tarafından kabul edilen bir 
üst otoritenin olmadığı ortamda, herkesin herkese karşı savaş halinde olduğu 
anarşik bir varoluşa sahiptir. Bunun temel sebebi insan doğasının bencil olması 
ve yaşamını sürdürme içgüdüsüdür. Locke’un tasvir ettiği doğa durumunda 
ise insanlar genellikle doğa yasasına uyar ve birbirlerinin haklarına riayet 
ederler. Hobbes’un varsayımına göre doğa durumunda insan yaşamı yalnız, 
kötü, vahşi ve kısadır (Hobbes, 2007: 95). Locke ise insanların devletsiz bir 
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düzende de kendilerini yönetebilecek ve başkalarıyla barış içinde yaşayabilecek 
rasyonaliteye sahip olduğunu vurgular. Ancak Locke’a göre yine de doğa 
yasasının objektif bir biçimde uygulanabilmesi için herkesin tabi olduğu bir 
üst otoriteye ihtiyaç vardır. İnsanların doğa durumunda özgür ve barış içinde 
yaşamalarına rağmen uygar topluma geçmelerinin sırrı buradadır (Şenel, 1999: 
340). Doğa durumuna ilişkin bu iki farklı perspektif, egemenliğin niteliği ve 
nasıl bir siyasal düzenin kurulması gerektiği noktasında birbiri ile zıt kutuplarda 
olan iki ayrı görüşü beraberinde getirmiştir.   

Hobbes, insanların doğa durumundan kurtulup uygar topluma geçmek için 
kendi haklarını toplum sözleşmesi ile bir egemene devrettiklerini ve bu “kaos” 
ortamından kurtulduklarını savunur. Uygar topluma geçen insan, haklarını 
bir kez devrettikten sonra egemeni sorgulayamaz, adaletsizlikle suçlayamaz 
ve isyan edemez. Egemenin adaletsiz bir politika sergilemesi bile uyrukların 
isyanını haklı çıkarmaz. Çünkü isyan toplum sözleşmesini tehlikeye atar ve 
doğa durumuna geri dönüşün kapısını aralar. Hobbes egemenlik hakkının tek bir 
kişiye ait olmasının en uygun yönetim şekli olduğunu belirtmiş ve söz konusu 
hakkı paylaşmak isteyen her kişi ve kurumun toplum sözleşmesini tehlikeye 
attığını savunmuştur (Hobbes, 2007).

Hobbes’a göre mutlak egemenin varlığı ve uyrukların haklarını bu egemene 
devretmesi uygar topluma geçmenin tek yoludur. Çünkü doğa durumunda doğa 
yasasının yalnızca vicdanen bağlayıcılığı vardır; onu fiilen geçerli hale getiren 
ise egemenin varlığıdır (Hobbes, 2007: 115). Doğa durumunda hiç kimse bir 
diğerinin doğa yasasına uyacağına dair kesin bir itimat içinde olamaz. Emredici 
ve zorlayıcı bir güç olmaksızın, insanların ahlaka ve doğa yasasına itaat 
edeceklerinin hiçbir kesinliği yoktur. “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi 
başkasına yapma” düsturuyla hareket edildiğinde ulaşılabilecek doğa yasası, 
ebedi olarak geçerlidir; ancak insanlar herkesi kuşatacak ve bu yasalara uymaya 
zorlayacak bir egemenin yokluğunda kibir ve öç alma duygusuyla hareket eder. 
Dolayısıyla insanlar dışarıdan gelen saldırılardan ve birbirlerine verecekleri 
zararlardan korunmak; bununla birlikte yeryüzü nimetleriyle kendilerini 
besleyerek mutlu bir yaşam sürmek için bütün kudretlerini tek bir kişiye ya da 
heyete devretmelidirler (Hobbes, 2007: 129-130).

Hobbes’un tasvir ettiği egemen, toplum sözleşmesinin bir tarafı değildir. 
Sözleşme yalnızca uyruklar arasında yapılmıştır ve haklarını egemene devreden 
insanlar güvenliklerini sağlaması karşılığında yöneticilerinin bu sözleşmenin 
dışında kalmasına razı olmuşlardır. Dolayısıyla egemen, doğa durumundaki 
hakları kullanmaya devam eder. “İnsanların güvenliklerinin sağlanması” koşulu 
önemlidir; çünkü Hobbes insanların doğadan gelen kendilerini koruma hakkının 
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hiçbir sözleşme ile ortadan kaldırılamayacağını belirtir. Egemen güç, yasaya 
uygun olsa bile uyruğu öldürmeye ya da yaralamaya karar verirse, uyruğun 
bu karara boyun eğmeme özgürlüğü vardır. Ancak egemen, doğa yasasına 
koşut olarak gücünü kullanıp gerekeni yaptığı takdirde buna karşı yapılacak 
bir şey yoktur. Dolayısıyla teoride uyruğun kendi yaşamını savunmak için 
“direnme” hakkı olsa dahi fiiliyatta böyle bir hak söz konusu değildir. Zaten 
egemen sözleşmeye taraf olmadığı için uyruklara karşı herhangi bir yükümlülük 
altına girmemiştir. Bu çerçevede egemenin uyrukları üzerinde de facto olarak 
yaşatmaktan öldürmeye kadar sınırsız bir gücü olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte “egemen; yasama, yürütme, yargı haklarını, savaş ve barış yapma 
yetkisini, cezalandırma yetkisini elinde toplamıştır” (Şenel, 1999: 326).   

Locke ise Hobbes’tan bütünüyle ayrışarak egemenin ancak doğal 
hakların koruyucusu olma niteliğini devam ettirdiği sürece meşru olduğunu 
ifade etmiştir. Ona göre bireyler bir araya gelerek doğal hakları olan yaşam, 
özgürlük ve mülkiyet haklarını garanti altına almak için devleti kurmuşlardır. 
Dolayısıyla doğal haklara kasteden ya da söz konusu hakların teminatı olmaktan 
imtina eden yönetim meşruiyetini yitirir ve böylesi bir durumda halka isyan 
etme hakkı doğar. Bununla birlikte Locke, Hobbes’un aksine iktidar gücünü 
yasama (Parlamento) ve yürütme (Kral) arasında paylaştırarak egemenliğin 
kullanımının “sınırlandırılması” gerektiğini savunmuştur. Bu iki erk arasında 
üstün olan ise yasamadır. 

Egemenlik esasında tanımı gereği mutlak ve sınırsız güç anlamına 
geldiği için kimileri Locke’un egemenliğin doğasıyla ilgili bir görüş ortaya 
koymadığını savunur (Singh, 1959: 327). Nitekim düşünür, “Hükümet Üzerine 
İkinci İnceleme” adlı eserinde bu kavramı yalnızca birkaç vesileyle kullanmıştır. 
Locke’un egemenlik kavramından mutlakiyeti çağrıştırması dolayısıyla bilerek 
kaçındığı dahi iddia edilmiştir. Çünkü onun ortaya koyduğu devlet modeli 
sınırsız bir gücü elinde tutarak insanlar üzerinde tahakküm kurmaz. Devlet 
bireylerin yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını koruyarak toplumda adaleti 
sağlamakla yükümlü olan bir “gece bekçisidir”. Ancak egemenliğin muğlaklığı 
hem teorik, hem de pratik bir gerilimin (tension) meydana gelmesine neden olur. 
Nitekim bu gerilim Locke’un ortaya koyduğu siyaset felsefesi üzerine dizayn 
edilen günümüz liberal demokrasilerinde de mevcuttur. Modern liberal devletler 
hem bireysel haklar, hem de halk egemenliği üzerine kurulmuştur ve mutlak 
egemenlikle bireysel haklar daima bir gerilim içindedir (Scott, 2000: 547). 

Locke’un toplumsal sözleşmesinde egemenlik hakkı her ne kadar özü 
itibarıyla halka ait olsa da kanunun mutlaka bir yapıcısı ve uygulayıcısı olmalıdır. 
Yasama ve yürütme bu fiili halk adına yerine getirir. Ancak onları sınırlayan şey 
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sözleşmenin ön koşulu olan hukuk kurallarıdır. Hukukla sınırlandırılan gücün 
egemenlik olarak adlandırılması yine çelişkili bir durum yaratır; çünkü yukarıda 
da belirtildiği gibi egemenlik, tanımı gereği sınırsızdır. Yine de halk adına kanun 
yapan yasama, hukuk çerçevesinde kalarak temel haklara uyduğu sürece fiili 
olarak “üstün gücün” uygulayıcısıdır. Egemenliğin ve meşruiyetin kaynağı 
halktır; ancak devlet doğal hakları çiğnemediği sürece “en üst otoritedir.” 
Sözleşmenin tarafı olan bireyler, yozlaşıp çözülmediği sürece devlete tabidirler 
ve gerçekte modern devlet tüm tarih üzerinde hüküm sürmektedir. Bu 
perspektiften bakıldığında egemenlikle ilgili net görüşler ortaya koymamakla 
“itham edilen” Locke’un esasında bu konuyla ilgili belirgin bir çerçeve çizdiğini 
söylemek mümkündür. Nitekim Mcllwain’in aydınlatıcı ifadesiyle egemenlik 
en büyük güç değil, en yüksek otoritedir ve gücünü kendisinden daha “yüksek” 
bir kaynaktan alır (Mcllwain’den aktaran Singh, 1959: 327). 

4. Sonuç

Hobbes ve Locke, ortaya koydukları toplum sözleşmesi yaklaşımıyla siyasal 
meşruiyeti rasyonel bir düzlemde açıklamış ve modern siyaset felsefesinin 
temellerini atmışlardır. Bu bağlamda egemenliğin kaynağının tanrısal olduğunu 
vazeden Orta Çağ düşüncesini sarsmışlar ve devlet denilen organizasyonun 
güvenlik, adalet, mutluluk vb. toplumsal gereksinimlere dayandığını, aklı temel 
alan varsayımlarla açıklamaya çalışmışlardır. Bu iki düşünürün doğa durumu 
tasavvurları, onların egemenliğe yönelik düşüncelerini doğrudan etkilemiştir. 
Nitekim doğa durumunu herkesin herkese karşı savaştığı karanlık bir dünya 
olarak tasavvur eden Hobbes, insanların bu durumdan kurtulmak için haklarını 
mutlak ve sınırsız güce sahip bir egemene devrettiğini savunurken; doğa 
durumunda insanların doğa yasasına uyarak yaşadığını savlayan Locke, her şeyi 
yapmaya yetkili ve gerektiğinde zorbalığa dahi meyledebilecek bir “egemeni” 
reddeder. Locke’a göre doğa durumunda yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkına 
sahip olan bireyler, insanlar arasında adaleti sağlayacak üst otoriteye “şartlı” bir 
yetki verir. Bu şart ise söz konusu haklara müdahale etmemek ve onları güvence 
altına almaktır.

Egemenlik, tanımı gereği mutlak ve sınırsız güç anlamına geldiği için 
Locke bu sözcüğü kullanmaktan imtina eder. Bazı yazarlar onun bu sözcüğü 
kullanmaktan kaçınma nedeninin Hobbesyan yaklaşımla arasına mesafe koymak 
olduğunu iddia etmişlerdir (Scott, 2000: 549). Gerçekten de egemenliğin sınırsız, 
mutlak, bölünemez ve devredilemez doğası Hobbes’un felsefi yaklaşımıyla 
örtüşmektedir ve bu durum onu Fransız hukukçu Jean Bodin ile birlikte söz 
konusu kavramın modern anlamdaki kurucusu yapar. Buna karşın doğa 
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durumundan çıkmak için devlete yani bir otoriteye ihtiyaç olduğunu düşünen 
Locke da herkesi bağlayan üstün bir gücün var olması gerektiğini kabul etmekle 
birlikte bu üstün gücün doğal haklara riayet etmek zorunda olduğunu savunur. 

Locke da tıpkı Hobbes gibi egemenlik hakkını kilise, derebeyleri ve 
Kutsal Roma İmparatorluğu gibi Orta Çağ’ın türdeş olmayan aktörlerinden alır; 
ancak bu hakkı devlete bazı koşullara bağlı olarak verir. Nitekim Locke’da bu 
hak kesinlikle mutlak ve sorgulanamaz bir niteliğe sahip değilken, Hobbes’ta 
bütünüyle krala aittir ve onu yapacaklarından alıkoyacak herhangi bir güç 
yoktur. Bununla birlikte Locke, en üstün güce yasama erkinin sahip olduğunu 
belirterek kralın yetkilerini sınırlamakla kalmaz, onu egemenlik bağlamında 
ikincil bir konuma yerleştirir. Aslında Locke’un perspektifinden bakıldığında 
yasama erkinin sahibi toplumun kendisidir ve insanlar Parlamento’yu bu hakkı 
kullanması için yetkilendirmiştir. Yasa yapma yetkisi halkta olduğuna göre, 
egemenlik de halka aittir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi Locke’un siyaset 
felsefesinde egemenliğin niteliği ve tam olarak kime ait olduğu amorf bir hal 
almıştır. Düşünürün yasamayı üstün bir güç sayıp egemenliği bu kuruma verdiği 
ya da herhangi bir şahıs / heyet yerine hukuku egemen kıldığı iddia edilmiştir. 
Bu durum pratik ve teorik bir gerilime neden olmaktadır. Nitekim modern 
devletin en önemli özelliği egemen olmasıdır. Ancak birey hakları ile egemenlik 
birbiriyle çoğu zaman uzlaşamaz. Modern liberal demokrasilerde bireysel haklar 
ve devlet egemenliği paradigmalarının bir arada olması, söz konusu “gerilime” 
örnek olarak gösterilebilir. 

Sonuç olarak Locke’un bireyin haklarını merkeze alarak devletin 
egemenliğini olabildiğince sınırlamaya gayret ettiği, Hobbes’un ise uygar 
toplumun ancak mutlak egemenliğe sahip bir gücün varlığıyla sürdürülebileceğini 
savunduğunu söylemek mümkündür. 
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1-Giriş

Hukuk metinlerinin dili gündelik dilden farklıdır, çünkü hukuk dili 
bir özel alan dilidir. Hukuk metinlerinin kendilerine özgü teknik 
terminolojileri ve sözcük dağarcıkları vardır. Hukuk ve Tıp başlıca 

özel alan metinleridir.
Melinkoff hukuk dilini bir çeşit “argo” olarak tanımlar. Ona göre “argo, o 

gruba dahil olmayanları dışlamak üzere bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanılan 
özel bir dil veya bir iletişim yöntemidir” (1963: 18). Melinkoff “argo” sözcüğünü 
teknik terminolojiden farklı görmektedir, çünkü ona göre teknik terminoloji 
çok daha kesin çizgilerle belirlenen bir sözcükler dizisidir. Melinkoff’a göre 
İngilizce hukuk dili gerçekten bir argodur, çünkü bu dilde Fransızca, Latince 
ve anlaşılmaz hukuk İngilizcesi bir arada kullanılarak iletişim bilinçli olarak 
kısıtlanmış ve müşterileri de çevirmen olarak avukatlar tutmaya zorlamıştır.
(1999: 107).

Tiersma ise hukuk dilini “jargon” olarak tanımlar, yani bir sanata, zenaate 
veya bir konuya ait özel bir dil, özel bir söylemdir hukuk metinlerinin dili (1999: 
108). Tiersma jargon sözcüğünü teknik terminoloji terimiyle hemen hemen eş 
anlamlı olarak kullanmaktadır, çünkü bir deyim veya terim özellikle belirli bir 
meslek alanında kullanılıyor veya bu meslek alanı bir sözcüğü günlük anlamının 
dışında kullanıyor ve bu sözcük alanında belirgin ve özgün bir kavramı 
anlatıyorsa o zaman o sözcük, “terim” veya “deyim”, veya “teknik terim” olarak 
değerlendirilmelidir (1999: 108).
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Hem İngilizce, hem de Türkçe hukuk dili ya gündelik dilde çok az 
kullanılan, ya da hiç kullanılmayan eski sözcüklerle doludur. İngilizce hukuk 
dilinde hala kullanılmakta olan Fransızca ve Latince sözcükler, Türkçe hukuk 
dilinde hala kullanılmakta olan Arapça ve Farsça sözcükler anlaşılmayı 
güçleştirir ve belirsizlik yaratır. 

Eski sözcüklerin ve eski dil kullanımının nedenlerinden biri olarak hukuk 
dilinin resmi bir dil olması gösterilmektedir. (Tiersma, 1999: 95). Dilin sürekli 
gelişmesi ve değişmesine karşın hukuk dilinin orantılı olarak değişmemesi ve 
yenileşmemesi bu dile tutucu bir özellik katmaktadır. 

Hukuk metinlerinin eski ve yerleşerek kalıplaşmış dillerinin 
güncelleştirmemenin bir nedeni de bu sözcüklerin ve kalıpların yıllar yılı 
kullanılarak hukukta yetkinlik kazanmış olmalarıdır. Bu alışılmış kalıpları 
değiştirmek hukuk alanında karmaşa yaratabilecektir.

Eski dili ve kalıpları değiştirmemenin bir başka nedeni de bu dilin 
kullanıcılarına bir güvence ve rahatlık getirmesidir. Hukuk alanında yıllardır 
kullanılagelen ve doğruluğu ve geçerliliği sabitleşen kalıp ve sözleri kullanmak 
hukukçuların kendilerini güvende hissetmelerini de sağlamaktadır. Kalıplaşmış 
kullanımları güncelleştirmek bir takım yanlış ifadelere neden olabilecektir. 
Eskiden beri kullanılan bir dili kullanmak hukuk sistemi üzerinde bir “zaman 
dışılık”  özelliği yaratmakta, asırlardır süregelen ve sürmeye devam edecek olan 
bir duygusu yaratarak insanlar üzerinde saygınlık yaratmaktadır (Melinkoff, 
1999: 125).

Hargitt hukuk dilinin çabucak ortaya çıkmadığını, yüzlerce yılın birikimiyle 
oluşan zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirtir. Gündelik dile dayanır gibi 
görünse de bir hukukçunun bile zaman zaman yorumlaması gereken ve onlara 
bile bu dili yabancı ve anlaşılmaz kılabilen karmaşık ve kendine özgü terimleri 
olan bir “jargon” olarak tanımlar. Hargitt’e göre Latince kökenli sözcükler ve 
çok anlamlılığa yol açan sözcükler bu dili daha da anlaşılmaz kılmaktadır (2013: 
427).

Hukuk dilini tanımlamak için hangi terimi kullanırsak kullanalım, bu 
dilin tanımını yaparken karmaşık dilsel yapılardan, eski dil kullanımlarından ve 
alışılmadık sözcük dizilimlerinden bahsetmek gerekmektedir.

Kısaca hukuk dilinin çok genel olarak 3 ana özelliğe sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. En önemli ve bütün ülkelerin hukuk dilleri için geçerli olan ilk 
özellik eski bir dil olmasıdır. İkincisi resmi bir dil olması ve birçok formaliteyi 
içinde barındırmasıdır. Üçüncü özellik ise karmaşık bir dil olmasıdır. 

Holland ve Webb’e göre hukuk dilinin kendine ait bir söylemi olması bu 
dilin kapalı bir dil olmasının göstergesidir. Bu dil başkalarının onu anlamasını 
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sağlamaktan daha çok onu gizlemek amacını gütmektedir. Buna Batıda yaygın 
olan bir komplo teorisi denebilir (2003: 108).

2-Hukuk Dilinin Özellikleri

Bu çalışmada İngiliz ve Türk hukuk dilleri ve onlardan alınan örenkler söz konusu 
olduğu için sadece bu iki hukuk dilinin ortak özelliklerinden bahsedilecektir. 
İngilizce ve Türkçe hukuk dillerinin ortak özelliklerini 10 ana başlık altında 
toplayabiliriz:

Uzun ve karmaşık cümleler:

Genel olarak hukuk söyleminin en önemli özelliği uzun ve karmaşık tümcelerden 
oluşmasıdır. 1971 de İngiliz yasalarını inceleyen Marita Gustafson İngilizce 
hukuk dilinde en kısa tümcenin 10 sözcük, en uzun tümcenin ise 179 sözcükten 
oluştuğunu saptamıştır (aktaran Tiersma, 1999: 56). Bu durumun, yani hukuk 
dilinin çok fazla sözcükle, çok uzun ve karmaşık tümcelerle  bezenmiş 
olmasının nedeni olarak değişen dünya ve aynı konuda ortaya çıkabilen değişik 
durumlara ait kavram ve sözcüklerin aynı olayla ilgili bir yazışmaya eklenmesi 
ve bu yazışmadan eskiden yer almış olan hiçbir bilgi, kavram ve koşulun 
çıkarılmaması gösterilmektedir (Tiersma, 1999: 58).

Eski veya olağan dışı cümle yapıları:

İngiliz hukuk söylemini bir baka özelliği de olağan dışı tümce yapılarına sahip 
olmasıdır. Crystal ve Davy’nin belirttiği gibi ( 1969:203), hukuk metinlerinde 
adıllar genellikle ortaçlardan önce gelmektedir. “Herein contained” veya “ 
hereinbefore reserved” gibi. Tiersma bu biçem özelliğinin İngiliz hukuk dilinin 
Latince”nin etkisi altında olduğu yıllara dayandığını belirtmektedir 1969:203).
Türkçe hukuk dilinde ise bu tip eski kullanımlara, Arapça ve Farsça’ya dayanan 
tamlamalar görülmektedir, “mürur-u zaman”, ihtiyati haciz”, ihtiyati tedbir” 
gibi.

Kişisiz-edilgen-3.tekil şahıs kullanımı:

İngiliz hukuk “I”, “we” ve “you” gibi birinci ve ikinci tekil kişi adılları 
kullanılmadan, Türkçe hukuk dili ise “ben”, “sen”, “biz” gibi adıllar 
kullanılmadan yapılan tümcelerle ifade edilmektedir. Örneğin bir avukat savcıya 
hitap ederken “may it please you” değil, “may it please the court” şeklinde 
söze başlamaktadır. Bir sözleşmede “I shall pay” değil, “the buyer shall pay” 
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denmektedir. Türkçe hukuk dilinde ise yine aynı özelliği görmekteyiz: Bir 
mahkeme kararı okunurken hakimler biz şöyle kara verdik demez, karar “Türk 
Milleti adına Karar veren …. Mahkemesince işin gereği düşünüldü…..tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi” şeklinde verilir. Edilgen tümceler dikkati özneden çok 
yapılan eylem üzerinde yoğunlaştırmaktadır, çünkü kişiden çok yapılan eylem 
önemlidir. Üçüncü şahıs kullanmak bir ölçüde yasa koyucuların önemsedikleri 
özelliklerden biri olan nesnel bir bakış açısını da yansıtmaktadır. Bu nesnel bakış 
açısı bir kararın nesnel, tarafsız ve güçlü bir kurum tarafından verildiğini ifade 
etmektedir. Peter Goodrich 3. Şahıs kullanımı hakimlerin bir “ölümlü” değil de 
yasaların ve adaletin temsilcileri olduğunu ifade etmektedir der (1990:91).

Hukuk dilinde zaman:

İngilizce hukuk dilinde bir anlaşmanın maddelerinde “shall” kullanılır. Ancak bu 
gelecek zaman ifade etmez ve, bir sorumluluk ve yaptırım ifade eder. Türkçe’ye 
çevirirken de gelecek zaman değil geniş zaman kullanılır

Her belgenin bir formatının olması: 

Her resmi belgenin bir formatı vardır. Bu format kültürden kültüre değişebilir. 
Örneğin bir mezuniyet belgesi, bir transkript Avrupa ve Türkiye de aynı değildir. 
Avrupa’ya lisansüstü eğitime giden ve Türkiye’de bir üniversiteden mezun olan 
bir kişinin notları Avrupa’ gideceği öğretim kurumunun not verme sistemine 
göre çevrilip transkript hazırlanmalıdır. Ancak bu durumda transkript çevirisi eş 
ölçüde geçerli olacaktır.

Belirsiz dil kullanımı (ambiguity): gelecek bölümde anlatılacaktır

Sözcüklerin bilinen anlamlarının dışında kullanılması: gelecek bölümde 
anlatılacaktır

Hukuk dilinde diğer dillerin etkisiyle yerleşen sözcükler: gelecek bölümde 
anlatılacaktır

İngilizce hukuk dilinde eşanlamlı sözcüklerin tekrarı: gelecek bölümde 
anlatılacaktır

Her iki dilde hukuk metinleri teknik terimlere sahip olması: gelecek 
bölümde anlatılacaktır.

3. Hukuk Metinlerinde Belirsizliğin Nedenleri

Hukuk dilinde “belirsizlik” kavramı çok önemli bir yer tutmaktadır. Hukukçular 
hukuk dilinin, her ne kadar açık ve belirgin ifadeler kullanması beklense de, 
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genel, belirsiz ve esnek ifadelerle dolu olduğunu ifade etmektedir (Crystal, 
1987: 387).

Hem İngilizce hem Türkçe hukuk metinlerinde anlamsal belirsizliğin 
ötesinde,  sözcük düzeyindeki belirsizlik bu metinlerin çevrilmesinde 
çevirmenler ve çeviri bölümü öğrencileri için adeta birer tuzaktır.  

Bu çalışmada hukuk dilinin yukarıda sayılan özelliklerinden daha çok bu 
dildeki “belirsizlik” olgusu, belirsizliğin nedenleri ve bu belirsizliği yaratan 
özelliklerin hukuk metinlerinin çevirisinde nasıl zorluk yarattığı irdelenecektir. 

Hukuk metinlerinde belirsizlik aşağıda sıralanan özellikleri nedeniyle 
oluşan bir özelliktir. 
(a) Belirsizliğe yol açan dil kullanımı: anlam ve sözcük düzeyinde belirsizlik,
(b) İngilizce hukuk dilinde eş anlamlı sözcüklerin tekrarı,
(c) Sözcüklerin bilinen anlamlarının dışında kullanılması,
(d) Teknik terimler,
(e) Söz sanatlarının kullanımı-benzetmeler.

Şimdi her bir maddeyi teker teker ele alalım:

3.1.	 Belirsizliğe	Yol	Açan	Dil	Kullanımı

Wagner ve Cacciagudy-Faky belirsizlik ve netliğin çok yönlü kavramlar 
olduğunu belirterek hukuk dilinde anlaşılmazlığın birçok sözcük ve anlam 
düzeyinde belirsizlik ile sağlandığını ayrıca hukuk dilinin aslında bir kesinlik 
görünümü altında terimlerde tutarsızlık, yapısal kararsızlık ve genel bir 
anlaşılmazlık vasıtası ile gerçekte tam aksine, netliği engelleyen bir dil olduğunu 
söyler  (aktaran Burukina, 2012 :578).

Chiesa (2003) genel  olarak hukukun birçok alanında kullanılan hukuki 
terimin çok anlamlı olması, birbirine çok yakın anlamlı olması ve erek sistemde 
tam işlevsel eşdeğerliliklerinin olmaması nedeniyle geleneksel anlamda kabul 
edilen karşılıklarından çok daha geniş veya dar hukuki anlamları olduğunu, 
sözlük kullanımıyla “fosilleşmiş” çeviri hataları ile çeviri yapma çabalarına 
dayanan birçok hatalara yol açtıklarını ve aynı zamanda yan anlamları olması 
nedeniyle birçok anlama geldikleri için de çeviri hatalarına yol açtıklarını belirtir 
(aktaran Burukina,2012:574).

3.1.1.	Anlam	Düzeyinde	Belirsizlik

Hukuk metinlerinin çevirisi kendi özel dili olması ve bu dilin arkasında kendi 
özel hukuk dillerinin yatması nedeniyle zaten zordur. Hukuk terminolojisi her 
iki hukuk sisteminde de aynı şeyi ifade etmeyebilir. Hukuk dili aniden ortaya 
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çıkmış bir dil değildir, aksine bir ülkenin hukuk dili neredeyse on yılların 
birikimiyle yerleşmiştir. 

Hukuk dilinde anlamsal belirsizlikler vardır. Örneğin İngilizce hukuk 
dilinde 

due process----------gerekli işlem
probable cause-------olası neden
reasonable------------makul 
unreasonable---------makul olmayan 
fair division----------adil paylaşım

The damage shall be covered in a reasonable period of time----Zarar makul bir 
süre zarfında karşılanır

gibi terimler aynı şekilde çevrildiği zaman gerekli işlem, olası neden, 
makul, makul olmayan, adil paylaşım, “Zarar makul bir süre zarfında karşılanır” 
dememiz gerekmektedir ve bu deyimlerdeki belirsizlik mutlaktır. “Gerekli 
işlem” ne olacaktır, “olası neden” nedir, ”adil paylaşım” nasıl bir paylaşımdır, 
zararın karşılanacağı makul süre ne kadardır? 

Crystal bu sözcüklerin ve daha “adequate cause”, “as soon as possible”, 
“improper” gibi sözcüklerin İngiliz hukuk dilinde belirsiz ve esnek dil 
kullanımından örnekler olarak sıralamaktadır (1987: 387).

Bazı zorluklara neden olsa da belirsiz ve esnek dil kullanımının birtakım 
yararlı işlevleri olduğu belirtilmektedir. Örneğin bir hukuki metninde, bir 
sözleşmede, tarafların önceden belirlemek zorunda kalmadan birtakım genel 
terimler kullanabilmesine olanak tanımaktadır. Yasaların değişken koşullara 
uyum sağlayabilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda değişen norm ve 
standartlara olduğu kadar yasa ve kuralların ileride ortaya çıkabilecek olan yeni 
koşullar için de geçerli olmasını sağlamaktadır. Bunu için de esnek ve belirsiz 
dil ana yasaların özelliklerinden biridir der Tiersma (1999: 80).

Bunları çevirmenin bilmesi mümkün değildir ve de bunları belirginleştirmeye 
çevirmenin hakkı yoktur. Hukuk çevirmeninin görevi gördüğü belirsiz ifadeleri 
aynı şekilde çevirmektir. Çünkü örneğin iki şirket arasındaki bir sözleşmede bu 
ifadeler mutlaka bir aşamada işe yarayacak ve sözleşmenin tarafların istediği 
gibi yorumlamasına olanak tanıyacaktır. (Altay, 2002: 47).

     Türkçe Hukuk dilinde de benzer anlamsal belirsizlikleri gözlemleyebiliriz. 
Örneğin aşağıdaki madde Türk Medeni Kanunundan alınmıştır

Madde 120- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu 
veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; 
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kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme 
amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında 
uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında 
da uygulanır. Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi 
davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir 
tazminat isteyebilirler.

(Türk Medeni Kanunu - Mevzuathttps://www.mevzuat.gov.tr)
Türk Medeni Kanunundan alınmış bir maddede “haklı sebep” nedir, 

“uygun bir tazminat” neye karşılık gelir gibi sorular sorulması çok doğaldır. 
Ama bu anlamsal belirsizliğin bir amacı vardır:

1-Hukuki söylemlerin yorumlanmasında esneklik sağlar
2-Yasaların değişken koşullara uyum sağlamasına olanak sağlar
3-İleride ortaya çıkabilecek olan yeni koşullar için geçerli olmasını sağlar.

Bu gibi belirsizlik durumlarında hakimlerin takdir yetkisini kullanmaları söz 
konusudur. Medeni Kanun’un 4.maddesine göre kanunun takdir yetkisi tanıdığı 
veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği 
konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir denilerek takdir 
yetkisini tanımlamıştır. Türk Medeni Kanunu 4. Maddede Hakimin Takdir 
Yetkisi şöyle tanımlanmıştır.-: Kanunun takdir yetkisi tanğıdı veya durumun 
gerekleri ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, 
hukuka ve hakkaniyete göre karar verir (http://www.ilhanhelvacidersleri.com/
turk-medeni-kanunu/turk-medeni-kanunu-madde-4).

Takdir yetkisinin özellikleri şunlardır: 1- Hakim takdir yetkisini ancak 
bu yetki kendisine kanunla verildiği hallerde kullanabilir.

2- Hakime takdir yetkisi tanındığı hallerde hakim bu yetkiyi kullanmak 
zorundadır. 3- Hakime takdir yetkisi tanınıp tanınmadığını hakim kanun 
maddesini yorumlayarak anlar. 4-Hakimin takdir yetkisi Yargıtay’ın denetimine 
tabidir. 5- Hakim takdir yetkisi kullanırken somut olayın özelliklerini dikkate 
alarak objektif ve kanunun amacına uygun bir çözümleme getirmelidir. 6- 
Hakime takdir yetkisi kural içi boşluk varsa söz konusu olur. Yani kural içi 
boşluk durumunda hakim takdir yetkisini kullanır (https://nedir.unibilgi.net/
hakimin-takdir-yetkisi/)

Ancak hakimlerin kullandığı takdir yetkisini kuşkusuz çevirmenin 
kullanmaya hakkı yoktur. Dolayısıyla çeviri eğitimi almakta olan öğrencilere bu 
durum öğretilmesi gereken en önemli noktalardan biridir.
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3.1.2.	 Sözcük	Düzeyinde	Belirsizlik-çok	anlamlılık	(polysemy)

Bizim asıl ele alacağımız belirsizlik sözcük düzeyinde ve çevrilmesi ve hatta 
özellikle sözlük kullanarak çevrilmesi, konunun yabancısı olan veya henüz 
hukuk metinleri çevirisini öğrenmekte olan veya acemi çevirmenler için 
gerçekten kabusa dönüşebilecek olan çok anlamlı sözcükler olacaktır.

     Çok anlamlı sözcükler aynı şekilde yazılıp bağlama göre ve özellikle 
de hukuk dilinde farklı anlamlara gelebilen sözcüklerdir. Genel olarak çok 
anlamlılık sözlü veya yazılı olarak kullanılan bir sözcüğün birbirine bağlı da 
olabilecek birden çok anlama gelmesidir (Gortych-Michalak, 2013: 21).

Bunlara gündelik dilden de örnekler verebiliriz.

Örnek 1. APPROPRIATE

To appropriate funds to pay for the new machinery: Burada appropriate fiili 
“ayırmak”, yeni makine alımı için “ödenek ayırmak” anlamında kullanılmaktadır. 

Irregularly appropriate funds to one’s own use: Burada ise parayı kendi 
çıkarı için kullanmak anlamındadır. Bir öğrenci bunu kendi çıkarı için ayırmak 
şeklinde çevirir ise hatalı bir çeviri olacaktır.

Make the appropriate order as to cost: Burada ise aynı fiil “uygun” 
anlamında kullanılmaktadır.

Örnek 2. COMMISSION

Act within one’s commission -. Burada kendi yetkisi çerçevesinde hareket 
etmek anlamında kullanılmıştır

Work for a basic salary plus commission . Burada maaşın yanısıra 
komisyon almak anlamındadır.

A ship commissioned by the Ministry of Defence. Burada ise bir geminin 
Savunma Bakanlığı tarafından kullanıma açılması/denize indirilmesi anlamında 
kullanılmıştır.

Örnek 3: CONDEMN

condemn a prisoner to death:  ölüm cezasına çarptırmak
The building was condemned as unsafe: binanın güvenliği olmadığını 

belirtmek anlamındadır.
This interpretation of the statue was condemned by later judges 

(considered as inapropriate) : burada ise bir kanun yorumunun sonraki hakimler 
tarafından uygun olmadığı belirtilmiş anlamında kullanılmıştır.
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   Gündelik dil ile yazılmasına rağmen hukuk jargonu bir hukukçuya 
bile bazı durumlarda yabancı ve anlaşılmaz gelebilir. Örneğin İngiliz hukuk 
dilinin Latinceye dayanan sözcükleri bir hukukçu için bile anlaşılmaz olabilir 
demektedir Samanta Hargitt ( 2013: 422).

Çok anlamlı ve çevrilmesi özen isteyen sözcüklere Türkçemizden de 
örnekler verebiliriz:

“Bırakmak” sözcüğünü ele alırsak:
Kargo aldığım ürünü üç gün içinde eve bıraktı. (Bu cümlede “bırakmak” 

sözcüğü teslim etmek, götürmek anlamında kullanılmıştır. İngilizcede “leave” 
sözcüğü ile karşılanmalıdır.

Hava soğuk olunca balığa gitme işini bir hafta sonraya bıraktık. 
Burada ise “bırakmak” kelimesi ertelemek olarak nitelendirilmiştir Çevirisi de 
“postpone” sözcüğü ile karşılanmalıdır.

Kaynak metin ve çevirinin metinsel uyumu, bağlama dikkat etmek ve 
alan sözlüklerine güvenmek ve daha fazla yer vermek sayesinde bu belirsizlik 
çevirmenler için sorun olmaktan çıkacaktır.

3.1.3.	Eş	Anlamlılık		(synonymy)

Bir kelime kendi başına tek bir anlam içerirken bir başka cümlede kullanıldığında 
farklı bir anlam kazanabilir. Kelimenin birden fazla anlamlarda kullanıldığı bu 
yöntem çok anlamlılık olarak tanımlanmaktadır. Temel anlamına bağlı olarak 
yeni anlamlar kazanabilen sözcükler bazen de temel anlamından bağımsız 
olarak mecaz anlamda kullanılabilmektedir.

Hukuk dilinde belirsizliğin bir başka nedeni de aynı anlama gelen 
sözcüklerin çok küçük farklılıklar gösterecek şekilde kullanılmasıdır. Örneğin 
İngilizce hukuk dilinde aşağıda kullanılan sözcüklerin hemen hemen hepsi “iptal 
etmek” anlamını taşımaktadır. Ancak hepsinde belirli nüanslar olup, Türkçeden 
İngilizceye çevirirken bunları birbirinin yerine kullanmak anlam kayıplarına ve 
yanlış çevirilere neden olabilir.

Abolish -lağvetmek/yürürlükten kaldırmak(sistem veya uygulamayı)
Abrogate –bir hukuk kuralını veya hukuki-idari düzenlemenin etkisiz kılınması/
yürürlükten kaldırılması
Annul- işlem veya tasarrufu iptal etmek)
Cancel -belge, organizasyon, politika, borç için kullanılır
Dissolve- kurum, kuruluş, meclisi lağvetmek
Lift- yasakların, dokunulmazlığın kaldırılması 
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Nullify- hukuki bir kararı veya usulü hükümsüz kılmak
Repeal-bir yasayı veya idari düzenlemeyi yürürlükten kaldırmak
Rescind- bir dilekçeyi veya yasa teklifini fesh etmek, iptal etmek
Terminate-bir sözleşmeyi sona erdirmek
Withdraw- bir dilekçeyi, yasa teklifini geri çekmek, geri almak

Örneğin çevirmen, “meclisin lağvedilmesi” olarak “cancel” veya “nullify” 
değil, mutlaka “dissolve” sözcüğünü kullanmalıdır. Örneğin “dokunulmazlığın 
kaldırılması” “lift” sözcüğüyle karşılanmalıdır. Bir toplantı “annul” edilemez, 
anca “cancel” edilebilir.

3.2.	 İngilizce	Hukuk	Dilinde	Eş	Anlamlı	Sözcüklerin	Tekrarı

İngiliz hukuk dilinde çoğu kez birbiriyle eş anlamlı sözcükler birbiri ardına 
yazılır. Aşağıdaki örnekler bu konuda birkaç örnektir:          
Fair and equitable (her ikisi de “adil” anlamına gelmektedir)
Fit and proper (her ikisi de “uygun” anlamına gelmektedir)
Aid and abet (her ikisi de “yardım” anlamına gelmektedir)
Full, true and correct (üçü de “doğru” anlamında kullanılmaktadır)
Rest, residue and remainder (üçü de “kalan kısım” anlamındadır)
Give, devise, and bequeath (üçü de “vermek” anlamındadır)
Nominate, constitute and appoint (üçü de “atamak” anlamında kullanılmıştır)
Cancel, annul, and set aside (üçü de “lağvetmek” anlamındadır)

Alcaraz ve Hughes Hukuk dilinde bu tip yinelemelerin belirli bir retorik 
amacının olduğunu, bu dile etkililik ve ciddiyet kazandırmaları beklendiğini 
söyler (2001:121).

Bu şekilde 2 veya 3 eş anlamlı sözcüğün art arda tekrarlanmasının başka 
bir nedeni daha vardır. Bunun için İngilizce hukuk dilinin üzerinde diğer dillerin 
etkisine bir göz atmak gerekmektedir. İngilizce hukuk dili üzerinde 3 ayrı dilin 
etkisi vardır:

1- Anglo Saksonca’nın etkisi: Pikt ve İskoç istilalarına karşı koyamayan 
Bretonların yardım çağrılarından sonra Britanya’ya MS 450 yılında Anglo, 
Jüt ve Saksonlar gelmişler, Bretonların düşmanlarıyla savaştıktan sonra bu 
günkü İngiltere’de yerleşerek bölgeyi hakimiyetleri altına almış ve oraya, 
sonradan England adını alacak olan Angle-Land adını vermişlerdir (Jones-
Montgomery,1960:169). Toplumun bütün katmanlarını etkileri altına 
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aldıkları gibi İngiliz hukuk dilini de etkilemişlerdir. Anglo Saksonların İngiliz 
hukuk diline yerleştirdikleri en önemli özellik ses uyumuna (aliterasyon) 
dayanan sözcükler olmuştur. Aliterasyonun bütün Alman kavimlerinin bir 
özelliği olduğu söylenmektedir (Tiersma, 1990: 14). Bunun nedeni şiirsellik 
yaratma kaygısından çok tümcelerin, sözlerin ve terimlerin daha fazla akılda 
kalmasını sağlamaktır, çünkü o zaman henüz matbaa bulunmamış ve yasal 
işlemler sözlü olarak yapılmaktadır. “provide in pertinet part”, “aid and 
abet”, hold harmless” gibi sözcük öbekleri Anglo Saksonların yerleştirdiği 
etkiye örnektir.

2- Latince’nin etkisi: İngiliz hukuk dilini etkileyen en önemli olaylardan 
biri de Hristiyan misyonerlerin MS 597 yılında İngiltere’ye gelmeleridir. 
Misyonerler ile yayılan Latince Orta Çağ boyunca eğitim ve yazın dili 
olduğundan birçok hukuki belge ve yasalar da Latince olarak kaleme 
alınmıştır. Hristiyanlığın İngiltere’de yayılması sadece Latinceyi değil, 
genel olarak okuma yazmayı da yaygın hale getirmiştir.

3- Fransızca’nın etkisi: 1066 da Normandiya Dükü William İngiltere tahtına 
göz koyarak İngiltere’yi istila etmiş, İngiltere Kralı Harold’u yenerek kendisi 
tahta geçmiştir. Bu nedenle İngilizce konuşan yönetici sınıf Fransızca 
konuşan bir kralın emrine girmiş, İngiliz hükümet sistemine ait birçok 
sözcük Fransızca söylenmeye başlanmış ve günümüze kadar da gelmiştir. 
Fransızca’nın günümüz İngilizce hukuk dilindeki etkilerinden en önemlisi 
Fransızca gramer yapısına göre yazılan hukuki terimlerdir. Örneğin İngilizce 
gramer yapısına göre “payable accounts” denmesi gerekirken doğrusu 
“accounts payable” olarak, “martial court” denmesi gerekirken doğrusu 
“, “court martial”, “public notary” denmesi beklenirken doğrusu “notary 
public” olarak söylenmektedir. Çünkü Fransızcan’nın etkisiyle İngilizce 
hukuk diline giren bu terimler Fransız gramer yapısına göre yazılmaktadır. 
İngilicze’nin aksine Fransızca’da sıfatlar niteledikleri sözcükten sonra 
gelir. İşte bu özellik de çevirmenleri şaşırtmakta, Türkçe’den İngilizce’ye 
çevirmekte oldukları bir metinde, bu ayrıntıyı ve Fransızca’nın İngiliz 
Hukuk dili üzerindeki etkisini bilmeyen bir çevirmen bu terimleri İngilizce 
gramer yapısına göre yazma eğilimi göstermektedir.

Bütün bu tarihsel gelişme ve dilsel etkilere dayanarak sonuçta İngilizce hukuk 
dili zengin, ama farklı dilleri içeren, karmaşık bir gramere ve eş anlamlı 
sözcüklere sahip bir dil haline gelmiştir (Nadrag, 2012: 275).
İngilizce hukuk dilinde 2 veya 3 eş anlamlı sözcüğün birbiri ardına tekrarlanması 
konusuna gelince, bunun en önemli nedenlerinden biri yukarıda bahsettiğimiz 
etkilerde yatmaktadır. Bu eş anlamlı sözcüklerden her biri farklı bir dile aittir. 
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Biri Anglo-Saksonca, biri Latince, biri de Fransızcadır. Amaç toplumun farklı 
dilleri konuşan her kesiminin hukuk dilini anlamasını sağlamaktır. Ancak bu 
tekrarlar da kaçınılmaz olarak bir belirsizliğe yol açarak çevirmenleri kararsızlığa 
itmektedir. Aslında çeviride her 3 sözcüğü ayrı ayrı çevirmek gerekmemektedir.

3.3.	 Sözcüklerin	Bilinen	Anlamlarının	Dışında	Kullanılması

Yasa dilinin özelliklerinde biri de bilinen ve günlük dilde yer almış ve 
kullanılmakta olan sözcüklerin hukuki metinlerde kullanıldığında gündelik 
anlamından tamamen farklı anlamlara gelmesidir. Bu da bir dili bilenler ve o 
dili konuşanlar için bile karışıklık yaratmaktadır. 

Burukina’ya göre (2010: 575) hukuk dili genel olarak kullanılan 
gündelik dilden çok fazla sözcük ödünç almıştır. Ona göre “hukuk çevirmeni, 
özellikle yeni başlayan acemi çevirmenler birçok sözcüğün hukuk kapsamında 
anlamının değiştiğini, hatta sözlüklerde bulunamayan anlamları olduğunu 
bilmelidir Çevirmenler sözcüklerin sözlüklerde buldukları ilk anlamını yazma 
eğilimindedir, ancak ilk anlam yanıltıcı olabilir.  Çevirmen gündelik dilde ve 
hukuk dilinde farklı anlamlara gelen yarı teknik sözcüklere dikkat etmelidir. 
Çevirmen hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyip çeşitli seçenekler arasından 
doğru seçimi yapmalı ve çoğunlukla ve sıklıkla gündelik sözlüklerden daha çok 
özel alan sözlüklerine başvurmalıdır.

Aşağıdaki örneklerde sözcüklerin gündelik anlamları ve hukuk dilindeki 
anlamları yer almaktadır.

   Gündelik anlam Hukuki anlam
ACTION:       iş, eylem ---------------------------dava
MOTION:      devinim, hareket ----------------önerge
PARTY:          toplantı-----------------------------taraf
HAND:          el-------------------------------------imza
PRESENTS:    sunmak-----------------------------belge

Görüldüğü gibi hukuk metinlerinde kullanılan anlamları değişik olan sözcüklerin 
ilk ve gündelik anlamlarını kullanarak çeviri yapmaya çevirmenler büyük bir 
hata yapmaktadır.

Bu kullanıma Türkçe hukuk dilinden de örnekler verebiliriz. Aşağıdaki 
hukuk terimlerinin gündelik anlamını hepimiz biliriz, yanlarında verilen 
İngilizce karşılıklar hukuk terimleri olarak karşılıklarıdır:

AYIP: hata (ayıplı mal)---------------------------
faulty/defective
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ISLAH: bir davanın yeniden görülmesi-----amendment/ correction of the case
KAZA: yargı----------------------------jurisdiction
KABAHAT: hafif para veya hapis cezasını gerektiren suç-----petty offence
ECEL: borcun ifası için tayin olunan müddet------------maturity date

3.4.	 Teknik	Terimler

Yasa dilini zorlaştıran ve onu belirsiz kılan en önemli nedenlerden biri de bu 
dilin özel terimleridir. Aslında bu dilin sözcüklerinin birçoğu, özellikle bilinen 
anlamlarının dışında kullanılan sözcükler, herkes tarafından anlaşılmamaktadır. 
Bazıları da hukuk alanı dışında bulunan kimseler için tamamen muammadır. 
Örneğin “estoppel”  , “lis pendens”, “testator”, “tort feasor” gibi. Danet bu 
sözcüklere “forfeiture” ve “fee simple” i de ekler (1985: 278).

Her özel alanın, örneğin tıbbın, kimyanın kendine özgü bir dili, teknik 
terimleri varsa, hukuk alanının da kendi özgü teknik bir dili vardır. Bu teknik 
terimlerin yarattığı sorun, çevirmenlerin bu belirsizliği gündelik sözlüklerde 
aramalarıyla daha da büyümektedir. Hukuk alanının dışında kullanılmayan 
tamamen teknik İngilizce terimlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:
barrister, solicitor, 
serve proceedings, 
bring an action. 
Accessory before the fact
Accesory after the fact
Hereinafter
Heretofore

Örneğin “bring an action” terimini gündelik sözlüklerde arayan bir çevirmen 
“aksiyon getirmek” gibi tamamen yanlış bir karşılık bulabilir. Oysa bu terim 
hukuk dilinde “dava açmak” anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde “accesory 
before the fact” ve “accesory after the fact” terimleri kısaca suçluya yardım ve 
yataklık olarak çevrilmelidir.

Türkçe hukuk dilinde de kuşkusuz aynı tipte ve belirsizlik sunan teknik 
terimler bulunmaktadır. Örneğin “kaza-i rüşt”, “iddet müddeti”, mürur-u zaman” 
gibi.

3.5.	 Söz	Sanatlarının	Kullanımı-Benzetme

Katharine Reisse’ın metin türleri tiplemesine göre her ne kadar hukuk metinleri 
bilgilendirici metinler kategorisinde yer alsa da bazı renkli ifadelerden muaf 
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değillerdir. Aşağıda yer alan ve tamamen mecaz anlamında kullanılan deyimler 
çevirmenleri yanıltabilecek benzetmeler içermektedir:

Örnek 1: This ruling is “on all fours with” the recent decision of the High 
Court (in complete agreement with)

“On all fours with” burada uyumlu anlamında kullanılmıştır.
Örnek 2: Covenants “running with the land” (are parallel to ownership of the 
land). 
Kuşkusuz “running with the land” terimini “araziyle birlikte koşmak” olarak 
anlamak ve çevirmek yanlış olacaktır. Bu terim, mülk sahibine bakmaksızın, 
mülk el değiştirse bile, tamamen ve her zaman araziye ait olan haklar anlamına 
gelen bir hukuki-teknik terimdir. 

4. Sonuç

Yukarıda 5 kategoride sıralanan hukuk dili özellikleri bu dile ve söyleme 
belirsizlik katmaktadır. Bu belirsizlik hukuk dilini ve söylemini bilmeyen, 
tanımayan ve bu özelliklerin nereden kaynaklandığı hakkında bilgisi olmayan 
çevirmenler için büyük zorluk oluşturmaktadır. Bu zorluk hem metni anlamayı 
hem de çevirisini yapmayı olanaksız hale getirir. 

Bununla baş etmenin yolu, metni iyice anlamak için hukuk dilinin 
özelliklerine vakıf olmaktır., hangi diller üzerinde çalışılıyorsa, önce o dillerin 
özellikleri, o diller üzerindeki tarihsel etkilerden kaynaklanan başka dillerin 
etkileri, söylem özellikleri öğretilmelidir. Çevirmen hukukun o dile ait özel 
jargonunu ve terimsel özelliklerini bilmeden çeviri yapmaya başlayamaz. 
Örneğin bu çalışmada gösterildiği gibi gündelik kullanımın dışında ve hukuk 
alanında tamamen başka bir anlama gelen sözcüğü sözlükte arar ve ilk anlamını 
kullanır. Çoğunlukla da yanlış bir seçim yapmış olur. 

Bu nedenle hukuk çevirisi öğretirken  sözlük kullanmayı da öğretmek bu 
eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çevirmenlerin görevi sözlüklerde bulduğu ilk 
karşılığı kullanmayarak doğruluğunu sınamak, gündelik sözlüklerden daha çok 
alan sözlüklerini kullanmaktır.
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1. Giriş

Odontoloji dişleri inceleyen bilim dalıdır, Latince dont; diş ve loji; 
bilim olmak üzere iki kelimeden türetilmiştir. Dişler paleontolojik 
açıdan yok olmuş birçok karasal memeli gruplarının evrimsel ilişkileri, 

çevreye uyumları ve yaşam tarzları hakkında önemli bilgiler veren en önemli 
materyallerdir. 

Chiroptera veya yarasalar, insectivorlardan (böcekçiller) evrimlenmişlerdir. 
Chiroptera, Animalia (Hayvanlar) âlemine ait Mammalia (Memeli) sınıfı 
içerisinde yer alan ve gerçek uçuş özelliğine sahip tek takımdır. Memeliler sınıfı 
içerisinde Chiroptera (Yarasalar), Rodentia takımından sonra gelen en büyük 
takımdır. Tanımlanan 1300’den fazla türle, yarasalar dünyadaki memelilerin 
neredeyse dörtte birini temsil eder (Fenton ve Simmons, 2014). Tüm kıtalarda 
çok çeşitli ekolojik nişlerde yaşamını sürdürebilen yarasalar, böcek zararlılarını 
bastırma, tohum dağıtma ve tozlaşma gibi önemli çevresel hizmetlere de katkı 
sağlarlar. Yarasaların fosil kayıtları Erken Eosen’e kadar uzanır ve chiropteran 
fosilleri Antarktika hariç tüm kıtalardan bilinmektedir (Simmons ve Geisler, 
1998).

Yarasalar, geliştirdikleri uçuş organizasyonları ile uçan sincaplar ve uçan 
lemurlar gibi havada uzun mesafeler boyunca süzülebilirler, ancak sürekli uçuş 
yetenekleri yoktur. Buna karşılık, yarasalar kanatlarıyla kendilerini itebilir, irtifa 
(yükseklik) kazanıp uzun süre uçabilirler. Yarasa ve kuşkanatları arasındaki en 
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belirgin fark, kuşkanatlarının deri zarından değil tüylerden oluşmasıdır. Kuşların 
uzamış bir kolu vardır, ancak yarasalar gibi uzun parmakları yoktur. Ayrıca, hem 
yukarı hem de aşağı vuruşta kullanılan kaslar kuşların göğsünde, yukarı vuruş 
kasları ise yarasalarda sırtta bulunur (Fenton, 1983).

Yarasalar gececidir ve genellikle gün ışığını mağaralarda, kaya yarıklarında, 
ağaçlarda, evlerde veya köprüler gibi insan yapımı yapılarda tüneyerek geçirirler. 
Bazı yarasalar yalnız yaşarken, diğerleri bir milyondan fazla birey içerebilen 
koloniler halinde yaşarlar. Chiroptera takımı, et, böcek, balık, meyve, nektar 
veya çok çeşitli yiyecek tercihlerine sahip türleri içerir. Sadece üç tür yarasa 
aslında kan (Desmodontinae alt ailesine ait üyeler) ile beslenir. Birçok yarasa, 
şafaktan hemen öncesine, gündüz tüneklerine dönene kadar beslenme yerlerinde 
kalır.

Chiroptera takımı, Microchiroptera (Küçük Yarasalar) ve Megachiroptera 
(Eski Dünya Meyve Yarasaları) olmak üzere iki alt takıma ayrılır (Fotoğraf 1 ve 
2). Yarasalar boyut olarak büyük ölçüde değişiklik gösterirler. En küçük yarasa, 
Craseonycteris thonglongyai (Microchiroptera), 2 gr’dan daha hafiftir ve kanat 
açıklığı 12-13 cm’dir, en büyük yarasalar ise, Pteropus (Megachiroptera) 
cinsininkiler, 1,5 kg’a kadar ağırlığa sahiptir ve 2 metre üzerinde kanat açıklığına 
sahip olabilir (Fenton, 1992).

Fotoğraf 1. Microchiroptera (Phylostomus	hastatus) (http://tolweb.org)
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Fotoğraf 2. Megachiroptera (Pteropus giganteus) 
(https://www.britannica.com)

Microchiroptera alt takımı odontolojik açıdan sivri tüberküllü, keskin sırtlı 
dilamdodont molerlere,  megachiroptera alt takımı ise kör tüberküllü molerlere 
sahiptir.

2. Chiroptera (Yarasalar) Takımının Genel Özellikleri

“Chiroptera” kelimesi Yunancadan türetilmiş olup, “el kanadı” (“chiro” + 
“ptera”) anlamına gelir.  Yarasalar, 65 milyon yıl önce Geç Kretase/Erken 
Paleosen’de ortaya çıkan ve Eosen’ de hızlı bir radyasyona maruz kalan eski ve 
çeşitli bir gruptur. Bununla birlikte, yarasaların en yakın memeli akrabalarıyla 
olan evrimsel ilişkisi, uçma ile ilgili benzersiz morfolojik özellikleri, ara 
formların eksikliği ve zayıf fosil kayıtları nedeniyle tam olarak anlaşılamamıştır. 
Yarasaların fosil kayıtları Erken Eosen’e kadar uzanır ve Antarktika hariç tüm 
kıtalardan bilinmektedir (Simmons ve Geisler, 1998). En eski fosil yarasa 
Icaronycteris, günümüzden yaklaşık olarak 52,2 milyon yıl önce erken Eosen 
‘de yaşayan soyu tükenmiş bir Microchiroptera ’dır. Yapılan araştırmalarda 
ele geçirilen en iyi korunmuş yarasa fosilleri arasında olağanüstü derecede 
korunmuş dört örnek, Kuzey Amerika’daki Green River formasyonundan bilinir 
(Fotoğraf 3) ( Vaughan ve diğ., 2000 ).
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Chiroptera (yarasalar) dışında günümüzde hali hazırda neslini devam 
ettiren hiçbir memelinin gerçek kanatları ve uçuş özelliği yoktur. Yarasaların 
uçuş yüzeyi deri ile kaplıdır ve dört parmakla desteklenir, kuşlarda ise uçuş 
yüzeyleri çoğunlukla tüylerle sağlanır ve bilek ve iki parmak tarafından 
desteklenir. Uçuş zarı genellikle vücudunun yanlarına doğru uzanır ve arka 
bacaklara yapışır. Ayrıca yarasaların genellikle üropatagium adı verilen bir 
kuyruk zarı da vardır. Yarasaların göğüs bölgesi güçlü uçuş kaslarını barındırmak 
için oldukça sağlamdır. Büyük bir göğüs ve omuzlar kanatlar arsındaki ağırlık 
merkezini daha iyi koruyarak uçuşu daha verimli hale getirir. Göğüs ve sırta 
oranla daha küçük olan vücudunun arka kısmı özellikle arka bacaklar genellikle 
daha kısa ve küçüktür. Yarasaların benzersiz bir özelliği, kanat zarını (patagium) 
destekleyen değiştirilmiş ön ayaklarıdır. Çoğu kemik ve kasın göreceli boyutları, 
uçmayan memelilerinkinden farklı olsa da, memeli uzuvlarının (üyelerin) 
temel unsurları yarasalarda bulunur. Uzuvun en uzun kısımları el (metakarpal 
kemikler) ve parmaklardır (falanjlar). Yarasalarda bu kemiklerin birincil işlevi 
patagium’a destek sağlamak ve hareketlerini kontrol etmektir. Patagium (uçma 
derisi/ uçma zarı/ kemik desteği olmayan kanat) parmaklar arasında uzanır ve 
yarasanın yanına veya arkasına ve alt bacağına yapışır. Membranın (kanat zarı) 
bir kısmı arka bacaklar arasında uzanır. Kanat zarı boyunca çok sayıda kan 
damarı ve sinir bulunur. Yarasaların patagiumda eşsiz bir kas sistemleri vardır, 
ayrıca kanatları yukarı - aşağı hareket ettirmek için göğüs ve sırttaki ek kasları 
kullanırlar (Simmons ve Conway, 1997).

Fotoğraf 3. The Green River Formasyonundan Icaronycteris 
index Örneği (https://digitallibrary.amnh.org)
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Kuşkanatları ile yarasaların kanatları arasındaki en belirgin fark, kuşkanatlarının 
deri zarından değil tüylerden oluşmasıdır. Kuşların uzamış bir kolu vardır, ancak 
yarasalar gibi uzun parmakları yoktur. Ayrıca, hem yukarı hem de aşağı vuruşta 
kullanılan kaslar kuşların göğsünde, yukarı vuruş kasları ise yarasalarda sırtta 
bulunur (Simmons ve Conway, 1997; Fenton, 1983).

Arka uzuvun yönelimi de yarasalara özgüdür. Kalça eklemi 90° döndürülür, 
böylece bacaklar yana doğru çıkıntı yapar ve diz neredeyse arkaya bakar. 
Kısmen arka uzuvların dönmesi nedeniyle, yarasaların yürüme hareketi diğer 
tetrapodlardan farklıdır ve genellikle garip görünür. Arka uzuv, uçuş sırasında 
patagium’u desteklemek ve yarasanın arka uzuvlarından sarkarak tünemesine 
izin vermek için tasarlanmıştır. Çoğu yarasanın ayak parmaklarında, pençeleri 
yerinde kilitleyen bir tendon sistemi vardır, böylece yarasa uyurken bile baş 
aşağı asılabilir. Yarasalar, birçok morfolojik sinapomorfi dâhil olmak üzere 
başka benzersiz özelliklere sahiptir. Yarasanın gövdesi kısa boyun bölgesi ve 
karından sıkıştırılır. Kemikler ince ve hafif olma eğilimindedir. Büyük uçuş 
kasları nedeniyle vücut ağırlığının büyük bir kısmı göğüs bölgesinde yoğunlaşır 
(Simmons ve Conway, 1997).

Başın genel şekli, yarasalarda diğer memeli gruplarının çoğundan daha 
fazla değişiklik gösterir. Bazı yarasaların çok uzun ağızları varken, diğerlerinin 
geniş, kısa yüzleri vardır. Kafanın şekli ile yenen yemeğin türü arasında bir 
ilişki vardır. Örneğin, çoğu nektar besleyicinin çiçeklere uzanmak için iyi olan 
uzun, dar ağızlıkları varken, birçok meyve yiyicinin yuvarlak meyveleri ısırmak 
için kısa, geniş yüzleri vardır (Hill ve Smith, 1984; Simmons ve Conway, 
1997). Kulaklar küçük ve yuvarlaktan büyüğe ve sivri uçludur ve genellikle 
kulak çentiğinde kıkırdaklı bir kat (tragus) bulunur. Yarasaların burun ve dudak 
bölgelerinde ek varyasyon vardır. Bazı yarasaların ağızlarında karmaşık burun 
yaprakları, kıvrımlar veya kırışıklıklar bulunur. Bazı taksonlarda ekolokasyon 
çağrılarının emisyonunu etkileyebilmesine rağmen, yüz süslemesinin işlevi iyi 
anlaşılmamıştır (Simmons ve Conway, 1997; Fenton, 1992).

Yarasalarla ilgili büyük bir yanılgı, onların kör olduklarıdır. Bu fikir, 
yarasaların karanlıkta başarılı bir şekilde manevra yapabilmeleri ve genellikle 
küçük gözlere sahip olmaları gerçeğinden kaynaklanmıştır. Bazı yarasaların 
gözleri çok küçükken (çoğu Microchiroptera), birçoğunun büyük ve karmaşık 
gözleri vardır (Megachiroptera). Çeşitli yarasa türleri üzerinde yapılan deneyler, 
düşük ışık seviyelerinde bile desenleri ayırt edebildiklerini göstermiştir 
(Simmons ve Conway, 1997; Hill ve Smith, 1984).

Yarasalar genellikle siyah veya kahverengi kürke sahiptir, ancak kürk gri, 
beyaz, kırmızı veya turuncu da olabilir. Bazı türlerde yüzde ya da sırtta çizgiler 
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ya da yüzde ya da omzun üstünde beyaz lekeler bulunur. Kürkün uzunluğu da 
türler arasında kısa ve yoğundan uzun ve kabarık olana kadar değişir. Kanat 
zarı genellikle koyu renklidir, ancak uçlarında beyaz olabilir veya zardaki 
kemiklerin çevresinde daha açık bir renk olabilir. Birkaç yarasanın beyaz veya 
soluk sarıkanatları vardır. Membranın kendisinde de küçük tüyler vardır. Bu 
tüyler kanat renginde olabileceği gibi gövde ile aynı renkte olabilir (Simmons 
ve Conway, 1997).

Yarasalar Microchiroptera (Küçük Yarasalar) ve Megachiroptera (Eski 
Dünya Meyve Yarasaları) olarak iki alt gruba bölünür (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4. Chiroptera Takımının Evrimsel Soy Ağacı Çizelgesi (Megachi-
roptera/Yinpterochiroptera  - Microchiroptera / Yangochiroptera) (https://bats-

rule-helpsavewildlife.blogspot.com)

Bu iki alt grubu birbirinden ayıran birkaç belirgin özellikleri vardır. 
Megachiropteranlar gece karanlığında uyum için büyük ve belirgin gözlere 
sahiptirler, ancak Microchiropteranlar büyük gözlerin tersine küçük gözleri 
vardır ve büyük ölçüde ekolokasyon yaparlar. Bunun içinde genişlemiş 
karmaşık bir kulak kepçesine (dış kulaklara) sahiptirler. Büyük yarasaların 
genellikle kanatlarını destekleyen pençeleri vardır, küçük yarasalarda bu asla 
böyle değildir. Microchiropteranlar genellikle morfolojisi kolay dilamdodont 
dişleriyle ilişkilendirilebilen yanak dişlerine sahiptir, Megachiropteranların ise 
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yorumlanması zor olan basitleştirilmiş yanak dişlerine sahiptirler (Hill ve Smith, 
1984 ; Vaughan ve diğ., 2000).

Türkiye’de ise 38’i Microchiroptera, bir tanesi Megachiroptera, alt 
grubuna ait 39 yarasa türü bulunmuştur (Toyran ve diğ., 2017: 109).  Bu türler, 
Ihlara Vadisi ve çevresinde daha eski dönemlere ait sığınak ve kilise olarak 
kullanılan yapay mağaralarda tespit edilmiştir (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5. Rhinolophus ferrumequinum (Toyran ve diğ.,  2017: 110)

2.1.		Chiroptera	Takımının	Beslenme	Stratejileri	

Yarasalar kendi içlerinde farklı morfolojik özellikler  (vücut formuna) gösterirler 
ve bu nedenle de farklı hareket ve uçuş özelliğine sahiptirler. Geniş kanatlı 
yarasalar yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde orman içlerinde beslenmeyi 
tercih ederken, uzun kanatlı yarasalar daha hızlı ve uzaklara uçabildikleri için 
genellikle orman üstünden beslenmeyi tercih ederler. Uzun ve geniş kanatlı 
yarasalar ise, yakın mesafeli uçarlarken hızlı ve manevra kabiliyetleri yüksektir. 
Bu türler genellikle orman sınırlarında, orman içi açıklıklar ve yollarında 
beslenirler (Yorulmaz ve diğ., 2018: 31-32)

Yarasalar sadece kutup bölgeleri hariç hemen hemen dünyanın her 
yerinde yaşamını sürdürebilirler. Tropikler ve ılıman bölgeler tür çeşitliliğinin 
en yoğun olduğu habitatlardır. Chiroptera takımı üyelerinin diyetleri farklılık 
gösterir. Microchiroptera grubu böcekle beslenirken, Megachiroptera meyve ile 
beslenir. Bunun birlikte yarasalar hayvan kanı, kuş, küçük memeli, amphibian 
ve diğer yarasalar ile beslendikleri de bilinmektedir. Genellikle yarasalar 
barınma ihtiyaçlarını mağaralar, ağaç kovukları, kütük altları ve hatta insanların 
yaşamlarını sürdürdüğü binalarda tüneyerek karşılarlar. 



148     Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

Yarasalar gerçek uçuş özellikleri yanında, üreme ve beslenme stratejileri 
bakımından da memeliler sınıfının en dikkat çekici gruplarından biridir. 
Araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, Türkiye’de Chiroptera (yarasalar) 
takımı üzerine yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu mağara yarasaları 
üzerinedir. Orman yarasalarının nasıl bir yaşam sürdüğüne dair bilgiler yok 
denecek kadar azdır, hâlbuki orman habitatı yaşayan pek çok canlı için beslenme, 
korunma, barınma ve üreme bakımından ideal bir ortamdır (Ürker ve Yorulmaz, 
2020: 89). Yarasalar ekolokasyon özelliğine sahiptirler. Ekolokasyon adı verilen 
bu sistemde, yarasalar karanlıkta bile çok küçük nesneleri bulabilmektedirler. 
Kuzey Amerika’da yaşayan yarasalar ekolokasyon ve diğer iletişim sinyallerini 
de dâhil ederek tüm ses sinyallerini, gırtlak tarafından üretir. Seslerini ağızdan 
yayan birçok yarasa türü bulunur, ancak bazı yarasalar özellikle yaprak burunlu 
yarasalar burun deliklerinden ekolokasyon çağrılarını yayınlarlar. Nitekim bu 
seslerin yapısı, yarasanın türü, işlevi ve kullanılan ortamın koşullarına bağlı 
olarak ta değişiklik gösterebilir (Arslan ve Baş, 2021: 2).

Ülkemizden tanımlanan Chiroptera takımına ait aileler morfolojik ve besin 
çeşitliliği açısından aşağıda kısaca özetlenmiştir;

Pteropodidae: Uçan köpekler olarak adlandırılır. Bu aileye mensup türler 
genellikle meyvelerle beslenirler, dış kulakları huniyi andırır ve gözleri oldukça 
büyüktür (Fotoğraf 6), (Alp, 2009: 57).

Fotoğraf 6. Pteropodidae (Eski Dünya Meyve Yarasaları) 
(https://animaldiversity.org)
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Vespertilionidae: Düz burunlu yarasalar olarak bilinirler. Düz burunlu olup 
küçük gözlüdür. Bu türler sadece böcekle beslenirler. Genellikle koloni halinde 
yaşarlar (Fotoğraf 7), (Alp, 2009: 57).

Fotoğraf 7. Vespertilionidae (Eptesicus Fuscus, 
Düz Burunlu Yarasa) (https://animaldiversity.org)

Molossidae: Kuyruklu yarasalardır, buldok yarasalar olarak da bazı 
kaynaklarda geçmektedir. Bu aileye mensup türler oldukça pis kokarlar. 
Kuyrukları oldukça uzundur. Kulakları köşeli ve göreceli büyüktür. Kanatları 
hem dar hem de uzundur (Fotoğraf 8), (Alp, 2009: 57). 

Fotoğraf 8. Aile Molossidae: Kuyruklu yarasalar (www.inaturalist.org)

Rhinolophidae: Nal burunlu yarasalardır. Burunları at nalı şeklindedir, 
genellikle böcekle beslenirler. Gözleri küçük olan bu aileye mensup türler kış 
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uykusu sırasında baş aşağı sarkar ve uçma derisiyle bütün vücutlarını örterler 
(Fotoğraf 9 ve 10) (Alp, 2009: 57).

Fotoğraf 9. Rhinolophidae (Nal Burunlu Yarasa), (https://animaldiversity.org)

Fotoğraf 10. Kış Uykusu Sırasında Baş Aşağı 
Sarkan Yarasalar (https://ajanimo.com)

2.2.	 Chiroptera	Takımının	Odontolojik	Özellikleri

Çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip bu takım incelenirken, beslenmenin dişler 
üzerindeki etkisi (benzerlik ve farklılık yönleri) göz önünde bulundurulmalıdır 
(Paksuzlar ve Özkan, 2009: 55). 
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2.2.1.	Alttakım	Microchiroptera	(Küçük	Yarasalar)

Chiroptera takımının, tür ve cins çeşitliliği bakımından en kalabalık alt takımını 
oluşturur. Microchiroptera alttakımında ekolokasyon çok iyi gelişmiştir, bu 
ekolokasyon sayesinde havada çok kolay böcek avlar ve yakalarlar. Bu yarasa 
grubunda tribosphenic diş modelinin ana unsurları gözlenir. Molar dişlerin 
çiğneme yüzeylerinde dilamdodont diş şekli belirgindir yani paracone ve 
metacone,  parastyle ve metastyle keskin “W” şekilli bir sırtla birleşir (Fotoğraf 
11).

Fotoğraf 11. Dilambdodont Diş Şekli (https://animaldiversity.org)

Üst molarların protoconu alçak bir şelf oluşturur ve hypocon ise daha da alçak 
bir ‘tepsi’ oluşturur. Farklılıklar temelde dişin ön kısmındadır. Ekolokasyon 
sisteminin parçasını oluşturan karışık nasal çıkıntıların pozisyonuna bağlı olarak 
incisivler değişken ölçülerde küçülmüş premaxilla da bu küçülmeye katılmıştır. 
Caninler (köpek dişleri) genellikle uzun ve bıçak benzeridir. Genellikle belirgin 
bir cingulum ve aksesuar tüberküllere sahiptirler. Üç taneye kadar premolara 
sahiptir ve en sondaki büyük ve genellikle yüksek bıçaklıdır. Ön yüzeye bakan 
premolarlar genellikle küçüktür ya da yoktur. Birden üçe alt premolarlar sivri 
ve bıçak benzeridir. Ana tanısal özellikleri premolarların sayısı, dördüncü üst 
premoların şekli, üçüncü üst moların küçülme derecesi ve hypoconun şeklidir. 
Desmodontidae ailesinin üyelerinden olan kan ile beslenen vampir yarasalarda 
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istisna bir durum gözlenir. Bunlarda üst çenede genişlemiş bir incisive kesen 
bir aygıta dönüşmüş, canin dişinde ise kesen bir kenar gelişmiştir. (Fotoğraf 12) 
(Hilson, 2005).

Fotoğraf 12. Vampir Yarasalar (www.hayvansitesi.com)

2.2.2.	Alt takım	Megachiroptera	(Eski	Dünya	Meyve	Yarasaları)

Bu alt takımın üyeleri tür ve cins bakımından daha az sayıdadır ve tek bir aileyi 
temsil ederler.  Bu aile Pteropodidae’dir,  Asya ve Afrika’nın tropik bölgelerinde 
yaşarlar. Bu yarasaların çoğunluğunun diyetleri meyvedir, ancak bazıları 
ise diğer beslenme çeşitleri için özelleşmişlerdir. Microchiroptera takımının 
üyelerinde sivri tüberküller gelişirken, Megachiroptera takımının üyelerinde 
ise kör tüberküller görülür. Molarlar mesiodistal bir oluğa sahiptir. Dişler, 
sırtlı palate ve dil işbirliğiyle meyveyi ezerek öz ve suyunu çıkarmaya adepte 
olmuştur (Fotoğraf 13) (Hilson, 2005).

Fotoğraf 13. Pteropus Cinsinin Kafatası ve Dişleri 
(https://www.wikiwand.com/en/Pteropus)
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3. Sonuç 

Chiroptera takımı, insectivorlardan (böcekçiller) evrimlenmiştir ve Animalia 
(Hayvanlar) âlemine ait Mammalia (Memeli) sınıfı içerisinde yer alan ve 
gerçek uçuş özelliğine sahip tek takımdır. Yarasalar, dünya üzerindeki memeli 
gruplarının yaklaşık %20’sini oluştururlar. Chiroptera (Yarasalar) takımı, cins 
ve tür çeşitliliği bakımından Rodentia (Kemiriciler) takımından sonra gelen en 
kalabalık takım olarak sınıflandırılır. 

Chiroptera takımı birçok ekosisteme adapte olmuş, kutup bölgeleri hariç 
tüm kıtalarda çok çeşitli ekolojik nişlerde yaşamını sürdürürler. Tropiklerde ve 
ılıman bölgeler ise tür çeşitliliği açısından zirve yaptıkları habitatlardır. 

Yarasalar, geliştirdikleri uçuş organizasyonları ile havada uzun mesafeler 
boyunca süzülebilirler. Kanatlarıyla kendilerini iterek irtifa (yükseklik) kazanıp 
uzun süre uçabilirler.

Chiroptera takımının üyeleri arasında beslenme çeşitliliği farklılık gösterir. 
Microchiroptera grubu böcekle beslenirken, Megachiroptera grupları meyve ile 
beslenirler. Bunun dışında kalan bazı yarasa türlerinin diyetlerini, hayvan kanı, 
kuş, balık, küçük memeli, amfibia ve diğer yarasalar oluşturur. 

Yarasalar barınma ihtiyaçlarını; mağaralarda, kaya yarıklarında, ormanlarda 
ağaç kovuklarında, kütük altlarında ve insanların yaşamlarını sürdürdükleri 
binalarda karşılarlar. 

Chiroptera takımı kendi içerisinde Microchiroptera (Küçük Yarasalar) 
ve Megachiroptera (Eski Dünya Meyve Yarasaları) olmak üzere iki alt takıma 
ayrılır. Microchiroptera sivri tüberküllü, keskin sırtlı dilamdodont molerlere,  
Megachiroptera’lar ise kör tüberküllü molerlere sahiptir.
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1. Giriş

Antropometri köken olarak Yunanca “Anthropo” ve “Metrikos” 
sözcüklerinden türetilmiş ve insan vücudunun uzunlukları, genişlikleri, 
çevresi ve deri kıvrımları gibi vücut yüzeyinin anatomik boyutlarının 

ölçümlerinin uzman ekipmanlarla elde edilmesine ilişkin bilimsel bir prosedür 
ve işlemleri olarak tanımlanmaktadır (Stewart, 2010). İnsan bedenleri arasındaki 
fiziksel farklılıklar geçmişten günümüze kadar sürekli merak konusu olmuş, 
tanıma ve tanımlama çalışmaları bu teknikle sistematik bir hale getirilmiştir. 
Antropometri modern anlamda ilk defa Alman tıp doktoru Sigismund Elzholtz 
(1623-1688) tarafından kullanılmıştır. İnsan üzerinde gerçekleştirilen ölçümleri 
istatistiksel olarak ilk defa çalışan ise matematik ve astronomi uzmanı Belçikalı 
Quetelet’tir (1796-1874). Tarihsel olarak beslenme, tıp, spor ve ergonomi gibi 
birçok farklı disiplinde kullanılan antropometrik ölçümler ile bireyler arasındaki 
anatomik farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bireyin ya da toplumun 
sağlık, büyüme ve gelişme, tasarım ve üretim, beslenme ve spor/fiziksel aktivite 
durumunun değerlendirilmesinde kullanılan bu teknik uygulanabilirlik açısından 
pratik ve ucuz olmasından dolayı ölçüt kabul edilir. (Acar, 2019). 

Antropometrik teknikler, günümüzde, antrenman/egzersiz veya spor 
branşlarının bireyin fiziksel özelliklerine olan etkileri arasındaki fiziki yapı ile 
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ilgili farklılıkları değerlendirmek gibi farklı amaçlarla da kullanılabilmektedir 
(Kalaycı vd., 2016: 90). Antropometrik ölçümler ve araştırmalar, sporcuların 
maksimum performansları için ön koşul özelliklerinin belirlenmesinde 
temel öneme sahiptir. İnsan fiziki yapısının belirlenmesi ve çeşitliliği belirli 
sporlarda daha iyi performans elde etmek için önemli bir rol oynar. Sporcuların 
antropometrik özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi, modern sporlarda kesinlikle 
önemlidir (Singh vd., 2011: 3). Spor branşlarında meydana gelen önemli 
gelişmeler, sporcuların temel ve spesifik antropometrik ve kinesiyoloji 
karakterlerinin değerlendirilmesinin bir ürünüdür.

Antropometri kinantropometri alanının içinde yer alır. İnsan hareketi, 
fizyoloji veya uygulamalı sağlık bilimleri gibi diğer bilimsel parametreler ve 
/ veya tematik alanlarla ilgili antropometrik ölçümlerin kullanılmasını içeren 
akademik bir disiplin olan kinantropometri (Stewart, 2010), bu zeminde böyle 
bir bilimdir. Hem uygulamalı hem de temel bilimin bütünleyici yaklaşımı, 
spor ve rekabetçi performans standardının geliştirilmesinde kullanılabilir. 
Dolayısıyla bu parametre üzerinde çalışmaya devam etmek spordaki standartları 
iyileştirecektir. Kinantropometri gelecek vaat eden bilimsel bir teknolojidir 
ve zamanla/hızla zorunlu hale gelerek bireyin fiziksel yapısını kaba motor 
performansı açısından değerlendirmeye çalışmaktadır.

Kinantropometri insan vücudunun büyüklüğü, şekli ve formu ile bu 
özelliklerin insan hareketi ve spor performansı ile nasıl ilişkili olduğunu 
inceler (Eston ve Reilly, 2009). Doğrudan alınan veya belirlenen ölçümlerin 
sayısına ilişkin verileri çeşitli endekslere göre hesaplayarak sporcu bir bireyin 
vücut yapısının bileşenlerini, vücut ölçülerini, oranlarını, kompozisyonu, 
şekil ve olgunlaşmasını, motor becerilerini, kardiyorespiratuar kapasitelerini, 
rekreasyonel aktivite dâhil fiziksel aktivite ve spor performanslarını açıklamaya 
çalışır. Büyüme, egzersiz, antrenman, performans ve beslenme ile ilgili konularda 
problem çözmeye yönelik temel bir disiplindir. Belirli bir sporda yüksek düzeyde 
performans elde edebilmek ve bireysel gelişim için kinantropometrinin temel 
öneme sahip olduğu bilinmektedir. Sporcuyu ana odağa koymak ve bireysel yapı 
durumunun net bir değerlendirmesini yapmak veya farklı büyüme ve antrenman 
etkilerinin ölçülmesini sağlamak hedefleri arasındadır, çünkü değişen yaşam 
tarzı, beslenme şekli, aktivite seviyeleri ve genetik faktörler nedeniyle vücut 
boyutlarının, oranlarının, işlevlerinin vb. özelliklerin dağılımı faklıdır.

Kinantropometrik ölçümler arasında boy, ağırlık, genişlik, uzunluk, çevre ve 
deri kıvrımı kalınlığı gibi çeşitli vücut ölçümleri tekniklerini içerir ve sporcuların 
vücut büyüklüklerini, farklılıklarını, somatotiplerini, vücut kompozisyonlarını 
ve oranlarını belirlemek için kullanılır (Khan vd., 2016: 106). Sporcular bugüne 
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kadar insan vücudunun fiziksel özellikleri üzerine yapılan çalışmalara dayanarak 
seçilmişlerdir. Belirli bir sporda başarılı olan sporcuların morfolojik özelliklerinin 
genel popülasyondan somatik özelliklerde farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. 
Her bireyin fiziksel özellikleri yaptığı spor branşından dolayı birbirinden farklıdır. 
(Khan vd., 2016: 106). Her bir spesifik branş maksimum performans için farklı 
vücut tipleri ve ağırlıkları gerektirir. Günümüzde sporda en iyi performansın, 
bir sporcunun yarışmaya uygun temel antropometrik özelliklere sahip olması 
durumunda elde edildiğini belirtmiştir (Singh vd., 2011). 

2. Vücut Kompoziyonu

İnsanlık tarihi yüzyıllardır insan vücut kompozisyonuna ilgi duymuştur. 
Hipokrat’ın MÖ. 440’ta insanın dört bileşenine ilişkin fikirlerini ilk olarak 
ortaya attığından bu yana vücudumuzu anlamamız konusunda uzun bir yol 
kat edilmiştir. Bununla birlikte, mevcut tekniklerin çoğu vücudu vücut yağsız 
kütle (FFM) ve yağ kütlesi (FM) olmak üzere iki bileşene bölmüştür (Ulijaszek 
ve Mascie-Taylor, 2005: 130). Vücut kompozisyonu, insan vücudundaki yağ 
(depo yağı) ve yağsız kütlenin (depo dışı yağ) oranıdır. Vücut kompozisyonunu 
oluşturan bileşimler (vücut yoğunluğu, yağ yüzdesi, yağ kütlesi, yağ harici 
kütle ve yağ harici kütle yüzdesi) (Wang vd., 1992; 19). arasında hassas bir 
denge vardır. Bu dengenin bozulması durumunda vücudun dengesi etkilenerek 
çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Bunlar 
arasında beden kitle endisinin yüksek değerlerde olması hipertansiyon ve tip 2 
diyabeti tetikleyebilir. Kardiyovasküler hastalıklar bel çevresiyle ve deri altında 
biriken yağ oranları/kalınlıkları ile ilişkilidir ve buna bağlı ölüm risk faktörleri 
içerebilmektedir. Vücut bileşiminin atomik, moleküler, hücresel, doku-organ 
sistemi ve tüm vücut düzeyi gibi organisyonel düzeyleri de vardır (Keys ve 
Brozek, 1953; Lukaski, 1996: 398) ve bunlar bireyin yaşına, cinsiyetine, yaşam 
tarzına, beslenme durumuna ve uyguladığı fiziksel aktivite düzeylerine göre 
değişiklikler gösterebilmektedir (Zorba ve Ziyagil, 1995).   

Vücut kompozisyonu, atletik performansı belirleyen birçok faktörden 
(fiziksel, fizyolojik, genetik ve psikolojik) yalnızca birisidir. Vücut büyüklüğünün 
yanı sıra vücut kompozisyonu bileşenlerinin yapısı da önemlidir. Vücut ağırlığı 
çeşitli bileşenlere bölünerek yağ, kas ve kemik kütlesinin daha dengeli ve 
uygun dağılımı yapılabilir. Birçok antrenör ve destek personelinin odak noktası 
sporcularının şişmanlığı olsa da, vücut kompozisyonunun diğer yönlerini, yani 
kas, kemik, bağlar ve tendonunun yağsız doku bileşenleri de spor performansını 
etkiler (Stewart ve Ackland, 2018: 23). Sporcu bireylerin egzersizlerinde ya da 
antrenmanlarında vücut bileşiminin tespit edilmesi -düşük yağ ve kas oranları- 
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performans artımı için önemli bir etkendir. Sporcunun vücut kompozisyonu 
değerleri hakkında bilgi sahibi olmak bireyin fiziksel durumu ve performansı 
üstünde yorum yapabilmeyi sağlamaktadır. İnsan fiziği birçok yönden farklılık 
gösterir ve fiziksel özelliklerdeki bu çeşitlilik belirli sporlardaki sporcularda, oyun 
sırasında kendilerine avantaj sağlayan spesifik özelliklere dönüşür. İnsan fiziğindeki 
bu çeşitlilik, belirli sporlarda daha iyi performans elde etmesinde önemli bir rol 
oynar. Her branş belirli bir vücut tipi gerektirir. Branşa uygun olmayan bir vücut 
tipi, sporcunun performansının ilerlemesinde büyük bir engel oluşturabilir. Bir çok 
araştırmacı belirli sporlardaki başarılı sporcuların optimal vücut kompozisyonuna 
yakından uyduğunu belirtmiştir. Ağırlığa duyarlı sporlar (Ackland vd., 2009) 
sporcuyu vücut kütlesini en aza indirmeye zorlarken, diğer sporlar (örneğin temas 
sporları) kas-iskelet sistemi anlamında sağlam vücutlar gerektirdiğini ve genellikle 
daha yüksek yağ oranlarına sahip sporcuları tolere edebildiğini (örneğin Amerikan 
futbolu takımları) söylemişlerdir. Ayrıca, bazı spor branşlarında (örn. açık suda 
yüzme) bir dereceye kadar yağlanmanın yarışmacıların lehine olduğunu, kaldırma 
kuvveti için biyomekanik bir avantaj ve ısı kaybına karşı yalıtımın fizyolojik bir 
fayda sağladığını tespit etmişlerdir (Stewart ve Ackland, 2018: 23,24).

Ayrıca, antrenmanın ve müsabakanın vücut kompozisyonu üzerindeki 
etkisini bilmek ve anlamak, sporcuların kiloyu kontrol etmelerine ve vücut 
kompozisyonunu güvenli bir şekilde değiştirmelerine yardımcı olabilir. Bununla 
birlikte spesifik sporlardaki vücut kompozisyonu trendlerini takip etmek, 
antrenörlerin sporcuları belirli müsabakalar ya da pozisyonlar için doğru şekilde 
hazırlamasını sağlar (Singh vd., 2011: 3).

2.1.	 Vücut	Bileşimi	Ölçümü	Metotları

1940’lı yıllarda Behnke’nin öncülüğünde başlayan vücut kompozisyonu 
ölçüm yöntemleri ve teknikleri yıllar içerisinde geliştirilmiştir. Vücut 
kompozisyonunun belirlenmesinde iki bileşenli veya çok bileşenli (bölümleme) 
modeller kullanılmaktadır. İki bileşenli yöntemler vücudu, yağ kütlesi ve yağsız 
vücut kütlesi olarak ele alır. İki bileşenli modeller temel vücut özelliklerini 
varsayarken, çok bileşenli modeller bunları ölçer ve serbest yağ kütlesinin 
hidrasyonu, yoğunluğu ve mineralizasyonu hakkında bilgi sağlayabilir. 
Karmaşıklık ve kullanım kolaylığı açısından çeşitli teknikler vardır. Örneğin, 
değişebilen ve her birinin farklı ortamlara uygunluğunu etkileyecek çıkarımların 
yapabilen modeller. Tek bir tekniğin her koşulda optimal olması pek olası 
değildir (Wells ve Fewtrell, 2006: 612,615). Laboratuvar (doğrudan) ve saha 
teknikleri (dolaylı) olmak üzere ikiye ayrılan bu tekniklerden dolaylı olan saha 
metotları araştırmacılar tarafından laboratuvar yöntemlerine göre daha çok 
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tercih edilmektedir. Doğrudan ölçülen metotlar güvenilirlik açısından daha 
doğru neticeler sağlasa da ergonomik açıdan ve maddi yönden dolayı daha az 
kullanılmaktadır (Wells ve Fewtrell, 200: 612; Duren vd., 2008: 1144). 

2.1.1.	 Laboratuvar	Ölçüm	Yöntemleri	

Laboratuvar ortamında yapılan uygulamalar bireyin vücudunun kimyasal yapısı 
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bunlar;
1- Densitometri: Su altı tartımı, vücut yoğunluğunu belirlemek için kullanılan 

en eski yöntemdir (Preedy, 2012: 278). Yağ kütlesi ve serbest yağ kütlesi 
oranlarının bilinen yoğunluklarından ve ölçülen tüm vücut yoğunluğundan 
hesaplanabileceği teorisine dayanan vücut şişmanlığını (yağlılığını) tahmin 
etmeye yönelik bir yaklaşımdır (Eston ve Reilly, 2009: 32). Çoğunlukla 
çocuklarda uygulanır fakat yerini büyük ölçüde ikili enerji absorpsiyometrisi 
(DEXA) almıştır (Preedy, 2012: 278).

2- İzotop seyreltme: Densitometri ve DEXA taraması ile birlikte, izotopik 
seyreltme toplam vücut ağırlığını ölçmek için kullanılabilir ve yağ kütlesinin 
en doğru değerlendirmesini sağlayabilir (Preedy, 2012: 278). Yağ kütlesi 
ve serbest yağ kütlesinin iki bileşeninin türetilebileceği toplam vücut suyu 
ölçümlerini elde ederek saha çalışmalarında lojistik olarak daha uygun bir 
alternatif sunar (Fabiansen vd., 2017: 345).

3- Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Bu teknik yağ dokusu kütlesinden 
daha çok hacmi tahmin eden bir görüntüleme tekniğidir. Elektromanyetik 
spektrumun radyo frekansı aralığında enerjinin emilimini ve yayılmasını 
analiz eden bu teknik, emilen ve yayılan enerjinin fazındaki ve frekansındaki 
uzamsal değişikliklere dayalı görüntüler üretir (Wells ve Fewtrell, 2006: 614).

4- Biyoelektrik empedans analizi: Vücudun empedansını küçük bir elektrik 
akımına göre değerlendirerek kişinin vücut bileşimi,  toplam vücut suyu, 
yağsız kütle ve yağ kütlesi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Kişinin 
biyoempedans değeri beslenme yapısından, fiziksel aktivite düzeylerinden, 
sağlık durumlarından ve çevresel faktörlerden etkilenebilmektedir (Dehghan 
ve Merchant, 2008: 2).

5- Çift enerjili x ışını absorpsiyometrisi (DEXA): DEXA, iki yoğunluk 
seviyesindeki X-ışını veya foton ışınlarının farklı emilimini kullanarak 
serbest yağ kütlesi, yağ kütlesi ve kemik mineral yoğunluğunu tahmin 
eder. Bu teknik yaklaşık 4 yaşına kadar olan çocuklar için hızlı ve kabul 
edilebilirdir (Preedy, 2012: 280).

6- Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Bilgisayarlı Tomografi 
(CT): Bu teknik bir araştırma ortamında viseral yağ dokusunu ölçmek 
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için kullanılabilir. Teknik genellikle yağ dokusunu L4 / L5 lumbar disk 
seviyesinde tek dilimli bir kesitte ölçer (Preedy, 2012: 280).

7- Nötron Aktivasyon Analizi: Vücudun doğrudan elemental analizine izin 
verir. Neredeyse vücudun tüm ana elementleri (hidrojen, oksijen, karbon, 
nitrojen, kalsiyum, fosfor, sodyum, klor ve potasyum) bir bütün olarak 
analiz edilebilir.

8- Toplam vücut potasyumu: Temel bileşimi belirleyen başka bir yöntem 
olan toplam vücut potasyum sayısı, vücuttaki radyoaktif potasyum (40 K) 
içeriğini ölçer (Preedy, 2012: 281).

2.1.2.	 Saha	Ölçüm	Yöntemleri	

Dolaylı olarak uygulanan saha metotlarında ise bireyin vücudundan alınan 
ölçümler belirlenmiş formüller yardımıyla hesaplanarak bireyin vücut yağ 
oranının tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu yöntemler arasında en çok tercih 
edilen yöntemler ise geleneksel, basit ve pratik olan antropometrik ölçümlerdir 
(endeksler). 
1. Boy ve vücut ağırlığı; en sık ölçülen parametrelerdir. Vücut ağırlığı, vücut 

kompozisyonunun en kolay ölçümüdür ancak yağ kütlesi ile serbest yağ 
kütlesi arasında ayrım yapmaz. 

2. Deri kıvrımı kalınlığı ölçümleri; kişinin deri altında bulunan yağ tabakası 
değerlerini ölçerek bireyi şişman ya da zayıf olarak değerlendirilmesinde 
kullanılmaktadır. Küçük bebekler de dâhil olmak üzere çoğu yaş grubunda 
ölçümler hızlı ve kolaydır. 

3. Triceps deri kıvrımı kalınlığı ve orta-üst kol (biceps) çevresi; triceps deri 
kıvrımı kalınlığı vücut yağını yansıtırken, orta üst kolun enine kesit alanı 
serbest yağ kütlesini yansıtır (Preedy, 2012, 278). 

4. Vücut kitle indeksi (ağırlık / boy2); göreceli ağırlık indeksi olarak da 
kullanılan diğer bir metottur. Vücut kitle indeksi, fazla vücut ağırlığının 
derecesini değerlendirmenin en pratik yoludur. VKİ ile yetişkin bireylerde 
klinik olarak tip 2 diyabet tahmini imkanı sunmaktadır, ancak çocuklar ve 
ergen bireyler için öngörü değeri daha azdır. 

5. Bel çevresi; olumsuz sonuçların (lipid profili veya insülin direnci) daha 
tahmin edici olabileceği basit bir merkezi şişmanlık ölçüsü sağlar (Wells ve 
Fewtrell, 2006: 613).  

3. Somatotip

İnsan vücut şeklini ve kompozisyonunu kategorilendiren fiziksel bir sınıflandırma 
metodu olan somatotip antropolojinin temel bir araştırma yöntemidir (Duquet ve 



KİNANTROPOMETRİK ÖLÇÜM VE ANALİZLER     163

Carter, 2009). Bu sınıflandırma yöntemi ile bireyin sağlık durumu, fiziki yapısı 
(yaş ve cinsiyete bağlı), fiziksel aktiviteye ya da spora bağlı vücut değişimi ve 
gelişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir (Carter ve Heath, 1990). Somatotip 
metodu yirminci yüzyılın ilk yarısında Sheldon vd., (1940) tarafından standart 
fotoğrafların incelenmesiyle başlamış ve yapı tipi kavramını ortaya atmıştır. 
Daha sonra Parnell (1954), Heath ve Carter (1967) tarafından geliştirilmiş ve 
günümüze kadar gelmiştir (Yaşar vd., 2019; Parnell, 1954).

Sheldon ve arkadaşları (Stevens ve Tucker, 1940) sınıflandırma yaparken 
hem fiziksel hem de kişilik özelliklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini 
savunmuşlardır (Carter ve Heath, 1990). Sheldon’a göre somatotip kalıtsal 
(genetik) özelliklere göre belirlenir ve değişmezdir. Fakat günümüzdeki bakış 
açısı somatotipin fenotipik bir karaktere sahip olduğunu ve sportif aktivite, 
çevresel etkiler, büyümeye ve yaşa bağlı olarak değişebilir özellikte olduğu 
görüşündedir. Sheldon temel verilerini 4000 üniversite öğrencisinin standart bir 
şekilde önden, yandan ve arkadan  fotoğraflarını çekerek oluşturmuştur. 1954’ 
te örneklemini daha da genişleterek 18-64 yaş arası 46000 insana ulaşmış ve 
günümüzde de kullanılan “Sheldon Atlası” ’nı ortaya çıkarmıştır (Carter ve 
Heath, 1990). Sheldon’un metodunda boy ve kilo oranına bakılır ve ardından 
çekilen fotoğraflarla karşılaştırılıp nihai karar verilir. Bu metotta bir kişinin 
genotipik morfolojik özelliklerinin her biri 7 puanlık bir ölçekte üç bileşen 
olarak tanımlanmıştır. Her bir birleşen 7 puanlık bir ölçekte derecelendirilmiş 
(1 olası en düşük gelişimi ve 7 maksimum değeri temsil eder) (Singh, 2007) 
ve endomorfi, mezomorfi ve ektomorfi değeri olarak adlandırılmıştır (Carter 
ve Heath, 1990). İlk birleşen endomorfi, ikinci birleşen mezomorfi ve üçüncü 
birleşen ise ektomorfi değerini gösterir. Her birey, bu üç bileşenin farklı 
derecelerde gelişimine sahiptir (Singh, 2007). 

3.1.	 Endomorfi:

Bireyin vücut yapısının göreceli olarak yağlı bir yapıya sahip olduğunu ifade 
etmektedir. Endomorfik bir yapıya sahip olan bireyin karın bölgesinin daha 
şişkin, fiziksel olarak dış hatlarının yumuşak yapıda ve yuvarlak olduğu ve 
sindirim sisteminin de gelişmiş olduğunu ifade eder. Bu tipe sahip bir birey 
büyük yuvarlak bir kafa, kalın ve kısa bir boyun, yağlı bir göğüs ve sarkık bir 
karna sahiptir. Yağ oranının fazla olmasından dolayı hiçbir kas grubu gözükmez. 
Endomorfi bileşeni, bir süreklilikteki subkutan yağ miktarını en düşük orandan 
en yüksek orana kadar karakterize eder (Duquet ve Carter, 2009; Eston ve Reilly, 
2009; Jürimäe ve Jürimäe, 2000). Dominant bir endomorfik birey puanlaması 
6-3-2 şeklinde ifade edilir.
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3.2.	 Mezomorfi:

Bireyin vücut yapısının kaslı bir yapıya sahip olduğunu ve iskelet sisteminin de 
iyi geliştiğini ifade etmektedir. Mezomorfik bir yapıya sahip olan birey keskin 
ve üçgenimsi vücut hatlarına, düz bir karına, geniş omuzlara ve öne doğru çıkık 
göğüs yapısına ve doğru bir duruş postürüne sahiptir (Tóth vd., 2014; Eston 
ve Reilly, 2009). Mezomorfik bir bireyin boyuna göre yağsız vücut kitlesi 
olduğu düşünülebilir. Bu bileşen, sürekli bir süreçte iskelet kası gelişimini en 
düşük orandan en yüksek orana göre değerlendirir (Jürimäe ve Jürimäe, 2000). 
Bu tipe sahip bir birey kare görünümlü vücut yapısıyla karakterizedir. Gövde 
büyük ve yukarıda, omuzlar ise geniştir. Deltoid ve karın kasları oldukça 
belirgin ve dışarıdadır. Kol ve bacak kasları iyi gelişmiştir. Özellikle sporla 
uğraşan bireylerin mezomorfik bir yapıya sahip olduğu görülür. Dominant bir 
mezomorfik birey puanlaması 1-7-2 şeklinde ifade edilir.

3.3.	 Ektomorfi:	

Vücudun görece doğrusal ve zayıf bir yapıya sahip olduğu ifade etmektedir. 
Ektomorfinin değerlendirilmesi, temel olarak, boyun, vücut kütlesinin küp kökü 
oranının endeksine dayanmaktadır (Jürimäe ve Jürimäe, 2000). Bu birleşene 
sahip bir bireyin vücut yapısının temel özelliği incelik, narinlik ve zayıflığıdır ve 
aynı zamanda yağsızlığın da göstergesidir. Zayıf bir iskelet ve kas yapısı, küçük 
ve dar omuzlar, nispeten uzun uzuvlar, düz ve dar bir göğüs yapısı ve zayıf bir 
kalça yapısı bu vücut tipinin dominant özelliğidir (Tóth vd., 2014). 

Sheldon sınıflamasındaki genotipik yaklaşım ve fotoğrafik görünüm 
puanlamaların zor ve objektifliğini etkilemesi bakımından çoğu araştırmacı 
tarafından eleştirilmiş ve daha objektif bir hesaplama yapabilmek adına 
Parnell (1954-1958) vb. isimler de çalışmalar yapmıştır. Sheldon’un 
kriterlerine göre somatotip derecelendirme tahmininde antropometrik 
ölçümleri uygulayarak olabilirliğini göstermişlerdir. Heath ve Carter ise 
günümüzde de geçerliliğini koruyan sınıflandırma yöntemlerinden en 
başarılı olan kendi metotlarını uygulamışlardır (Duquet ve Carter, 2009; 
Jürimäe ve Jürimäe, 2000). 1967 yılında uygulanan bu yöntemde somatotip 
metodu formülarize edilmiş, ölçümlere dayalı bir sistem geliştirilmiş ve 
değerlendirme gerçekleştirilmiştir (Carter, 2002). Bu metotta da bireyin 
fiziki yapısına göre endomorf, mezomorf ve ektomorf değerleri ayrı ayrı 
derecelendirilmiş ve her bir birleşen 7 puanlık bir ölçekte değerlendirilmiştir 
(Carter, 2002; Carter ve Heath, 1990). 
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4. Antropometrik Somatotip Ölçümü

Antropometrik somatotipi hesaplamanın iki yolu vardır; (a) verileri somatotip 
derecelendirme formuna girerek bireylerin somatotipini hesaplamak ve (b) 
Heath ve Carter tarafından oluşturulan formüller ile birlikte somatotipin 
belirlenmesi.

(a)	 Derecelendirme	Formunu	Kullanarak	Somatotiplerin	Hesaplanması
Endomorfik Derecelendirme; endomorfi puanını bulabilmek için triceps, 

subscapular ve supraspinale deri kıvrımı kalınlıkları değerleri toplanıp formda 
belirtilen yere kaydedilir. Derecelendirme formunda belirtilen popülasyonun 
ortalama boyu 170.18 (cm) olarak kabul edilir (bu değer çalışılan popülasyonun 
ortalaması alınarak yeniden hesaplanabilir). Daha sonra üç deri kıvrımının 
toplamıyla 170.18 / Boy uzunluğundan elde edilen değer ile çarpılır. Bu 
işlemden elde edilen sonuç endomorfi tablosunda verilen değerlere en yakın olan 
rakama gelecek şekilde işaretlenir. İşaretlenen değer altta yer alan endomorfi 
sütunununda bulunan değerlere gelecek şekilde daire içine alınır ve bu değer 
bireyin endomorfik değeri kabul edilir. 

Endomorfi= (Triceps DKK + Subscapular DKK + Supraspinale DKK)

 x (170.18 / Boy Uzunluğu)

Mezomorfik Derecelendirme; mezomorifk değerini hesaplamak için, uygun 
kutucuklara boy uzunluğu, humerus ve femur genişlikleri ve biceps (üst 
kol) çevresi (cm) yazılır. Triceps deri kıvrımı kalınlığı değeri milimetreden 
santimetreye dönüştürülür ve biceps çevresi değerinden çıkartılır. Aynı şekilde 
baldır deri kıvrımı kalınlığı değeri de milimetreden santimetreye dönüştürülür 
ve baldır çevresinden çıkartılır. Her bir bulunan değer mezomorfi kutusundaki 
kendi sırasında en yakın karşılığına yazılır. Bulunan değer (ölçüm) iki değerin 
ortasına düşerse alt değer daire içine alınır). Ölçülen boy uzunluğu değeri 
sürekli bir ölçek olarak görülür ve bu değer 0 noktası olarak kabul edilir. 
Diğer işaretlenen değerler boy uzunluğu sütununun sağ tarafında kalıyor ise 
artı (pozitif sapmalar); sol tarafında kalıyor ise eksi (negatif sapmalar) olarak 
sapmaların toplamı hesaplanır. Elde edilen sonuç ortalama sapma değerini (D) 
verir. Bulunan bu değer formülde yerine konularak mezomorf değeri elde edilir. 

Mezomorfi= (D / 8) + 4

Elde edilen mezomorfi değeri en yakın yarım (½) değer birime yuvarlanarak 
işaretlenir.
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Endomorfik Derecelendirme; bireyin ağırlığı (kg) ve boy uzunluğu 
(cm) kaydedilir. Daha sonra boy uzunluğunu ağırlığın küp köküne bölünerek 
ektomorfi kutucuğundaki en yakın karşılığı daire içine alınarak belirlenir. 

Ektomorfi= Boy / Ağırlık1/3

Elde edilen endomorfi, mezomorfi ve ektomorfi değerleri somatokartlara 
yerleştirilerek bireyin vücut yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir (Carter, 2002). 

Şekil 1: Somatotip derecelendirme formu (Norton ve Olds, 2004).
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(b)	 Heath-Carter	Formülleriyle	Somatotiplerin	Hesaplanması
Antropometrik somatotipi elde etmenin ikinci yöntemi ise içine verilerin 

girildiği denklemlerdir. Bu yöntemde ilk hesaplamadaki gibi boy, ağırlık, triseps, 
subscapular, supraspinale ve baldır deri kıvrımı kalınlıkları, biepikondiler femur 
ve humerus (genişlikleri), kol ve baldır çevreleri ölçümleri gerekmektedir. 

Endomorfi = - 0.7182 + 0.1451 (X) - 0.00068 (X 2 ) + 0.0000014 (X 3)

X: Triceps, subscapular ve supraspinale deri kıvrımı kalınlıkları toplamı, 
170.18 / Boy uzunluğu (cm) ile çarpılır.  Endomorfi bileşeni hesaplanmadan 
önce boy uzunluğu değerri düzeltilmeli ve düzeltilmiş X değeri kullanılmalıdır. 
Endomorfi değerinin hesaplanmasında kullanılan bir metottur.

Mezomorfi= [0.858 x humerus genişliği (cm) + 0.601 x femur genişliği (cm) + 
0.188 x düzeltilmiş biceps çevresi* (cm) + 0.161 x düzeltilmiş baldır çevresi** 

(cm)] 
– [boy uzunluğu (m) x 0.131] + 4.5

*Düzeltilmiş Biceps Çevresi: Biceps çevresi – Triceps deri kıvrımı kalınlığı / 
10

**Düzeltilmiş Baldır Çevresi: Baldır çevresi – Baldır deri kıvrımı kalınlığı / 10. 

Ektomorf değerini hesaplayabilmek için boy-ağırlık oranına göre üç tane 
denklem uygulanır:

Boy-Ağırlık oranı 40.75 değerinden büyük veya eşitse,
Ektomorfi = 0.732 x Boy-Ağırlık oranı - 28.58

Boy-Ağırlık oranı 40.75’ten küçük ancak 38.25’ten büyükse
Ektomorfi = 0.463 x Boy-Ağırlık oranı - 17.63

Boy-Ağırlık oranı 38.25’e eşit veya daha küçükse 
Ektomorf = 0.1 veya ½ olarak hesaplanır (Carter, 2002).

5. Somatotip Kategorileri

Bileşenlerin baskınlığı arasında benzer ilişkilere sahip olan somatotipler, bu 
ilişkileri yansıtacak şekilde adlandırılmış 13 kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; 

Merkez; hiçbir bileşenin diğer ikisinden birden fazla birimde farklılık 
göstermediği sınıflamadır.

Dengeli endomorf; endomorfinin baskın ve mezomorfinin ve ektomorfinin 
eşit olduğu (veya yarım birimden fazla farklılık göstermeyen) bir kategoridir. 
Somatotipi 5-2-2 olan birey örnek gösterilebilir. 
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Endomorfik mezomorf; mezomorfi dominanttır ve endomorfi bileşeni 
ektomorfiden daha büyüktür. Somatotipi 3-6-1 olan birey örnek gösterilebilir. 

Mezomorfik endomorf; endomorfisi baskındır ve mezomorfi bileşeni 
ektomorfiden daha büyüktür. Somatotipi 5-3-2 olan birey örnek gösterilebilir. 

Mezomorf-endomorf; endomorf ve mezomorf bileşneleri eşittir (veya 
yarım birimden fazla farklılık göstermezler) ve ektomorfi bileşeni daha küçüktür. 
Somatotipi 4-4-2 olan birey örnek gösterilebilir. 

Dengeli mezomorf; mezomorfinin baskın ve endomorfin ile ektomorfinin 
eşit olduğu (veya yarım birimden fazla farklılık göstermeyen) bir kategoridir. 
Somatotipi 2-5-2 olan birey örnek gösterilebilir. 

Mezomorf-ektomorf; mezomorf ve ektomorf bileşenleri eşittir (veya 
yarım birimden fazla farklılık göstermez) ve endomorfi bileşeni daha küçüktür. 
Somatotipi 2-4-4 olan birey örnek gösterilebilir. 

Ektomorfik mezomorf; mezomorfi bileşeni dominanttır ve ektomorfi 
endomorfi bileşeninden daha fazladır. Somatotipi 1-5-3 olan birey örnek 
gösterilebilir. 

Mezomorfik ektomorf; ektomorfinin baskın ve mezomorfi bileşeninin 
endomorfiden daha fazla olmasıdır. Somatotipi 1-3-6 olan birey örnek 
gösterilebilir. 

Dengeli ektomorf; ektomorfi bileşeninin baskın olduğu, endomorfinin ve 
mezomorfi bileşenlerinin ise eşit olduğu (veya yarım birimden fazla farklılık 
göstermediği) kategoridir. Somatotipi 2-2-5 olan birey örnek gösterilebilir. 

Ektomorfik endomorf; endomorfinin dominant, ektomorfi bileşeninin 
mezomorfi bileşeninden daha fazla olduğu kategoridir. Somatotipi 5-2-3 olan 
birey örnek gösterilebilir. 

Endomorf-ektomorf; endomorf ve ektomorf bileşenleri eşittir (veya yarım 
birimden fazla farklılık göstermez) ve mezomorfi bileşeni düşüktür. Somatotipi 
4-2-4 olan birey örnek gösterilebilir. 

Endomorfik ektomorf; ektomorfi bileşeninin dominant, endomorfinin 
mezomorfi bileşeninden daha büyük olduğu kategoridir. Somatotipi 3-2-6 olan 
birey örnek gösterilebilir. 

13 kategori dört büyük kategoriye de ayrılabilir. Bunlar: 
Merkez: hiçbir bileşenin diğerlerinden fazla birimde farklılık göstermediği 

kategoridir.
Endomorf: endomorfinin baskın, mezomorfi ve ektomorfi yarım birimden 

daha düşüktür.
Mezomorf: mesomorfinin baskın, endomorfi ve ektomorfi yarım birim 

daha düşüktür. 
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Ektomorf: ektomorfinin baskın, endomorfinin ve mezomorfinin yarım 
birimden daha düşük olduğu görülmüştür (Carter, 2002; Duquet ve Carter, 2009).

Şekil 2: Somatokart örneği

Şekil 3: Somatokart sınıflandırması
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6. Somatotipi Belirleyen Faktörler

Dünya genelinde yapılan çalışmalara bakıldığında popülasyonlardan gelen 
örnekler genetik, büyüme, cinsiyet, beslenme, fiziksel aktivite/spor ve yaşlanma 
ile ilgili farklılıkları sunmaktadır. Çeşitli derecelerde seksüel dimorfizm 
belirgindir, kadınlar erkeklerden daha endomorfik ve daha az mezomorfiktir. 
Hem genetiğin hem de çevresel faktörlerin fenotipik somatotipi etkilediği açıktır, 
fakat hangi yönde nasıl katkıda bulunduğu hala belirsizliğini korumaktadır. 
Çevresel etkinin rolü de yadsınamaz. Genetiğin rolünü anlamak, somatotipi 
oluşturan vücut dokularının gelişimine kalıtsal katkının değerlendirilmesindeki 
ilerlemelere bağlıdır. Büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda somatotip 
aralığı yetişkinlere göre daha sınırlıdır. Uzunlamasına yapılan çalışmalar, çocuk 
somatotiplerinin her cinsiyet için genel olarak tutarlı bir düzende değiştiğini 
göstermektedir. Ergen ve yetişkinlere göre, seksüel dimorfizm on iki yaşına 
kadar daha azdır. Somatotipin değişmesi ve stabilitesi beslenme, egzersiz ve 
sağlık durumunun işlevleri olarak görünmektedir.

Heath-Carter somatotip değerleri, şekil, görece büyüklük ve vücut 
kompozisyonundaki farklılıkları kapsar ve büyüme ve olgunlaşma sırasında 
bireyin vücut analizini gerçekleştirmek için çok uygundur. Özelikle büyüme 
ve olgunlaşma dönemindeki çocuk ve ergenler üzerinde yapılan somatotip 
çalışmaları onların gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Belçika, 
Çekoslavakya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan ve Venezuela’ da 5-18 yaş 
arası çocukların somatotipleri üzerinde yapılan kesitsel çalışmalar olmasına 
rağmen Türk çocukları üzerinde yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. 
Türk çocuklarında ve ergenlerinde yapılan ilk büyük ölçekli çalışma Özer 
vd. (2008) tarafından yapılan “Somatotypes of schoolchildren aged 6 to 17 
from Ankara, Turkey” ’dir. Bu araştırmanın amacı 6-17 yaş arası 1224 Türk 
çocuklarında (707 erkek – 717 kız)  Heath-Carter tekniğini kullanarak yaşa ve 
cinsiyete özgü somatotipleri belirlemektir.

Somatotip, fiziksel uygunluk testleri ve sporda başarı ile önemli ölçüde 
ilişkilidir. Fiziki yapının şekillenmesinde uygulanan spor dalının ve gösterilen 
performansın pozitif yönde katkısı vardır. Özellikle küçük yaşlarda başlanılan 
sporlarda vücudun hangi yöne doğru şekilleneceği bireyin göstereceği 
performansa bağlıdır. Bir sporcunun seçtiği sporda başarılı olabilmesi için 
karakteristik bir somatotip yapısına sahip olması (veya kazanması için 
eğitilmesi) gerekmektedir. Fiziksel uygunluk ve motor yetenek testleri 
somatotip ile fiziksel performans arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ölçüt 
olarak kabul edilir. Bazı somatotipler özellikle hız, güç veya dayanıklılık gibi 
fiziksel uygunluk testlerinde yüksek performans için çok uygundur. Bazı spor 
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dallarında antrenman yapmak endomorfiyi mümkün olan en düşük seviyeye 
düşürür ve mezomorfiyi aşırı yüksek seviyelere çıkarır. Somatotip bilgisinin 
ciddi antrenman veya rekreasyon rehberliği için uygun sporun seçiminde 
faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Çoğu sporda, üst düzey sporcular sporcu olmayan 
referans gruplarına göre daha mezomorfik ve daha az endomorfiktir. Bazı sporlar 
belirgin bir şekilde farklı somatotip dağılımlarına sahipken, bazıları da sedanter 
bireylerle karşılaştırıldığında onlarla benzer yapıya sahip olabiliyorlar. Diyet, 
büyüme, egzersiz ve bireyin farklı sporlarda uyguladığı antrenman ve teknik de 
somatotipin değiştirilebilir olması yönünde fırsat sağlar (Carter ve Heath, 1990).  

Şekil 4: Olimpik erkek sporcuların 
ortalama somatotipleri (Carter ve Heath, 1990).

7. Vücut Oranı

Metrik ölçümlerle uzun kemiklerde görülen değişimler ortaya çıkarılarak 
incelenen bireyin seküler değişimi ( sağlık, beslenme ve fiziksel aktivite 
düzeyi) hakkında bilgi edinilebilir. Böylelikle farklı toplumlardaki bireyler ile 
karşılaştırılarak gelişim seviyeleri gözlemlenebilir (Erdal ve Duyar, 1998: 242). 
Çocuklarda büyüme süreci hem boy ve kilodaki değişiklikleri hem de vücut 
oranlarındaki değişiklikleri içerir. Yapılan çalışmalarda bu oranların şişmanlık 
(obezite), kardiyovasküler rahatsızlıklar, diyabet, karaciğer fonksiyon bozukluğu 
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ve bazı kanser türleri için epidemiyolojik risk ile ilişkili olduğu belirtilmiştir 
(Bogin ve Varela-Silva, 2010: 1048). 

Bölgesel yağ dağılımının en yaygın olarak kullanılan ölçüsü bel çevresi, 
ağırlık-boy oranı veya bel çevresinin yüksekliğe oranıdır. Merkezi yağlanmanın 
göstergeleri arasında bel çevresi ölçümü yer alır (erkeklerde 102 cm’den  büyük,  
kadınlarda 88 cm’den büyükse). Yetişkinlerde bel-kalça oranı, göreceli ağırlık 
ayarlamasından sonra morbidite riski tahminini verir (Wells ve Fewtrell, 2006: 
613). Büyük ölçekli epidemiyolojik çalışmalarda bel-kalça oranının sağlık risk 
faktörleri ile ilişkisinin sağlamlığı, abdominal ve gluteofemoral yağ dokusu (kalça 
genişliği) arasındaki önemli metabolik farklılıkları gösteren önemli bir araştırma 
bütünü tarafından vurgulanmıştır. Ayrıca gluteofemoral yağlanmanın, emzirme 
döneminde annelere enerji sağlamak için vücutta depolandığı ve bu durumun 
evrimsel bir adaptasyon sonucu olduğu belirtilmiştir (Eston ve Reilly, 2009: 
22). Boy-ağırlık oranının erkeklerde 0,95 veya daha fazla olması, kadınlarda 
ise 0,85 veya daha fazla olması o bireylerde kardiyovasküler riskin arttığının 
göstergesidir. Boy-ağırlık oranı, kardiyovasküler riskle ilişkilendirilen başka 
bir abdominal yağlanma ölçüsüdür (Preedy, 2012: 278). Ayrıca antropometrik 
ölçümlerle birlikte vücut boyutunu/oranlarını değerlendirmek ve vücuttaki yağ 
ve kas kütlesi miktarını ölçmek için kol antropometrisi (üst kol yağ alanı, üst 
kol kas alanı ve kol yağ indeksi), frame index ve kormik index te kullanılan 
yöntemler arasındadır ve aşağıda yer alan formüller aracılığıyla hesaplanmıştır:

AMA (cm2) = [c - p × TS]2 / 4 × p

AFA (cm2) = [c2 /  (4 × p)] – AMA

AFI (cm2) = AFA / [c2 / (4 × p)]  100

AMA: Üst kol kas alanı, AFA: Üst kol yağ alanı, AFI: Üst kol yağ indeksi, c: Üst 
kol çevresi, TS: Triceps dkk (Frisancho, 1990: 20).
Kormik indeks: Büst yüksekliği / boy ´ 100 (Burton vd., 2013).
Frame indeks: Dirsek genişliği / boy ́  100 (Gropper vd., 2009; Frisancho, 1990).

İnsanın vücut yapısının şekli, hacmi, birbirine oranları, yağ-kas oranlarının 
değişimi ve gelişimi, özellikle sporcu bireyler üstünde de etki alanına sahiptir. 
Örneğin, voleybol ve hentbol ile uğraşan sporcuların üst extremitelerini güçlü 
bir şekilde kullanması nedeniyle yüksek atış gücü, tekvando ve atletizmde 
atlama branşıyla  uğraşan sporcuların alt ekstremite değerlerinin, bacak ve 
baldır/uyluk oranlarının yüksek ve güçlü (kas) olması düşünülmektedir (Acar, 
2019; Ackland vd., 2009). Ağırlık branşındaki sporcuların bacak ve kollarının 
gövdelerine oranla daha kısa değerlerde olması beklentiler arasındadır. Yüzme 
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branşıyla uğraşanların ise ağır-uzun bir gövdeye ve boya, uzun bir önkola 
ve büyük ayaklara sahip olması beklenir. Basketbol branşındaki sporcuların 
ise hoplamaya ve zıplamaya bağlı olarak uzun bir boya, atletik vücut yapısına, 
uzun alt ve üst extremitelere sahip olduğu belirtilmiştir (Acar, 2019; Ackland 
vd., 2009).

8. Sonuç

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde spora, sporcuya ve beden 
eğitimine verilen değer spor biliminin gelişmesinde önemli bir etken olarak 
görülmektedir. Bundan dolayı o ülkelerin elde ettikleri başarılar tesadüfi değildir. 
Kinantropometrik ölçüm ve analizler ile bir sporcunun uğraştığı spor branşına 
uygun vücut tipini ortaya çıkarmak, sportif performansını bu doğrultuda 
geliştirmek ve optimal başarıya ulaştırmak diğer çevresel etkenler ile birlikte 
mümkün hale gelmiştir. Elde edilen başarı ve bu başarının devamı için sportif 
katılımlara bakılmaksızın sporcuların sürekli kendi vücut modifikasyonlarını 
(kitle kazanmak, yağ azaltmak veya rekabet için bir ağırlık kategorisi yapmak 
gibi) hazır tutmaları gerekmektedir. Bu nedenle hem sporcu için hem de 
antrenörler ve ekibi için sezon öncesi ya da müsabaka aşamaları boyunca fiziki 
yapılarını ve vücut kompozisyonu durumlarını izlemek giderek daha önemli 
hale gelmiştir. 
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1. Giriş

İnançlar insanlığın güçlü bir bağı olarak tarihsel süreç içerisinde kendisini 
her zaman göstermiş gerek bireyler ve gerekse toplumlar üzerinde etkili 
olmuşlardır. İnançlar dini ya da felsefi temelli yönelimler olabilmekte, kimi 

inançlar da her ikisini içerebilmektedir. Bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde 
kendisini gösteren deizm hem dini ve hem felsefi denebilecek bir inanç biçimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu inanç kurumsal dinlerin dışında hatta çoğu 
zaman kurumsal dinlere bir tepki olarak ortaya çıkmaktadır. İnançlar metafizik 
unsurlar taşısa da toplumsal gerçeklikten yalıtılarak açıklanmazlar. Bu bakımdan 
deizm biçiminde karşımıza çıkan bu dini-felsefi inanç biçimi de belli tarihsel 
toplumsal koşulların ürünü olarak kendisini göstermekte çeşitli dönemlerde ve 
toplum kesimleri üzerinde farklı etkiler bırakabilmektedir.

Ülkemizde son zamanlarda özellikle gençler arasında deizme yönelimin 
baş gösterdiği şeklinde medyada haberler çıkmakta ve buna ilişkin olarak 
başta akademik çevreler olmak üzere çeşitli kesimlerce bazı araştırmalar 
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada deizmin tarihsel arka planı göz önünde 
bulundurularak konu hakkında yapılan bazı güncel çalışmalardan ve kendi 
gözlemlerimizden hareketle konuya dair bir değerlendirme yapılacaktır. Konu 
önce deizm kavramı, sonra da batıda deizm ve İslam dünyasında ve Türkiye’de 
deizm başlıkları altında incelenecek sonuç bölümü ile nihayete erdirilecektir.

2. Deizm Kavramı

Deizm “Tanrı” anlamına gelen latince  “deus” kelimesinden, deizm ise Grekçe’de 
yine “Tanrı” anlamına gelen “theos” tan türetilmiştir. Batıda 16. Yüzyıldan 
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sonra baş gösteren dini felsefi tartışmalarla birlikte deist geleneksel Hristiyan 
inançlarından sapanlar, teist ise bu inançları savunanlar için kullanılmıştır 
(Erdem, 1994, s.109). Bu yönüyle deizm her türlü dini vahyi, vahyin bildirdiği 
Allah’ı ve dini kabul etmeyerek sadece akıl yoluyla ulaşılan bir tanrının 
varlığını kabul eden, “teşbih” ve “teşhis”i reddeden felsefi bir inanç biçimidir. 
Bu inanç artık herhangi bir dine ve peygambere gereksinim duyulmayacağını 
öne sürmek suretiyle “tabii din” fikrini savunmaktadır (Bolay,1981, s. 64). 
Türkçe karşılığı “yaradancılık” olarak çevrilen deizm tanrıyı kabullenmekle 
birlikte belli bir dinin nass(dogma)larını ve esaslarını göz ardı eden ve tanrının 
evereni yarattıktan sonra onu kendi yasalarına göre işlemek üzere kendi haline 
bıraktığını ileri süren bir felsefi akım olarak kendisini gösterir (Kıllıoğlu, 1990, 
s. 311).

Ayni kökenden gelen deizm ile teizm kavramları arsındaki temel fark sudur: 
Deizmi kabul edenler vahye dayalı dini inkar ederken teizme inanalar vahye 
dayalı dinin yanında tanrıya ve peygamberlik kurumuna da inanırlar. Bu nedenle 
vahyi, vahye dayalı dini ve peygamberleri inanç biçimi olarak benimseyen bir 
teist ateizme ve panteizme de karşıdır (Kıllıoğlu, 1990, s. 311).

Deizm, hem felsefi hem de dini yönü olan “yarı-dinî, yarı-felsefi bir 
hareket” olarak kendisini gösterir. Çünkü o bir felsefe olduğu kadar, bir inanç 
anlamında kimi kutsalları olan, içinde ‘iman’ın da yer aldığı kendine özgü bir 
tür “dini inanç özelliği taşımaktadır. Ancak yaygın anlayışla doğal din ya da akıl 
dini olarak görülmektedir. Bu sebeple, “felsefi din” deyimi onu en belirgin bir 
biçimde nitelemektedir. Deizm modern dönemin dini olarak da görülmektedir. 
Bunun temel sebebi aklî bilgiyi vahyî bilginin yerine monte ederek bu felsefi 
dini bu dönemde adeta dinselleştirmesidir (Peker, 2018, s. 1-15) 

3. Batıda Deizm

Deizmin kökleri ilkçağda stoa felsefesine kadar uzanır. Bu felsefeye göre göre 
din tanrıdan gelen vahyin değil, aksine insan aklının bir ürünüdür. Nitekim 
stoa felsefesinde tabiat ile akıl aynı anlamı içerirler. Dolayısıyla stoacılar ve 
takipçileri “doğa” ya da “doğal ışık” kavramıyla aklı kastetmektedirler. Buna 
göre “doğal din” akıl dini ve aklın ışığı ile ulaşılan din demektir (Gökberk, 
1985, s. 206). 

Deizmin düşünsel köklerinden birini de Aristo felsefesine dayandığını 
söyleyebiliriz. Aristo tanrı hakkındaki görüşleriyle deist anlayışa en çok 
sahip olan filozoflardan biri sayılır. Onun felsefi sistemindeki “ilk muharrik” 
fikri, deistik tanrı tasavvuruyla bire bir örtüşmese de evrenden ayrı ve evreni 
harekete geçiren ilk hareket ettirici ama evrene müdahil olmayan güç şeklindeki 
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anlayışı deizmle benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla deizmin temel düşünsel 
köklerinden birinin de Aristoteles felsefesi olduğu söylenebilir (Peker, 2018, 
s.21).

Bu doğrultudaki din anlayışını Rönesans döneminin sonlarında yetişen iki 
tipik düşünür sürdürmüştür Bunlardan biri Fransız Jean Bodin, diğeri de İngiliz 
ve Herbert of Cherbury’dir (Gökberk, 1985, s. 206)

Yediler Konuşması adlı kitabında Bodin her biri farklı dinden olan yedi 
kişiyi aralarında konuşturarak bazı sonuçlar çıkarır. Bodin’e göre her din 
göreceli olarak doğrudur. Mutluluğa ermek için sadece akıl ve tabiat kanunları 
yeterlidir. Bunun için ne pagan dinlerin ne de vahyi dinlerin doğmalarına ihtiyaç 
vardır. Aslında bütün dinler yaratılıştan gelen ve tüm insanlarda bulunan tek 
tabii dinin türevleridir. Bu dinin esasları şunlardır: Tanrının birliği, ahlak bilinci, 
özgürlük ölümsüzlük, öte dünyada bir karşılığa inanış. Bütün bunlar tüm insan 
ve toplumlarda zaten tabii olarak vardır. (Gökberk, 1985, s. 207). Dolayısıyla da 
bu yaklaşıma göre kurumsal dinlerin öğretilerine ihtiyaç yoktur.

Herbert of Cherbury’de Doğruluk Üzerine adlı eserinde doğal din 
anlayışını geliştir ve dinin özünün doğal dinde bulunduğunu söyler. Ona göre 
ise vahiy aklın ilkelerine tabi olmalıdır. Çünkü akıl din alanında bağımsızlığını 
koruyan tek güçtür. O’na göre her dinin temelinde şu beş önerme bulunmalıdır: 
1.En yüce varlık olarak bir tanrı vardır. 2. Bu tanrıya tapılmalıdır. 3.Tapınmanın 
amacı erdemli bir dindarlık olmalıdır 4. Suç ve günahın cezası pişmanlık 
duyarak ödenmelidir. 5. Öbür dünyada bir ceza ve ödül beklenmelidir. Dinlerde 
bu ilkelere uygun ve bu ilkelere aykırı olmayan inanışlar kabul görmelidir. 
Ancak ona göre tarihi dinler dinin özünü zedelemiş, akla ve doğal olana aykırı 
tasarımlar geliştirmişledir (Gökberk, 1985, s.207).

Deizm Avrupa’da en çok İngiltere’de yayılmıştır İngiltere’de deizmin 
kurucusu olarak kabul edilen Herbert of Cherbury Tanrı ve âhirete inanmış ancak 
kutsal metinlerin doğruluğu konusunda ciddi kuşkular ortaya koymuş ve din 
adamlığı kurumuna şiddetli eleştiriler yöneltmiştir. Ayrıca O insanın herhangi 
bir dine ihtiyaç duymaksızın aklıyla evrensel gerçekleri kavrayabileceği 
görüşündedir.. O’nu takip eden Charles Blount bir deist olduğunu açıkça ifade 
eden ilk düşünür olarak bilinmektedir. Ölümünden sonra sonra yayımlanan 
Summary Account of the Deist’s Religion adlı eseri deist anlayışın yayılmasında 
büyük bir rol oynamıştır. Daha sonra John Toland Christianity Not Mysterious 
ve Matthew Tindal, Christianity as Old as the Creation adlı eserleriyle deizmi 
yaymaya çalışmışlardır. Bu ve benzeri eserlerde bazı farklılıklar görülse de 
vurgulanan ortak noktalar vardır. Mucize gibi olayları reddederek Hristiyanlığı 
rasyonelleştirme ve deizme yaklaştırma çabaları, kutsal metinlerin doğruluğu 
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konusunda ciddi şüpheler ve yoğun eleştiriler getirme, din adamlarının ruhanî 
otoritesini kabul etmeme, aklın apriori olarak tanrı fikrine ulaşabileceği ve 
kurtuluşu sağlayan ahlâk kurallarını koyabileceği iddiası bunların en başta 
gelenleridir. Ayrıca William Wollaston, Thomas Woolston, Thomas Morgan, 
Thomas Chubb gibi Hristiyanlığa inanan ve “ hristiyan deistler” olarak 
tanınan kişiler, aklın da dini gerçeklere ulaşabileceği ve Hristiyanlık ile akıl 
arasında hiçbir çatışma bulunmadığı görüşler öne sürmüşlerdir. Konuya böyle 
bakıldığında deizm akıldışı ve hurafe olarak görülen unsurlardan Hristiyanlığın 
arındırılması gerektiğini öne süren bir dini eleştiri hareketi olmaktadır. Burada 
kutsal metinleri yorumlama yetkisine sahip sadece din adamları olmadığı, aklın 
tüm insanlar için ortak ve evrensel bir kriter olduğu ve bu akıl kriteriyle gerçek 
Hıristiyanlığa ulaşılabileceği iddiası gündeme getirilmiştir (Erdem,1994, s.110).

Bu bağlamda İngiliz teolog ve düşünürü Samuel Clarke deizmin tanrısını 
inayetle ilişkisi olamayan , ahlaki özellikleri bulunmayan dünyada ilahi inayeti 
temsil eden ahirette ise iyilik ve kötülüğü yargılayan vahiy ve tabiatüstüyle 
ilişkisi olamayan bir yaratıcı şeklinde kavramsallaştırır. Böylece Clark’ın 
Hristiyanlığı tabiî din ölçeğinde temellendirmek istediğini görüyoruz. O’na 
göre bu yönüyle de iyi ve kötü göreceli kavramlar değil, tabiî birer gerçeklerdir 
(Kıllıoğlu, 1990, s. 312).

Hristiyanlığa ve onun kutsal metinlere tam bir teslimiyetle bağlı bir 
kişi olarak bilinen Newton ortaya koyduğu yeni fizik ve doğa yasaları fikri 
ile deizmden çok Hristiyanlığa koruyucu bir kalkan olma işlevi görmüştür. 
Bu durum Kıta Avrupası ve özellikle Fransa’da ise deizm lehine bir gelişme 
göstermiştir. Burada deizmin önemli temsilcilerinden biri olan Voltaire Newton 
fiziği ve doğa yasalarından hareketle tabii din olan deizmi savunmuştur. Voltaire 
burada tanrının yaratıcılığının sürekli olması ile tabiattaki doğal süreklilik fikrini 
çelişkili gördüğü için deizme yönelmiştir. Bu bağlamda Voltaire’ın Hristiyanlığa 
ait kutsal metinleri ironik bir şekilde eleştirdiği görülmektedir. O’na göre insanda 
doğuştan bir iyilik ve adalet duygusu bulunmaktadır. Ama bu duygular zamanla 
kötülüğe ve adaletsizliğe dönüşebilmektedir. Ancak insan doğasında var olan 
ışık sayesinde tekrar yanlıştan dönüp doğruyu bulabilmektedir. Bu yaklaşımı ile 
Voltaire’ın Hristiyanlığın “asli günah” ve kilisenin yol gösterici rolüne aykırı 
düştüğü görülmektedir (Erdem, 1994, s.110).

Hristiyanlığı ve deizmi birlikte benimseyen düşünürlerden biri de Kant’tır. 
Kant bir yandan tanrının varlığını teorik akılla kanıtlanmayacağını iddia 
ederken diğer yandan tanrı ahlak gibi manevi konuların pratik akıl yoluyla 
açıklanabileceğini öne sürmüştür. Başka bir ifadeyle Kant bir taraftan dinsel 
inançların akıl yoluyla kavranamayacağını söyleyerek akıl ve imanın arasını 
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ayırmış, diğer taraftan pratik akılla dini ve ahlaki tecrübeyi temellendirmeye 
çalışmıştır. Bu durum Kant’ı aklın sınırları içinde din fikrine götürmüş O’nu bu 
kapsamda hem Hristiyan ve hem de deist yapmıştır. (Erdem, 1994, s. 110).

Kanta göre deizm ahlaki özellikleri olamayan bir ilk nedenin ve mutlak 
varlığın; teizm ise bu dünyada kaza ve kaderi tayin eden ahirette adaleti sağlayan 
kişisel bir tanrının kabul edilmesidir (Kıllıoğlu, 1990, s. 312). Bununla birlikte 
tarihte deist olarak bilinen Voltaire ve Russu gibi düşünürlerin bu ikinci anlayışı 
benimsedikleri görülmektedir. Bu durum, benimsedikleri görüşler dinlerin 
görüşlerine yakın da olsa, uzak da olsa deizmin tamamen felsefi bir din olduğu 
ve vahye karşı çıktığı gerçeğini değiştirmez (Kıllıoğlu, 1990, s. 312-313).

Günümüzde deizmim toplumların geniş kesimlerine yeterli bir yankı 
bulduğu söylenemez. Kimi kesimlerde ateizmin daha çok etkili olduğu 
görülmektedir. Ancak deizmin dinsel teolojinin ve dinsel otoritelerin dışında 
konuların tartışılmasına imkan sağlaması bakımından belli bir etki bıraktığı 
söylenebilir. (Erdem, 1994, s.110).

 Batı tandaslı bir hareket olarak deizmin kimi halk kesimlerinde yankı 
bulmasının arka planında hiristiyan teolojisinde akla aykırı olarak görülen ve 
hurafelere karşı çıkış önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanında din adamlarının 
kurumsal yapılardan güç devşirerek bilim adamlarına karşı şiddet uygulaması 
ve halk üzerinde baskı uygulaması da etkili olmuştur. Bu anlamda kimi halk 
kesimleri bir kurtarıcı olarak deizme sarılmıştır (Peker, 2018, s. 22).

Aydınlanma ve modernite çoğu kez dinin aşılması veya din karşıtı bir 
düşünce olarak görülmüştür. Hatta Aydınlanma dininin deizm olduğu kabul 
edilmiştir. Aydınlanmanın din karşıtlığı daha çok Fransız aydınlanmasındaki katı 
tutumla ilişkili olarak görülebilir (Köktaş, 2017, s.144). Bu tutum din toplum 
ilişkileri çerçevesinde kilisenin hegemonik otoritesine karşı geliştirilmiştir.

 Bu tutum deistlerin tanrının müdahale etmediği bir evren görüşü ortaya 
koymalarında etkili olmuştur. Çünkü tanrının evrene müdahil olması ancak 
kilise aracılığı ile mümkün olacaktı. Başka bir deyişle kilise tanrı adına evrene 
ve insan ilişkilerine yön verecekti. Bu durum kilisenin toplum üzerindeki 
gücünü artırması, hem dinsel ve hem de siyasal açıdan kurduğu hegemonyanın 
sürdürülmesini kaçınılmaz hale getirmekteydi (Köktaş, 2017, s. 152).

Kilisenin bu müdahalesine ve toplum üzerinde kurduğu hegemonyaya 
karşılık aydınlanma döneminin düşünürleri insanların ahlaki davranış 
geliştirmelerinde ve toplumsal hayatın işleyişinde dinin önemini göz ardı 
etmemişlerdir. Hatta bu dönemde kurumsal dine pek çok eleştir getiren 
düşünürler bile Hristiyanlığın ahlaki davranıştaki önemine vurgu yapmaktan geri 
durmamışlardır. Bunlar arasında Hume ve Voltaire gibi din karşıtlığı ile bilinen 
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filozoflar da bulunmaktadır. Gerek Hume ve gerekse Voltaire dinin bireysel ve 
toplumsal yaşamdaki önemine vurgu yapmaktan geri durmamışlardır. Hume’a 
göre hurafelere bezenmiş ve yozlaşmış olsa da bir dinin olması yokluğundan 
daha iyidir. Çünkü din insanların iç dünyalarını düzene sokar, davranışlarını 
daha insancıl hale getirir ve toplumsal yaşamda ılımlı düzenli ve itaatkar bir 
yapı oluştur. Bu bağlamda Voltaire ise Hristiyanlığın getirdiği ahlaki değerlerin 
önemine vurgu yapar. (Köktaş, 2017, s. 155).

Bütün bu yaklaşımlarla birlikte bir deist tiplemesi olması ve 
deist bir tavrı ifade etmesi bakımından Amerikalı deistlerin öncüsü 
kabul edilen Thomas Paine’in şu sözünü aktarmakta yarar vardır: 
“Ben Tanrı’ya inanıyorum ve bunun ötesi yok. Bu hayatın ötesinde 
mutluluklar diliyorum. Ben bir akidenin Yahudi Havrası, Roma kilisesi, 
Yunan kilisesi, Türk (Müslüman) Camisi, Protestan kilisesi ya da herhangi 
bir kilise tarafından konulacağına inanmıyorum. Benim kendi aklım benim 
kilisemdir. Bütün kiliseler, gerek Yahudi gerek Hıristiyan ya da Türk, bana göre 
insan aklının ürünü gibi geliyor” (Thomas Paine, 1974’den naklen Gündoğar ve 
Yürgüç, 2019, s. 650). 

4. İslam Dünyasında ve Türkiye’de Deist Yönelimler

İslam dünyasında batıdaki biçimde belirgin bir deist yönelim görülmemektedir. 
Ancak deizmi çağrıştırabilecek farklı görüşlere sahip bir kısım düşünürlere 
rastlanmaktadır. Bunların başında Ebubekir Razi ve İbnü Ravendi gibi 
materyalist olarak kabul edilen filozoflar gelmektedir.

Ebu Bekir Razi Tanrıya ve öbür aleme inanmakla birlikte aklı yüceltmekte 
ve peygamberliği gereksiz görmektedir. O tanrının insanlara verdiği akılla her 
türlü nimetlere ulaşılabileceği kanısındadır. Ona göre de insanların hayvanlardan 
üstün tutulmasının nedeni insana tanrı tarafından lütfedilen akıl sayesinde 
mümkün olmaktadır (Yıldız ve Kıyıcı,2017, s. 305).

Ancak Razi’nin tanrıyı kabul eden ama aklı kutsayan bu gibi görüşlerini 
yansıtan eserlerinin günümüze kadar ulaşmadığı görülmektedir. Bu nedenle 
de Razi’nin deist olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya konmuştur 
(Yıldız ve Kıyıcı, 2017, s. 310). O’nun bu konuya ilişkin eserlerinin günümüze 
ulaşmaması bu konuda tam bir netliğe imkan vermemektedir. Fakat kendisinden 
sonra gelen Kirmani’nin eserlerinden ve diğer araştırmacıların yaptığı nakillerden 
hareketle Razi’nin peygamberliği kabul etmediği kanısı güçlenmektedir(Yıldız 
ve Kıyıcı, 2017, s. 310-311).

Materyalist bir filozof olarak anılan ibnü’-Ravendi’nin mutlak atesist 
olduğuna ilişkin kesin bir yargıya varılamamaktadır. Ancak O’nun peygamberliği, 
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vahyi ve yerleşik İslam inançları açısından peygamberliğin kanıtında çokça 
öne çıkarılan mucizeleri inkar ettiği noktasında bir görüş birliği bulunmaktadır 
(Sönmez, 2017, s. 278). 

Bütün bunlara rağmen ortaçağdan yeni çağa geçiş döneminde batı 
toplumlarında yaşanan teolojik bunalımların ve batıya özgü tarihsel koşulların 
bir ürünü olarak ortaya çıkan deizmin İslam ortaçağında bir karşılığının 
bulunduğunu söylemek güçtür. Bu bağlamda Tanrı’ya, O’nun âlemi yarattığına 
inanan, ancak bu çerçevede ulaşılan kaynaklara göre peygamberliği inkâr edip 
aklı temel alan felsefî bir yaşama tarzını benimsediği kabul edilen Ebû Bekir 
er-Râzî’nin bir deist olduğu söylenebilirse de bu tür görüşlerin en azından bir 
ekol haline gelmediği ve yaygın bir etkiye sahip olamadığı görülmektedir. 
(Erdem, 1995, s. 110-111).

İslam dünyasında başta İbni Teymiyye olmak üzere bazı düşünürler, 
Farabi İbni Sina ve İbni Rüşd gibi filozofların vahiy meleğini “faal akıl” olarak 
anlamalarını peygamberler dışındaki bir takım seçkin dini kişiliklerin bu akılla 
bağlantı kurabilecekleri şeklindeki bir nevi deizme kapı aralayan iddialarını 
dini açıdan tehlikeli bulmuşlardır. Onlara göre bu tür yaklaşımlar kabul 
edilirse vahyin dindeki belirleyiciliği, özellikle normatif özelliğini kaybolacak, 
peygamberliğe duyulan ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Böylece bu durum bir 
tür deizme yol açacaktır. Ancak Batı’daki deist filozofların yahudi-hıristiyan 
kutsal metinleri karşısındaki kuşkularının İslâm düşünürleri bakımından geçerli 
olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir (Erdem, 1994, s. 111).

Günümüzde deizmin geçmişteki saf ve cüretli şekliyle varlığını sürdürdüğü 
söylenemez. Yeni Çağ’da Hristiyanlığın yaşadığı teolojik bunalımın ve batı 
medeniyetine özgü tarihi şartların bir ürünü olduğundan, daha ziyade Hristiyan 
Batı dünyası çerçevesi içinde ele alınması gereken bir konu olan deizmin, vatanı 
olan İngiltere’de bile bağımsız bir düşünce okulu olamamışken, bir ekol ve akım 
olarak İslam Orta Çağ’ındaki benzerlerinden söz edebilmek bir hayli güçtür 
(Peker, 2018, s. 23).

Ancak bütün bunlar İslam dünyasında ve ülkemizde deist yönelimler 
olmadığı anlamına gelmez. Özellikle pozitivizm ve materyalizmin etkileriyle 
bazı düşünürlerimizde deist yönelimler görülebilmektedir. Fakat bunların 
belirgin bir akım haline geldiği söylenemez. 

Son zamanlarda deist yönelimlerle ilgili ülkemizde bir takım çalışmalar 
görülmektedir. Bunlardan bazılarına kısaca değinmekte yarar görüyoruz.

12-18 Haziran 2017 tarihleri arasında “Türkiye›de Toplumun Dine ve Dini 
Değerlere Bakışı Araştırması” üst başlığı ile MAK Danışmanlık tarafından 30 
büyükşehir ve 23 il, 154 ilçe de 5400 kişi ile yüz yüze görüşmelerle yapılmıştır. 
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Yapılan çalışmada “Allah’ın varlığına, birliğine bizi yaratıp yaşattığına 
inanıyorum” diyen %86, “Allah’ın sadece varlığına bizi yarattığına inanıyorum 
ama her şeye karıştığını karışacağını düşünmüyorum” diyen %6, “Allah’a 
inanmıyorum” diyen %4 civarındadır. Cevap yok diyen ve kararsızlar ise 
%4’dür (Kulat, 2017, s. 4). Buradan hareketle deist eğilimlerin %6 gibi sınırlı 
bir yekun teşkil ettiği görülmektedir.

Yine son dönemlerde konuya ilişkin olarak “Deizm Bağlamında Ortaöğretim 
Okullarında İnanç Algısı-Adıyaman Örneği-“ adlı çalışmada öğrenciler arasında 
deizme yönelik eğilimlerin tespit edildiği görülmektedir (Gündoğar ve Yürgüç, 
2019). Adıyaman il merkezinde 10 farklı lisede 9, 10,11, ve 12. Sınıflardan 
örneklem alınmış ve 1000 geçerli anket üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 
Öğrencilere yöneltilen 21 sorudan iki tanesi konumuz açısından daha açıklayıcı 
bulunmuş ve aşağıda tablo olarak alıntılanmıştır. Bunlardan biri “kâinat ve 
insanlık yaratıldıktan sonra dünyadaki işleyiş hakkında sana en yakın cevap 
aşağıdakilerden hangisidir?” şeklindedir. Bu soruya verilen yanıtlar aşağıdaki 
tabloda görülmektedir.

sayı yüzde
Allah sürekli yaratmaya ve kontrol etmeye devam eder 735 73,5
Allah yarattı ve nasıl olacağını biz insanlara bıraktı 185 18,5
Allah yarattıktan sonra bir köşeye çekildi ve sadece izliyor 44 4,4
Allah’ın yaratmak gibi bir gücü olduğuna inanmıyorum 21 2,1
Allah’ın yarattıklarını kontrol etme ve yönlendirme ile 
ilgilendiğini düşünmüyorum

15 1,5

Toplam 1000 100,0

(Gündoğar ve Yürgüç, 2019, s.660)
Bu soruya öğrencilerin % 73,5 i Allah’ın her an yaratmaya devam ettiği 

şeklinde yanıt verirken, % 26,5’i Allah’ın evrene müdahale etmediği yönünde 
karşılık vermiştir. Bu verilen yanıtlara bakıldığında öğrenciler arasında deist 
anlayışın belirli bir düzeyde mevcut olduğu söylenebilir (Gündoğar ve Yürgüç, 
2019, s. 660).

“Allah yarattı ve nasıl olacağını biz insanlara bıraktı” seçeneğinin 185 
öğrenci tarafından işaretlenmesi öğrencilerin deizme yönelik tavırlarının 
anlaşılmasında önemli bir ışık olarak verilmiştir. Bu seçeneğin tercihi Fen 
Lisesinde; % 23,0, Anadolu Liselerinde 17,8, İmam-Hatip Lisesinde; % 8,3 ve 
Meslek Liselerinde;% 18,8 oranında olmuştur. Bu seçeneği İmam-Hatip Lisesi 
öğrencilerinin %8,3 oranında tercih etmiş olması dikkat çekici bulunmuştur. 
İmam-Hatip Liselerinde diğer liselere oranla ,yoğun bir dini eğitim ve öğretimin 
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verilmiş olması bu noktadaki beklentileri daha farklı kılmaktadır (Gündoğar ve 
Yürgüç, 2019, s.661).

Diğer soru ise şudur: “Allah’ın insanları düzeltme ve onlara yol göstermek 
için kutsal kitaplar gönderdiği fikrine katılır mısın?” 

sayı yüzde
Allah’ın kitap göndermesi gereklidir 797 79,7
Kitap göndermese de olur 59 5,9
Kitap göndermese de insan aklıyla doğruyu bulur 108 10,8
Kutsal kitaplar hakkında bir fikrim yok 36 3,6
Toplam 1000 100,0

(Gündoğar ve Yürgüç, 2019, s.662)

Burada “Allah’ın kitap göndermesi gereklidir” diyenlerin oranı % 79,7dir. 
İnsanın aklıyla doğruyu yanlışı bulabileceğini bunun için kutsal kitaplara 
ihtiyaç duymadığını söyleyenlerin oranı ise % 10,8 tir. Kitap gönderilmesinin 
gerekli olduğu söyleyen gençlerin % 95,2 si ailelerinin dindarlık seviyesinin 
orta ve üzeri olduğunu belirtenlerden oldğu ifade edilmektedir (Gündoğar ve 
Yürgüç, 2019, S.662). “Kitap göndermese de insan aklıyla doğruyu bulur” 
seçeneği deizm düşüncesinin belirginleşmesinde kilit seçeneklerden birisidir. 
Bu seçeneği tercih edenlerin oranı % 10,8 gibi yüksek denilebilecek bir 
değerdedir. Bu seçeneği Fen Lisesi öğrencileri % 12,4, Anadolu Liseleri % 10,4, 
İmam-Hatip Lisesi % 7,3 ve Meslek Liseleri %12,5 oranında tercih etmişlerdir. 
Bu seçenek Fen Lisesi ve Meslek liselerinde birbirine yakın oranlarda tercih 
edilirken, Anadolu liselerinde tercih oranı daha düşük olmuştur. İmam-Hatip 
lisesinde ise yine %7.3 ile beklenmeyen bir oran söz konusudur (Gündoğar ve 
Yürgüç, 2019,s.663).

Deist eğilimin ölçümünde en önemli kriterlerden biri olan Allah’ın 
evreni yaratması, ama işleyişe müdahale etmemesi, insanlara yaşamlarında da 
kendi haline bırakması şeklindeki düşüncesin öğrenciler nezdinde %20’nin 
üzerinde karşılık bulması bilinçli ya da bilinçsiz bir deizm düşüncesinin 
etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca deist eğilime yakın görüş beyan 
eden öğrencilerin % 89’unun ailelerinin dindarlık düzeylerinin orta ve üstü 
derecede olması da anlamlı görünmektedir. (Gündoğar ve Yürgüç, 2019,S. 
669-670).

İstanbul’da bir İmam Hatip lisesinde öğrencilerin din ve inanç konularıyla 
ilgili sordukları sorulardan hareketle öğrencilerin bu konularda yeterli bir 
eğitim verilmemesi nedeniyle deizme eğilim gösterdiği şeklinde görüşler beyan 
edilmektedir (Günaydın, 2017).
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5. Sonuç

Deizm hareketi Hıristiyan Batı toplumunun bilim-din ilişkisi problemine 17. ve 
18. yüzyıl şartlarında bulduğu kendine özgü pratik bir çözümdür. Geleneksel 
dini inançları aşarak bilimin önünü açma ve insanların kendilerine daha özgür 
,bir yaşam alanı oluşturma girişimidir. Bunu da kilisenin toplum üzerindeki 
baskısını gerileterek yapmak istemektedirler. Kilise öğretileri yerine aklın 
öncelendiği doğal dini eğilimleri öne çıkarmaktadırlar. Bu süreç aslında ateizm 
için de bir başlangıç noktası olmuştur.

Deizm benzeri birtakım fikirleri İslam dünyasında seslendirenler olmuşsa 
da bunlar felsefi temelli teorik yaklaşımlar olarak kalmış ve kitleselleşememiştir. 
İslam dünyasında Batıda olduğu gibi belirgin bir bilim din çatışması ve din ve 
devlet ikilemi olmamıştır. Batıda olduğu gibi deizmi yaratacak tarihi- toplumsal 
koşullar da oluşmamıştır. İslam kültüründe böyle bir geleneğin oluşmasına 
zemin bulunamamıştır. Hatta deizm Batıda da sürekli olmamış o dönem için 
gündem edilmiş ve seküler bir dünyanın yaratılmasında bir başlangıç olmuş, 
daha sonra ise fonksiyonunu giderek kaybetmiştir. Çünkü tatmin edici bir inanç 
biçimi oluşturamamış belli elit kesimlerle sınırlı kalmıştır. Sıradan halkın deist 
olmakla bir kazanımı söz konusu olmadığından deizme yönelim sınırlı kalmış, 
bir toplumsal kültür ve aidiyet olarak geleneksel inançlar bir biçimde varlığını 
sürdürmüştür.  Bu bağlamda Ateizmin deizme göre bir tepkisel hareket olarak 
daha belirgin bir biçimde kendisini gösterdiği söylenebilir.

Ülkemizde de yeni dönemdeki gelişmelerime bağlı olarak sınırlı da 
olsa bir deizm eğilimi görülmekle birlikte ciddi bir hareket olarak kendisini 
göstermemiştir. Yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi deist yönelimler sınırlı 
bir kesimde kendisini göstermektedir. Gözlemlerimize göre bu yönelimler orta 
ve yaşlı kesimden çok, bir kısım yeni genç kuşaklarda daha etkili olmaktadır. 
Bu genç kuşak aslında din ile ilişkilerinde dine karşı doğrudan deist ya da 
ateist bir tutum almaktan çok mesafeli bir yaklaşım sergilemektedirler. Bu 
da yaşadıkları ve bulundukları ortamın dine mesafeli yapısıyla ilişkili bir 
tutumdur. Burada bir kısım geleneksel inançların ve dini pratiklerin yeni 
döneme uyarlanmasının getirdiği güçlükler yanında küreselleşme ile ortaya 
çıkan ya da tanınır hale gelen yeni dinler, yeni dini hareketler, inançlar ve 
fikirlerle karşılaşmanın getirdiği farklı anlayışlar da etkili olmaktadır. Özellikle 
dini ortam ve zeminlere yakın olan ya da içinde yetişen gençlikte görülen 
bu türden deizm eğilimleri ise böyle bir atmosferde inançlarını yeterince 
temellendirememekten kaynaklanmaktadır. Ve doğal olarak toplumsal bunalım 
dönemleri ve kaotik ortamlar getirdiği pek çok sorun yanında deist yönelimleri 
de besleyen bir zemin oluşturmaktadır.
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1. Giriş

Dünyada çocukların karşılaştıkları zorluklar her geçen gün artarak 
refahlarını ve gelişimlerini tehdit edici boyutlara ulaşmaktadır. Çocuklar 
yeeterli güvenliğe, eğitime, psikososyal desteğe ve eğlence etkinliklerine 

erişimden yoksun kalarak refahlarını tehdit eden ortamlarda aylarca bazen 
yıllarca yaşamaktadırlar (UNICEF, 2016). Zaman ve yer farkı gözetmeksizin 
dünyanın çeşitli coğrafyalarında iç çatışmalar ve yerinden edilmelerden 
yoksulluğa kadar değişen geniş bir yelpazede şiddeti ve sömürüyü içeren kötü 
muameleye maruz kalmaktadırlar. Çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik 
ve sosyal güçleri gelişme aşamasındadır. Bu nedenle kendilerini korumaları 
oldukça güçtür ve ihtiyaçlarının karşılanması için yetişkinlere bağımlıdırlar 
(Kılıç ve Özçetin, 2018, s. 107). Riskleri fark etme ya da başa çıkma konusunda 
daha az yeteneklidirler ve kendileri üzerinde güç sahibi olan yetişkinlere karşı 
savunmasızdırlar (UNICEF,2006). 

Çocuğa kötü muamele çocukların sağlığı, biyopsikososyal esenliği 
üzerinde olumsuz etkilere neden olan davranışlardır. Alan yazında çocuk 
istismarı ve ihmalini de içerecek biçimde şemsiye bir kavram olarak yer 
almaktadır (Öztürk, 2020, s. 8). Çocukların kötü muameleye maruz kalmaları; 
yaygın şekilde silahlı çatışmalardan etkilenmeyi, aileden ayrılmayı, fiziksel, 
cinsel, duygusal veya psikolojik yönden istismar edilmeyi,  sömürüye maruz 
kalmayı, çocuk ticareti mağduru olmayı, çocuk işçiliğinin tehlikeli biçimlerinin 
içerisinde yer almayı, kimliğin olmamasını (doğum kaydının bulunmamasını), 
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bakıcının ya da ebeveynlerden gereksiz yere ayrılmayı, zararlı geleneksel 
uygulamaların (kadın sünneti, erken evlilik vb.) hüküm sürdüğü topluluklarda 
yaşamayı, suça sürüklenmeyi kapsamaktadır (UNICEF,2006). Kötü muamele 
çocukların başta fiziksel sağlıklarını tehdit etmektedir. Kötü muameleyle ilişkili 
olarak çocuklarda  kalp hastalığı, karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıklar 
(Felitti vd., 1998), kalıcı sakatlıklar veya ölümcül yaralanmalar (Rovi, Chen ve 
Johnson, 2004) oluşabilir. 

Kötü muamelenin çocuk üzerindeki etkilerinin yetişkinlikte de devam 
etme eğiliminde olabileceği alan yazında belirtilmektedir (Luke & Banerjee, 
2013; Norman vd., 2012). Stoltenborgh vd. (2015) tarafından yapılan farklı 
kötü muamele türlerinin yaygınlığının incelendiği  meta-analitik çalışmada, 
çocuklara yönelik fiziksel istismarın dünya çapında yaygınlık oranının %22,6, 
duygusal istismarın %36,3 ve ihmalin %16.3–18,4 olduğu belirlenmiştir. Bu 
bağlamda çocuklara kötü muamele tüm dünyada yaygın bir sorun olma özelliği 
taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (2014) dünya genelinde 
yaklaşık olarak yetişkinlerin dörtte birinin %22,6’sının fiziksel istismara, 
%36.3’ünün duygusal istismara, %16.3’ünün ihmale, kadınların %18’inin 
ve erkeklerin %7,6’sının çocukluklarında cinsel istismara maruz kaldığını 
belirtmektedir (World Health Organization, United Nations Development 
Programme, & United Nations Office on Drugs and Crime, 2014).  

İnsanlar tarafından oluşturulmuş olan sosyal sistemler çocukların ve 
ailelerin refahının sosyal ve psikolojik temellerini sağlarlar. Bu bağlamda 
çocuklara yönelik kötü muamelenin önlenmesinde dinamik bir sistem olan 
toplulukların önemli işlevleri bulunmaktadır. Çocuğa kötü muamelenin 
önlenmesinde ve azaltılmasında çocuk koruma programlarının ve hizmet 
modellerinin çocuğun ve ailesinin çevresi (topluluk ve mahalle) içinde 
gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan bu çalışmada öncelikli olarak 
çocuğa kötü muamelede topluluk temelli faktörlere, koruyucu bir sistem olarak 
topluluğa, çocuk koruma müdahalelerinde koruyucu ortama, topluluk temelli 
sosyal hizmet uygulamalarına değinilmiştir.  

2. Çocuğa Kötü Muamelede Topluluk Temelli Faktörler 

Uyumun ve sosyal açıdan güvenin düşük düzeyde olduğu, yoksul ve suçun 
yoğun olduğu mahalleler yüksek oranda ailelerin kendilerini izole etmelerine 
neden olabilmektedir. Ailelerin içe dönük bir yapı sergilemelerine neden olan 
bu faktörler çocuklara kötü muamele riskini artırır. Küçük sosyal ağları olan 
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ve/veya sosyal ağlarının üyeleriyle seyrek temasa sahip olan ebeveynler, 
çocuklarını istismar etme veya ihmal etme açısından yüksek risk altındadırlar 
(Gracia ve Musitu, 2003; Marshall vd., 2001). Risk faktörleri, bir çocuğu kötü 
muameleye maruz kalma olasılığını artıran bireyler, aileler veya topluluklardaki 
özellikler veya koşullardır (Van Dijken vd., 2016).

Topluluk düzeyinde izolasyon, sosyoekonomik sınırlılıklar, barınma 
olanaklarındaki yetersizlikler, şiddeti destekleyen sosyal ve kültürel normlar 
çocuklara kötü muamele riskini arttırabilmektedir (Dahlberg ve Krug, 2002). 
Riskleri arttırabilecek yapısal faktörler ise; ekonomik durum veya kaynak 
göstergeleri, gelir düzeyi (Garbarino ve Kostelny, 1992; Zielinski ve Bradshaw, 
2006), konut özellikleri (Leventhal ve Brooks-Gunn, 2000) işsizlik oranı 
(Freisthler, 2004; Freisthler, Needell ve Gruenewald, 2005; Krishnan ve 
Morrison, 1994) ve yoksulluk oranıdır (Ernst, 2001; Freisthler, 2004; Garbarino 
ve Kostelny, 1992; Tan vd., 1991). Diğer yapısal faktörler konut istikrarsızlığı 
(Coulton vd., 1995; Ernst, 2001) ve bakıcıların üzerinde artan çocuk bakım 
yükünü (Coulton vd., 1995) içermektedir. 

Mahallelerin yapısal ve sosyal bileşenleri çocuklara kötü muamele 
açısından kritik bir öneme sahiptir (Coulton vd., 2007). Çocuğa kötü muameleyi 
önleme müdahalelerin risk faktörleri kadar koruyucu kaynakları da içermesinin 
gerekli olduğu alan yazında belirtilmektedir (Paslı,2020, s.9). Bu bağlamda 
toplulukların yaşadıkları mahallelerin yapısal faktörlerle etkileşimsel doğası ve 
çocuğa yönelik kötü muamele açısından barındırabileceği riskler ile koruyucu 
faktörlerin etkileşimini ekolojik sistemler teorisi açıklamaktadır. Ekolojik 
sistemler teorisi (Bronfenbrenner, 1979), farklı türdeki çevresel sistemlerin 
insan gelişimini etkilediğini ve dolayısıyla çocuklara kötü muamelenin 
etiyolojisinde de rol oynadığını belirtir. Bu sistemler, mikrosistemi (doğrudan 
sosyal etkileşimleri), mezzosistemi (mikrosistemler arasındaki etkileşimleri), 
egzosistemi (çocuğu dolaylı olarak etkileyen bağlamları), makrosistemi 
(kültürü), kronosistemi (yaşam boyu geçişleri) içerir. Egzosistem içinde, 
mahallelere son yıllarda giderek ilgi artmaktadır (Coulton vd., 2007; Franco 
vd., 2010; Freisthler vd., 2006). Belsky (1980) kötü muameleyi Bronfenbrenner 
(1979)’in sosyal-ekolojik bakış açısına dayalı olarak sosyal-çevresel etkilerin bir 
sonucu olarak görmektedir ve çocuklara kötü muamelenin etiyolojisi hakkında 
ekolojik, bütüncül bir model önermektedir. Bu modele göre; çocuklara kötü 
muamelede etkin olan dört faktör şu şekilde özetlenmektedir: ontojenik gelişim 
(istismarcı ebeveynlerin tarihi), mikrosistem (çocuğun özellikleri, ebeveyn-
çocuk etkileşimi ve kardeş ilişkileri), dış sistem (ebeveynin işi, yetersiz komşuluk 
ilişkileri ve zayıf sosyal destek) ve toplumun çocuklara karşı ve kötü muamele 
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hakkındaki tutumunu içeren makrosistemdir (Belsky, 1980).  Daha geniş 
toplumsal düzeydeki diğer risk faktörleri ise; sosyal ve ekonomik eşitsizliklerle, 
eğitim imkanlarına sınırlı erişimdir (Dahlberg ve Krug, 2002). Ekolojik sistem 
perspektifinden bakıldığında bireyler ve aileler içinde bulundukları sosyal 
çevreden büyük ölçüde etkilenirler. Stith vd. (2009) çocuklara kötü muameleyle 
ilişkili toplumsal faktörlere yeterince dikkat edilmediğini bunun da çocuklara 
yönelik kötü muameleyi önlemeye yönelik topluluk temelli yaklaşımların 
geliştirilmesini engellediğini belirtmektedirler.  Ekolojik sistemler teorisi 
topluluk temelli müdahalelerde risklerin azaltılmasında ve koruyucu faktörlerin 
arttırılmasında da rol oynamaktadır. Bu role bir sonraki alt bölümde (Çocuğu 
Kötü Muameleden Koruyan Bir Sistem Olarak Topluluk) değinilmiştir.  

Genel olarak en fazla risk altında olan ya da savunmasız olan çocuklar 
korunmaları için gerekli olan kaynaklara sınırlı erişimi olan çocuklardır 
(UNICEF,2006). Söz konusu kaynaklar: doğal kaynakları  (su, yiyecek), maddi 
kaynakları (barınma, giyim, eşya, ulaşım), finansal kaynakları (tasarruflar,  gelir, 
varlıklar), sosyal ağları ve desteği (ailenin, sosyal ağın, topluluğun gücü ve 
desteği), sağlık hizmetlerini, sosyal hizmetleri, eğitim hizmetlerini ve altyapıyı, 
bilgi kaynaklarını (farklı kaynaklardan zamanında, güvenilir bilgiler), adli 
hizmetleri (polis, mahkemeler vb.), bireysel kaynakları ve kapasiteyi (sağlık, 
zindelik, yaşam becerileri, hizmetlere nasıl erişileceğine dair bilgi) 
(actionaid.org, 2010) içermektedir. Kaynaklara erişimi olmayan veya sınırlı 
erişime sahip olan çocuklar, aileler ve topluluklar birçok zorlukla karşı 
karşıyadır ve çoğu zaman yetişkinler çocukları korumayla ilgili onları daha da 
savunmasız hale getiren seçimler yapmak zorunda kalırlar (UNICEF,2006).

Kültürel ve sosyal normlar şiddet kullanımı da dahil olmak üzere bireylerin 
davranışlarının şekillendirilmesinde oldukça önemlidir. Normlar ya şiddete karşı 
koruma sağlayabilir ya da şiddeti destekleyebilir. Şiddetin kültürel olarak kabulü 
her türden kişilerarası şiddet için bir risk faktörü olarak görülebilir. Şiddet içeren 
davranışlarla ilgili sosyal hoşgörü aileler, akran grupları, topluluklar ve 
toplumlar için de şiddete maruziyet olasılığını arttırmaktadır. Düşük düzeyde 
kollektif etkinlik daha yüksek oranda şiddetin görülmesine neden olabilir. 
Yoksulluğun yoğun olduğu mahallelerde şiddet suçları, yoksulluk içindeki 
bireylerin bir araya gelmesinden değil, mahalle sakinlerinin ortak değerlerini 
fark etme ve etkili sosyal kontrolü sürdürmedeki yetersizliklerden 
kaynaklanabilir (Sampson vd., 1997). 

Stith vd. (2009) ise; çocuğa kötü muamelenin ortaya çıkmasında etkili olan 
risk faktörlerini ve kötü muameleden koruyan, bireysel, ilişkisel ve toplumsal 
faktörlerle ilişkilendirilebilecek bir kombinasyon sunmaktadır (Dixon vd., 
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2009). Risk faktörleri, bir çocuğun kötü muameleye maruz kalma olasılığını 
artıran bireylere, aileye veya topluluklara özgü faktörlerle yakından ilişkilidir. 
Risk faktörleri doğrudan ya da dolaylı şekilde neden olabilir. Koruyucu faktörler 
ise; çocukları istismar veya ihmalden koruyan faktörlerdir.  

Bununla birlikte, çocuklara kötü muamelenin etiyolojisinde mahalleler 
ile ilişkili faktörlere yönelik artan ilgiye rağmen, çoğu uygulayıcı veya politika 
yapıcı, çocuklara kötü muameleyi hala bireysel ve ebeveynlerden kaynaklanan 
bir sorun olarak görmektedir (Stagner ve Lansing, 2009; Tan vd., 1991). 
Son yıllarda, ebeveyn eğitim programları, ebeveynlerin sosyal becerilerini 
geliştirme, sosyal ağları, kaynakları genişletme ve günlük stres faktörlerinin 
olumsuz etkilerinin azaltılmasında başa çıkma becerilerini öğretme de dahil 
olmak üzere ebeveyn refahının diğer yönlerine odaklanılmaktadır (Corcoran, 
2000; Dumka vd., 1997; Whipple, 1999). Bu tür programların ardındaki fikir, 
ebeveynlerin ihtiyaçları karşılandığında, onları daha iyi ve duyarlı ebeveynler 
olabilecekleridir (Corocran, 2000). Ebeveyn eğitim programlarıyla ilgili alan 
yazın, ebeveyn-çocuk etkileşimlerini ve ebeveynlik becerilerini geliştirmede 
bir miktar etkililik gösterse de, genellikle katılımcıların kültürel ve ekolojik 
bağlamlarına dikkat edilmediğini vurgulanmaktadır (Fantuzzo vd., 2007). Bu 
bağlamda yalnızca aileleri ve ebeveynleri destekleyen müdahaleler çocuğa 
kötü muamelenin önlenmesinde yeterince etkili olamayabilir (Paslı, 2020, 
s.9). 

Çocuğa kötü muameleyi önlemekle görevli kurumlar, tipik olarak, 
kötü muameleye maruz kalan ailelerin yaşamlarını etkileyen diğer önemli 
sosyal refah hizmetlerinden ayrı, bağımsız tedavi programları sunar. Bu tür 
programlar genellikle kliniklerde gerçekleştirilir (Fantuzzo vd., 2007). Sonuç 
olarak, müdahalelerin çoğu ebeveynleri hedefler ve eğitim stratejilerini, 
terapötik modelleri kullanır veya ebeveynleri çocuk yetiştirme uygulamalarında 
destekler (Stagner ve Lansing, 2009; Tomison ve Wise, 1999). Ancak ailelerin 
ve toplulukların güçlü yanlarını fark etmede bu tür programlar eksik kalabilir 
(MacLeod ve Nelson, 2000; Matthews ve Hudson, 2001). 

Çocuğa kötü muamelenin önlenmesinin etkili yollarından biri ailelerin 
içinde bulundukları mahallelerin sosyal bütünlüğünü ve sosyal sermayeyi 
güçlendirmektir (Buz ve Ayyıldız, 2019). Sosyal sermaye; karşılıklı etkileşimi, 
duygusal bağlantıları ve entegrasyonu kapsayarak dayanışma bileşenlerini 
oluşturur (Yıldırım, Öztaş ve Purutçuoğlu, 2018, s. 544). Mahallelerde 
dayanışmanın ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi güç unsuru olan ailelerin 
sosyal sermayeyi edinmelerine olanak tanır.  Böylelikle aileler sorunlarla 
başa çıkmalarına yardımcı olan önemli bir kaynağa erişirler, böylelikle içe 
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kapanmaları engellenebilir. Bu bağlamda ebeveynlere yönelik programların 
ekolojik koşullara duyarlı şekilde mahalleleri ve toplulukları kapsayacak şekilde 
oluşturulması önemlidir. 

3. Çocuğu Kötü Muameleden Koruyan Bir Sistem Olarak Topluluk 

Çocukların optimal gelişimi ve refahı ailelere, topluluklara, sosyokültürel- 
politik etkilere, onları çevreleyen hizmetlere ve yapılar dahil olmak üzere bir 
dizi bağlamsal faktöre bağlıdır (UNICEF, 2018). Topluluk faktörleri sağlık 
hizmetlerini, ekonomik faydaları teşvik edebilir ve sosyal içermeye katkı 
sağlayabilir (Kohrt vd., 2018). Bir topluluk sosyo-kültürel çevre, altyapı 
dahil olmak üzere fiziksel çevre, yerel ekonomik yapı ve eğitim kurumlarının 
sağladığı fırsatlar gibi çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Çocuklara kötü 
muameleyi önleme çabaları,  topluluk temelli müdahaleleri içerecek şekilde 
genişlemiştir ve sıklıkla Bronfenbrenner (1979, 2005)’in “Biyoekolojik İnsan 
Gelişim Teorisi” ne dayanmaktadır (Molnar, Scoglio ve Beardslee, 2021). 
Bu teori risk faktörlerinin bütüncül biçimde değerlendirilmesini sağladığı 
gibi aynı zamanda topluluk temelli müdahaleler içinde bütüncül bakış açısı 
sağlamaktadır. Teoriye göre; bir sistemdeki değişim diğer sistemlerde 
değişimi meydana getirebilir. Araştırmalar, kolektif etkinlik ve sosyal ağ 
boyutu gibi komşuluk süreçlerinin çocuklara kötü muameleyi azaltabileceğini 
göstermektedir (Freisthler ve Maguire-Jack 2015; Molnar vd., 2003; Molnar 
vd., 2016). Garbarino ve Sherman’ın (1980) sosyoekonomik statü açısından 
aynı olan ancak çocuklara kötü muamele oranlarının tamamen farklı olduğu 
iki mahalleyi odak aldıkları çalışmalarında; kötü muamele oranlarının daha 
yüksek olduğu mahallenin kıt sosyal kaynaklar için rekabet eden yüksek 
ihtiyaç sahibi ailelerle karakterize olduğunu, ailelerin mahalleyi kendi 
sorunlarını daha da karmaşıklaştıran bir etken olarak değerlendirdiklerini, 
dahil oldukları topluluğu yoksul olarak tanımladıkları saptanmışken; kötü 
muamele oranlarının düşük olduğu mahallede daha az stres, sakinler arasında 
daha fazla sosyal alışveriş, aileler tarafından mahalle kaynaklarının daha fazla 
kullanımı ve ailelerin mahalleyi olumlu olarak değerlendirdikleri (Garbarino 
ve Sherman, 1980) belirlenmiştir.

Bronfenbrenner (1979)’in çalışmasında, egzosistem olarak tasarladığı 
topluluk düzeyi çocuklara yönelik kötü muameleyi önlemeyi mümkün kılabilecek 
bir sistem üzerinde çalışmaların yapılmasını mümkün kılmıştır (Molnar, Scoglio 
ve Beardslee, 2021). Ekolojik sistem yaklaşımı, çocukları çevreleyen, onların 
refahını koruyan insan ve yapı ağlarının önemini göstermektedir. Bu yaklaşıma 
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göre, çocuk merkezde, aile, topluluk ve mahalle çocuğun çevresinde yer 
almaktadır. Coulton vd. (2018) çalışmalarında mahalle koşullarının çocuklara 
kötü muamele üzerindeki etkilerine dair kanıtlar sunmuşlardır (Culton vd., 
2018). Mahalle özellikleri incelendiğinde düşük gelir düzeyi ve yüksek işsizlik 
oranları gibi yapısal özelliklerin çocuklara kötü muamelenin artmasında etken 
olabileceği; topluluk kaynaklarında, toplu etkinliklerde ve sosyal uyumdaki artış 
ile çocuklara kötü muamelenin azalması arasında tutarlı bir ilişkinin bulunduğu 
alan yazında yer alan çalışmalarda belirtilmektedir (Abdullah vd. 2020; Coulton 
vd., 2007; Freisthler vd., 2006).

Bu faktörler, çocuk gelişim teorileri, ekolojik yaklaşım ve çocukların 
zorluklar karşısında dayanıklılığına ilişkin çeşitli çalışmalarda ifade edilmektedir 
(UNICEF, 2018).  Söz konusu çalışmalar sosyal uyum düzeyinin (Ernst, 2001; 
Franco vd., 2010), sosyal ağların (Molnar vd., 2003), resmi olmayan sosyal 
kontrol ve kolektif etkinliğin (Fromm, 2004; Sabol vd., 2004), hem resmi hem 
de gayri resmi sosyal desteğin (Ernst, 2001; Zolotor ve Runyan, 2006; Martin, 
Gardner ve Brooks-Gunn, 2011) önemi üzerine yoğunlaşmaktadır. Landau 
(2010) ailelerin ve toplulukların birbirine bağlı olduğunu ve bu bağlantıların 
dayanıklılığı artırdığını öne sürmektedir. Bunların tümü, çocukların ve ailelerin 
kendi refahları konusunda aktif aktörler olduklarını, becerilerinin bulunduğunu 
vurgulamaktadır.

Topluluk temelli müdahaleler kolektif etkinlik (Sabol, Coulton ve Korbin, 
2004) ve sosyal destek (Garcia ve Musitu, 2003) gibi bir dizi müdahaleyi aynı 
zamanda komşuluk faktörlerini de (Coulton vd., 2007) içerir. Bu tür topluluk 
temelli müdahale programları aile dışındaki alanlara odaklanmaktadır.

UNICEF (2018)’e göre; topluluk temelli bir yaklaşım:

• Doğal destekleri ve sistemleri güçlendirir.
• Toplulukların bilgi ve kapasitelerinden yararlanır.
• Kapsamlı yerel analiz becerilerini gerektirir
• Toplum katılımını tüm aşamalara dahil eder
• Psikososyal destek hizmetlerini içerir

Topluluk McLeroy vd. (2003) tarafından müdahale ortamı, hedef, değişim aracı 
ve kaynak olarak sınıflandırılmaktadır: 

- Müdahale ortamı olarak topluluk; topluluğun bulunduğu ortamı
- Bir hedef olarak topluluk; kamu politikasında, kurumlarda ve hizmetlerde 

sistemik değişiklikler yoluyla topluluk ortamını değiştirmeye yönelik 
müdahale hedefini 
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- Değişim aracı olarak topluluk; topluluğun doğal kapasitesini güçlendirmeyi 
vurgulayan değişim aracını

- Kaynak olarak topluluk; topluluk içerisinde kendiliğinden var olan kaynakları 
ve topluluk üyelerinin katılımıyla oluşan kaynakları vurgulayacak şekilde 
sınıflandırılmaktadır.

Topluluk temelli müdahaleler topluluklarda var olan risk faktörlerinin 
değiştirilmesinde, topluluk üyelerinin çocuğa kötü muamele hakkında 
bilgilerini arttırarak farkındalığın oluşturulmasında, kurumlar arası iş birliğinin 
sağlanmasında önemli katkılar sunmaktadır. Topluluk temelli müdahaleler 
ruh sağlığını ve sosyal ilişkileri geliştirerek insan haklarını koruyarak ve 
damgalamayı azaltarak başarılı olmaktadır (Kohrt vd., 2018). En yaygın 
olan topluluk temelli müdahaleler topluluklardan ortam olarak bahseden 
müdahalelerdir. Bu tür müdahaleler, topluluğu coğrafi bir ortam olarak kullanır 
ve mahallelerde, okullarda veya diğer kuruluşlarda oluşturulabilir. Coulton 
vd. (2007) mahallelerin sahip olduğu yapısal faktörlerin ve sosyal süreçlerin 
çocuklara kötü muamele oranlarında önemli rol oynadığını belirtmektedirler. 

Çocuklar topluluklar içinde yaşarlar. Bu bağlamda toplum yaşamını 
şekillendiren günlük yaşam kalıpları ve normlar ve değerler (yerel güç yapıları) 
gibi çocuklara nasıl davranıldığı üzerinde güçlü bir olumlu ya da olumsuz etkiye 
sahip olabilir. Topluluklar hem risk faktörü olarak hem de çocuk korumada 
önemli işlevleri olan bir sistemdir. Kötü muamelenin olumsuz etkileri ve yüksek 
orandaki yaygınlığı birlikte değerlendirildiğinde, kötü muameleyi azaltmayı 
veya oluşumunu önlemeyi amaçlayan artan sayıda müdahale geçtiğimiz on 
yıllarda oluşturulmuştur. Mevcut müdahale programlarının çoğu, bireysel ve 
ailesel risk faktörlerini değiştirmeye vurgu yapmaktadır. Chen ve Chan (2016), 
37 ebeveynlik programını inceledikleri meta-analiz çalışmasında, ebeveynlik 
programlarının, uygunsuz ve işlevsiz ebeveynlik davranışları ve tutumları gibi 
değiştirilebilir risk faktörlerini azaltmaya ve ebeveyn dayanıklılığı da dahil 
olmak üzere kötü muamele ile ilişkili koruyucu faktörleri artırmaya vurgu 
yaptığını belirtmektedirler. Koruyucu faktörler; çocukları istismar veya ihmal 
edilmekten korur (Emery, Trung ve Wu, 2013; Sabol vd., 2004). Özellikle kötü 
muamele ile ilgili olarak Garbarino (1977) egzosistemin önemli rolünü veya daha 
spesifik olarak, mahallenin çocuklara kötü muamele riski üzerinde oynadığı rolü 
vurgulamaktadır (Garbarino, 1977; Garbarino ve Kostelny, 1992). Bağlamsal 
risk veya koruyucu faktörler mahallede sosyoekonomik faktörleri (gelir veya 
eğitim), demografik faktörleri (aile yapısını), aynı zamanda tutumsal faktörleri 
(komşular arasında paylaşılan değerleri) içerir (Van Dijken, Stams, Winter, 
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2016). Alan yazında çocuğa kötü muamelenin fiziksel güç kullanımına ilişkin 
kültürel desteğin bulunması ve destek sistemlerinin etkili ebeveynliği teşvik 
etmede başarısız olduğu durumlarda ortaya çıktığı belirtilmektedir (Durrant, 
1999; Garbarino ve Kostelny, 1992). Başka bir meta-analitik incelemede, 
bilişsel davranışçı terapiyi, ev ziyaretlerini, ebeveyn eğitimini, aile veya sistem 
temelli müdahaleleri ve madde bağımlılığı tedavilerini içeren müdahalelerin 
çocuğa kötü muamelenin engellenmesinde başarılı olduğu belirlenmiştir (van 
der Put vd., 2018). Garbarino ve Kostelny (1992) ise çocuklara kötü muamelenin 
“sadece bireysel veya ailevi sorunların değil, aynı zamanda mahalle ve 
toplum sorunlarının da bir belirtisi” olduğunu belirtmektedirler (s.463). Bu 
kavramsallaştırma, bireysel ve aileye özgü özellikler de dahil olmak üzere 
çocuk ve aile sistemine yakın faktörlerle, topluluğa ilişkin uzak faktörlerin aynı 
anda kötü muamelenin oluşumunu etkilediğini öne süren ekolojik perspektifle 
(Belsky, 1980; Bronfenbrenner, 1979) uyumludur. Topluluk düzeyi, mahalleler, 
okullar, işyerleri  gibi sosyal ilişkilerin meydana geldiği topluluk bağlamlarıyla 
ilişkilidir. 

3.1.	 Çocuk	Koruma	Müdahalelerinde	Koruyucu	Ortam

Çocuk koruma; çocuklara yönelik ihmalin, istismarın ya da sömürünün 
önlenmesi ve bunlara müdahale olarak tanımlanmaktadır (UNICEF,2006). 
Çocuk koruma hizmetleri eğitim ve sağlık programlarından istismar, şiddet ve/
veya ailelerinden ayrı düşmüş kişilere yardım etmek gibi daha özel müdahalelere 
değin değişebilir. Koruyucu bir ortam oluştuğunda, çocuklara büyüme ve 
gelişimleri için gerekli olan desteği almalarına, ihtiyaçlarının karşılanmasına, 
haklarına saygı gösterilmesine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine daha 
fazla fırsat verilir. Çocuk koruma çalışmaları toplumda her düzeydeki insanı 
(çocukları, ailelerini, sosyal hizmet uzmanlarını, diğer topluluk üyelerini, 
sivil toplum görevlilerini, politika ve kanun yapıcıları, hükümet yetkililerini) 
ilgilendirmektedir (UNICEF 2006).

Koruyucu ortam mevcutsa, çocukların korunmasına ilişkin endişeler ve 
riskler önlenir veya büyük ölçüde azalır. Berry ve Regmi (2010)’ye göre çocuklar 
için koruyucu ortamların oluşumunda şu 8 unsur önemli görülmektedir:
1. Tutumlar, gelenekler, davranışlar ve uygulamalar
 Tutumların veya geleneklerin istismarı kolaylaştırdığı toplumlarda çevre 

çocuklar için koruyucu olmayacaktır. Örneğin, tutumlar erken yaşta evliliğe 
veya çocuklara yönelik şiddete göz yumarsa, bu durum istismarı mümkün 
kılar. Çocuklara yönelik her türlü istismar ve şiddetin kabul edilemez 
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olduğu, çocuk haklarına gelenek ve görenekler tarafından geniş ölçüde 
saygı gösterildiği toplumlarda çocukların korunması daha olasıdır.

2. Hükümetlerin çocukların korunma haklarını yerine getirme taahhüdü
 Çocukların korunmasına saygı gösterilmesi, korunması ve yerine 

getirilmesine yönelik hükümetin taahhüdü, koruyucu bir ortamın 
geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Hükümetlerin uluslararası 
yasal standartlar, politikalar ve programlarla uyumlu güçlü yasal çerçeveler 
oluşturma ve bunları uygulama konusunda rollerini sergilemede kararlılık 
göstermeleri gerekir.

3. Çocuk koruma konularıyla ilgili açık tartışma ve katılım
 En acil düzeyde, çocuklar ve topluluklar, kendilerini veya diğer çocukları 

etkileyen çocuk koruma endişelerini dile getirmekte özgür olmalıdır. Ulusal 
düzeyde, medyanın ilgisi ve sivil toplumun çocuk koruma konularına 
katılımı da koruyucu ortamı güçlendirmektedir.

4.  Koruyucu mevzuat ve uygulama
 Çocukları istismardan korumak için tasarlanmış yeterli bir yasal çerçeve 

ve bunun uygulanması, koruyucu bir ortamın oluşturulması için önemli bir 
unsurdur. Ancak, kanunlar tek başına yeterli değildir ayrıca uygulanmaları 
da gerekir.

5. Çocukların etrafındaki kişilerin çocukları koruma kapasitesi 
 Topluluk temelli çocuk koruma komitelerinin üyeleri, sosyal hizmet 

uzmanları, ebeveynler, geleneksel ve dini liderler, sağlık çalışanları, 
öğretmenler, polis, güvenlik güçleri ve çocuklarla etkileşimde bulunan 
diğer pek çok kişi, çocukları korumak için gerekli motivasyon, beceri ve 
yetkiyle donatılmalıdır. Bu, çocuk koruma endişelerinin belirlenmesini ve 
bunlara yanıt verilmesini içerir. Ailelerin ve toplulukların çocukları koruma 
kapasitesi bulunmaktadır.

6. Çocukların yaşam becerileri, bilgileri ve katılımı
 Çocukların kendileri ve bakıcıları çocuk hakları veya onları korumak için 

mevcut hizmetlerin farkında olduklarında çocuklar istismar karşısında 
daha az savunmasız kalırlar. Doğru bilgi ile çocuklar, riskleri azaltmak için 
bilgilerini, yaşam becerilerini ve dayanıklılıklarını kullanabilirler. 

7. İzleme ve raporlama
 Etkili bir izleme sistemi, çocuk koruma ihlallerinin görülme sıklığını azaltır 

ve bilinçli ve stratejik müdahalelere izin verir. Bu tür sistemler, katılımcı ve 
yerel temelli olduklarında daha etkilidir. İzleme ve raporlama sistemlerinin 
varlığı sadece bir erken uyarı sistemi işlevi görmez, aynı zamanda istismar, 
şiddet ve sömürünün önlenmesine de yardımcı olacaktır. Topluluk temelli 
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izleme, risklerin oluştuğu yerler ve durumlar hakkında farkındalığın 
artmasına da yardımcı olur.

8. Kurtarma ve yeniden entegrasyon hizmetleri
Herhangi bir şekilde istismar, şiddet, sömürü veya ihmale maruz kalan
çocuklar, ayrım gözetmeksizin bakıma ve temel sosyal hizmetlere erişim
hakkına sahiptir ve bu hizmetler çocuğun sağlığını, öz saygısını ve onurunu
geliştiren bir ortamda sunulmalıdır (Berry ve Regmi, 2010).

3.2.	 Çocuğu	Korumada	Topluluk	Temelli	Sosyal	Hizmet	Uygulamaları

Sosyal hizmet pratiğinde temel bir boyut olan topluluklarla sosyal hizmet ihtiyaç 
değerlendirmelerini ve topluluk temelli uygulamaları içermektedir (Teater, 2014, 
s.247). Topluluklarla sosyal hizmet şiddet içeren ve sağlıksız davranışlara neden
olan yıkıcı ve yerinden edici sosyal normların pozitif sosyal normlarla değişimine
odaklanmaktadır. Amacı ise; topluluk yapılarında, verilen hizmetlerde ve kamu
politikasında sistemik değişiklikler yoluyla riskleri azaltmak veya sağlıklı
ortamlar yaratmaktır. Sosyal hizmet uzmanları topluluklarla sosyal hizmet
uygulamasına başlamadan önce topluluğun ihtiyaçlarını belirleyerek, sorunları
analiz edebilmeli, toplulukla ilgili gerekli araştırmaları yaparak topluluğa ilişkin
verileri toplamalı ve topluluğu tanımasını sağlayabilecek çalışmalar yapmalıdır
(Keçeci, 2017, s. 195). Çocuğa kötü muameleye yönelik topluluk temelli
müdahalenin amacı ise; çocukları güvende tutmak için tüm topluluk üyelerinin
ortak bir sorumluluk duygusuyla hareket etmelerinin teşvik edilmesidir (Daro
ve Dodge, 2009, s. 82; Melton vd., 2008). Topluluk temelli müdahaleler teşhis
ve tedavi etmek yerine genellikle yerel gruplar için kapasite oluşturan ve öz
yeterliliği kolaylaştırmayı amaçlayan müdahalelerdir (Williams ve Thompson,
2011).

Acil durumlarda topluluk temelli bir yaklaşım tüm çocukların ve ailelerin 
yararına olacak şekilde bakım ve koruma ortamını güçlendirerek en savunmasız 
durumda bulunan çocukların ve ailelerin müdahalede aktif biçimde yer 
almalarına olanak sağlar, damgalanma potansiyelini azaltır ve destek kaynağı 
olabilecek yerel kaynakların haritalanması ve sistemli olarak oluşturulmasına 
katkı sağlar (UNICEF, 2018). Topluluk düzeyinde önleme programları ise; 
bireylerin oluşturdukları sistemlerin mikrosistem, mezosistem, egzosistem 
ve makrosistem gibi farklı düzeylerde etkileşime girdiğini vurgulayarak, 
programları ve müdahaleleri birçok sistem düzeyinde birbirine ekler. 

Çocuklara kötü muamelenin önlenmesine ya da azaltılmasına yönelik 
olarak ekolojik yaklaşım etrafında yapılandırılan topluluklarla sosyal 
hizmet uygulamaları ise şiddeti önlemek ve topluluk güvenliğini teşvik etmek 
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için mahallelerde sosyal uyumu, komşular arasında karşılıklı güveni ve 
ortak hedeflere ulaşmak için harekete geçmenin sağlanmasında (Sampson, 
2003; Sampson, Morenoff ve Gannon-Rowley, 2002) önemli işlevleri 
yerine getirmektedir. Ekolojik yaklaşım bireylerin ve çevrelerinin karşılıklı 
etkileşim halinde olduğunu vurgular (Bronfenbrenner, 2005). Bu nedenle, 
değişen ortamları hedefleyen müdahaleler, ailelerin yoksulluk, işsizlik, konut 
istikrarsızlığı, madde bağımlılığı, ruh sağlığı sorunları gibi olumsuz durumlarla 
karşılaşma riskini azaltmayı hedefler. 

Topluluklarla sosyal hizmet uygulamaları ile birlikte mahalle sakinleri 
çocuklara kötü muamelenin önlenmesini doğrudan nasıl etkileyebilecekleri 
hususunda farkındalık kazanırlar. Sakinler yardım istemekten ve önermekten 
kendilerinin sorumlu olduklarını hissettiklerinde, bu aynı zamanda sistemin 
iyileştirmesini de teşvik edebilir. Topluluklara müdahalenin amacı çocukları 
güvende tutmaktır (Melton vd., 2008, s. 86). Toplulukların çocukları kötü 
muameleden korumadaki işlevsellikleri sosyal hizmet uzmanları tarafından 
yönetilebilir. Topluluklarla sosyal hizmet müdahaleleri; farkındalığı arttırmak 
için söylemler geliştirmek, topluluğu katılım için teşvik etmek, ailelerin yardım 
alabilmeleri için kaynakları harekete geçirmeyi içerir. Sakinleri katılım için 
harekete geçirdikten sonra ortaya çıkabilecek faaliyetlere: aileleri güçlendiren 
faaliyetler, destek grupları ve danışmanlık hizmetleri örnek olarak verilebilir 
(McDonell ve Melton, 2008). 

Çocuklar için koruyucu ortamların oluşturulması için topluluk düzeyinde 
kendi kendine yardım etmeyi (Buz ve Ayyıldız, 2019, s.188), insanların sorunlarla 
baş etme becerisini güçlendirmeyi amaçlayan topluluk temelli programların 
geliştirilerek toplum merkezleri ile sosyal hizmet uygulamalarına yansıtılması 
çocuk koruma müdahalelerinde etkin bir çerçeve sağlamaktadır. Topluluk 
temelli sosyal hizmet uygulamalarının oluşturulması, çocuğa kötü muamelenin 
azaltılması ve önlenmesi için toplum merkezi hizmet modeli önemli bir gerekliliği 
oluşturmaktadır. Toplum merkezi hizmet modeli Sosyal Hizmetler Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliği’nde şu şekilde 
tanımlanmıştır: “Hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün oluşturduğu 
sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla 
baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi 
amacıyla; koruyucu- önleyici, eğitici- geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici 
işlevlerini bir arada ve en kolay ulaşabilir biçimde kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve 
eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan merkezlerdir” (SHÇEK, 
Toplum Merkezleri Yönetmeliği, 2000: 1; Akt: Karataş vd., 2003). Bu merkezler 
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çocuğa kötü muamelenin önlenmesi açısından çocuk koruma sisteminin 
ayrılmaz parçası olarak görülebilir ve bulunduğu bölgedeki topluluk üyelerinin 
tümüne açıktır. Ancak Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliğinin 2013 yılında 
yürürlüğe girmesi ile Toplum Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Sonuç olarak dezavantajlı bölgelerde yer alan her mahallede toplum merkezi 
kurulamamıştır. Toplum merkezleri sosyal sermayenin geliştirilmesinde önemli 
bir unsuru teşkil etmekte ve toplumun gelişimine aktif şekilde katkı sunmaktadır 
(Buz ve Ayyıldız, 2019, s.197).  Bu kapsamda topluluklarla sosyal hizmet 
uygulamalarında çocukların, ailelerin ve toplulukların yeterliliklerine ve güçlü 
yönlerine odaklanılması gerekmektedir. Kültüre duyarlı programlarla 
toplulukların güçlü yanlarına, inançlarına ve uygulamalarına önem verilmesi 
çocukların güvenliğine ve esenliğine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, 
gelecekteki müdahale yaklaşımlarının sosyoekonomik özelliklere göre 
uyarlanması ve ihtiyaçları karşılamak için toplulukların güçlü yönlerini 
vurgulayacak şekilde yapılandırılması önemli görülmektedir (Lo ve Cho, 2021). 

Kumar ve Willman (2016) psikososyal ve ekonomik destek 
kombinasyonuna dayalı güçlendirmenin sorunlarla baş etmede önemli 
olduğunu belirtmektedirler. Topluluk temelli müdahalelerde topluluk hedef, 
aracı ve kaynak olarak belirlenebilir (Rothman, 1995). Müdahalelerin 
hedefi evler, okullar, hapishaneler, topluluklar dahil olmak üzere çeşitli 
ortamlar olabilir. Topluluk temelli müdahalelerde mesajlar, video 
konferanslar ve radyo (Kohrt vd., 2018) kullanılabilmektedir.  
Müdahalelerin sürekliliğini sağlamak için topluluk içerisinde liderlik rolü 
üstlenmeye istekli ve yetenekli topluluk üyeleri ile birlikte çalışılmalıdır (Macy 
vd., 2004). 

Çocuk ve aileleri güçlendirmek için profesyonel ve profesyonel olmayan 
bakım sağlayanlarla, sağlık hizmetlerini sunanlarla, toplum ruh sağlığı 
merkezleriyle, okullarla ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 
çalışılması çocukları ve ailelerin desteklenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Toplulukta olumlu sosyal ilişkilerin akranları, komşuları ve öğretmenleri içerecek 
şekilde yapılandırılması çocukların sağlıklı bir çevrede büyüme ve gelişimlerini 
teşvik edilmesi açısından gerekli görülmektedir. Böylelikle çocuklarda güven 
duygusu oluşabilir. Topluluk liderleri damgalamanın azaltılmasında etkin rol 
alabilirler. Yerel topluluk içerisinde bakıcıların kapasitelerinin ve becerilerinin 
geliştirilmesine olanak tanıyıcı eğitim programlarının oluşturulması 
gerekmektedir. Mümkün olduğunca okullar, çocuk kulüpleri, sağlık hizmeti 
veren kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin çocuk koruma müdahalelerine 
dahil edilmesi, riskin azaltılması için bir gerekliliği oluşturmaktadır. Çocuğa 
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kötü muamelenin önlenmesinde çocuk koruma stratejilerinin kapsamlı, mahalle 
temelli ve aile odaklı olmasının önemli olduğu alan yazında yer alan çeşitli 
çalışmalarda vurgulanmaktadır (Garbarino ve Barry, 1997; Brooks-Gunn, 
Duncan ve Aber, 1997; Leventhal ve Brooks-Gunn, 2000; Korbin, Coulton, 
Lindstrom-Ufuti ve Spilsbury, 2000). 

Sosyal hizmet uzmanlarının çocuk haklarının en az korunduğu ya da 
ihlal edildiği topluluklarda çocuk haklarının savunuculuğunu yapmaları   
gerekmektedir. Çocuğun yüksek yararı ilkesini gözeterek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılamak için tasarlanmış hizmet ve programlara çocukların tam katılımlarını 
teşvik etmek, kötü muamele, istismar ve sömürü meydana geldiğinde müdahale 
etmek ve daha da önemlisi bu tür durumların ortaya çıkmasının önlenmesine 
dönük hizmetlerin ve programların oluşturulmasını sağlamak sosyal hizmetin en 
önemli uygulama önceliğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda ebeveynleri, aileleri 
ve toplulukları çocuklara daha koruyucu bir ortam sağlamaları için desteklemek, 
karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak, gerektiğinde resmi ve gayrı resmi destek 
mekanizmalarına erişmelerine yardımcı olunması topluluklarla sosyal hizmet 
uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarının önemli rol ve sorumlulukları 
arasındadır. 

Topluluk temelli müdahaleler, topluluk üyelerinin katılımını, toplulukta 
var olan kurumlarla ortaklıkları, çok disiplinli iş birliğini, resmi ve gayri resmi 
topluluk kaynaklarından yararlanma ve harekete geçirmek için yukarıdan 
aşağıya ve aşağıdan yukarıya stratejiler kullanmaya yönelik hibrit yaklaşımı 
vurgulayarak toplulukların heterojen ihtiyaçlarına yanıt vermeyi içerir (Lo ve 
Cho, 2021). 

Günümüzde çocuklara yönelik kötü muameleyi önlemeyi, risk faktörlerini 
azaltmayı, aileleri ve toplulukları güçlendirmeyi amaçlayan topluluk düzeyinde 
bir dizi program bulunmaktadır. Topluluk düzeyinde olduğu düşünülen 
programların özellikleri: (1) bir topluluktaki tüm sistemler (devlet kurumları, sivil 
toplum örgütleri, okullar, işyerleri) arasında çalışarak sosyal dokuyu artırmak, 
(2) programları topluluk çapında ve işbirlikçi girdilerle konumlandırmak, 
(3) topluluk koşullarını iyileştirerek değişimi ve güvenliği sağlamak, aileler 
üzerindeki stresi azaltmak (4) toplum düzeyinde kötü muamele oranlarını 
düşürmek için çalışmak (Molnar ve Beardslee, 2014) şeklindedir. 

4. Sonuç 

Herkesin ihtiyaçları vardır ve genellikle bunlar aile, arkadaş ve topluluk gibi 
sosyal sistemler tarafından sağlanan destekler ile karşılanmaktadır. Çocuğa 
kötü muamele açısından risk altındaki topluluklar ve mahalleler topluluklarla 
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sosyal hizmet uygulamaları ile koruyucu bir faktör olma özelliği de kazanabilir. 
Böylelikle çocuğa kötü muamelenin önlenmesinde ve azaltılmasında etkin bir 
kaynak olarak topluluklar ve mahalleler aileler ve çocuklar için önemli bir 
sosyal destek unsuru haline gelebilir. 

Çocuğa yönelik kötü muamelenin önlenmesinde kapsamlı topluluk 
temelli, çocuk merkezli ve aile odaklı müdahalelere gereksinim duyulmaktadır. 
Bu bağlamda çocukların korunmasında ve kötü muamelenin önlenmesinde 
ekolojik yaklaşım etrafında şekillenen topluluklarla sosyal hizmet uygulamaları 
için toplum merkezi hizmet modelinin Türkiye de aktif hale getirilmesi 
ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Mahallelerde toplum merkezlerinde 
gerçekleştirilecek topluluklarla sosyal hizmet uygulamaları çocuk korumanın 
mahallelerden başlatılmasına, çocuk koruma ile ilgili ihtiyaçların mahalle 
sakinleri ile birlikte tanımlanmasına ve çocukları kötü muameleden koruyabilecek 
programların, hizmetlerin ve uygulamaların oluşturulmasına katkı sunabilir.
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1. Giriş

Salgınlar şüphesiz insanlık tarihini en az savaşlar kadar derinden etkileyen 
faktörlerin başında gelmektedir. Kimi zaman bölgesel kimi zaman küresel 
çapta görülebilen salgınların yıkıcı etkisi sadece halk sağlığı üzerinde 

değil ekonomik ve sosyal hayatta hatta daha geniş çerçevede görülmüştür. 
Toplumların gelişmişlik düzeyine ile yakından ilişkili olan bu konu günümüzde 
de halen önemini korumaktadır. Nitekim yaklaşık iki yıldır yıkıcı etkilerini her 
alanda gördüğümüz COVID-19 pandemisi bu yönüyle tarihteki yerini almıştır. 
Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde görülen 
yeni koronavirüs (SARS-CoV-2), sonrasında tüm dünyaya hızlı bir şekilde 
yayılmaya başlamış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir. Virüsün bulaş etkisini azaltmaya 
yönelik uygulanan; kısıtlamalar, sosyal izolasyon ve karantina politikaları başta 
olmak üzere uygulanan diğer önlemler pandemiyi bir anda bir halk sağlığı krizi 
olmasından öte ekonomik ve sosyal krize dönüştürmüştür. Farklı yaş gruplarını 
doğrudan ya da dolaylı etkileyen bu gelişmelerden en çok etkilenen demografik 
grupların başında da şüphesiz gençler gelmektedir. Pandemi öncesi dönemde de 
dezavantajlı gruplar arasında yer alan gençler COVID-19’dan daha çok dolaylı; 
istihdam ve işsizlik, eğitim ve öğretim, ruhsal sağlık ve mental gelişim, temel 
gençlik haklarının kullanılması, sosyal aktivite ve davranışlar boyutlarında 
etkilenmişlerdir. Ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, teknolojik vb. konularda 
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kalkınmanın ve rekabetin korunması noktasında kilit rol oynayan gençler 
için sosyal politikalar şüphesiz COVID-19’un etkileri ile daha da önemli hale 
gelmiştir

2. Gençlik Kavramı ve COVID-19

2.1.	 Genç	Kavramı	ve	Gençlik	

Gençlik dönemi, insan hayatının en önemli dönüm noktalarından birini 
oluşturmaktadır. Bu dönemde gençler hem fiziksel hem düşünsel hem de 
psikolojik birçok değişim yaşamaktadırlar. Bu süreçte hayatının en kırılgan 
dönemlerinden birini yaşayan birey, bir anlamda kendisini yeni hayat şartlarına 
hazırlamaktadır. Bu nedenle kaliteli eğitim, fiziksel ve ruhsal sağlık, spor, mental 
gelişim, cinsiyet eşitliği, düzgün işlerde istihdam, sosyalleşme, sorumlu üretim 
ve tüketim, teknolojinin kullanımı vb. birçok konu doğrudan ya da dolaylı olarak 
gençler için diğer nüfus gruplarına kıyasla daha fazla anlam ifade etmektedir.

Öte yandan gençlik kavramı, çocukluğun bağımlılığından yetişkinliğin 
bağımsızlığına geçiş dönemi olarak da tanımlanmaktadır. Bu nedenle gençlik 
döneminin en önemli özelliğini akışkan nitelikte olması oluşturmaktadır. 
Literatürde her ne kadar gençliğin tanımlanması için farklı argümanlar kullanılsa 
da en geçerli tanımlar yaş eksenli olanlarıdır. Yaş faktörü ise eğitim ve istihdamla 
ilgili olarak gencin genellikle zorunlu eğitimden ayrılıp ilk işini bulma yaşı ile 
ilişkilendirilerek belirlenmektedir (UNDESA, 2021). Bu kapsamda uluslararası 
kurum, kuruluş ve sözleşmeler gençliğin tanımlanmasında farklı yaş aralıklarını 
dikkate almaktadırlar. Bu durum bir anlamda genç tanımının demografik, 
finansal, sosyo-ekonomik ve kültürel değişikliklerle birlikte koşullara göre 
değişmesinden kaynaklanmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1: Farklı Kaynaklarda Yaş Eksenli Gençlik Tanımları

Tanım Kaynağı Baz Alınan Yaş
UN Sekreterya/UNESCO/ILO 15-24
UN Habitat (Gençlik Fonu) 15-32

UNICEF/WHO/UNFPA
Ergen: 10-19
Genç İnsan: 10-24
Genç: 15-24

UNICEF Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 Yaşına Kadar Çocuk
Afrika Gençlik Sözleşmesi Genç: 15-35

Kaynak: (UNDESA, 2021)
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Tablo 1’e göre genç tanımında Birleşmiş Milletler Sekreteryası (UN Sekreterya), 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) 15-24 yaş aralığını dikkate alırken UN Habitat (UN 
Gençlik Fonu) 15-32 yaş aralığını dikkate almaktadır. Aynı şekilde Birleşmiş 
Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ergen tanımında 10-19 yaş 
aralığını, genç insan tanımında 10-24 yaş aralığını ve genç tanımında 15-24 
yaş aralıklarını dikkate almaktadır. Bunun yanında UNICEF Çocuk Hakları 
Sözleşmesinde 18 yaşına kadar olan bireyler çocuk olarak tanımlanırken Afrika 
Gençlik Sözleşmesinde genç, 15-35 yaş aralığında değerlendirilmektedir. Buna 
göre en geniş tanım aralığı Afrika Çocuk Sözleşmesinde (15-35) yapılırken en 
dar tanım aralığı 15-24 yaş aralığı ile UN Sekreterya/UNESCO/ILO/UNICEF/
WHO ve UNFPA’ ya aittir. 

Bu kapsamda UN, genel anlamda 15-24 yaş grubundaki bireyleri genç 
olarak tanımlamaktadır. Bu tanım gençlerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve 
gençlerin gelişimi için kılavuzlar sağlamak için istatistiksel amaçlara hizmet 
eder bir nitelik taşımaktadır. Diğer bir ifade ile UN, istatistiksel amaçlarla 
gençliği üye devletlerin diğer tanımlarına ters düşmeyecek şekilde 15-24 yaş 
arasındaki kişiler olarak tanımlamaktadır (UNDESA, 2021).

Öte yandan gençlik dönemi (15-24 yaş aralığı) fiziksel, düşünsel ve 
psikolojik açıdan değerlendirildiğinde insan gelişimi için kritik bir dönemi ifade 
etmektedir. Hatta bu süreç duygusal olarak istikrarsız ve çalkantılı özellikleri ile 
ön plana çıktığından gençlik fırtına ve stres çağı olarak da adlandırılmaktadır 
(Shek & Chow, 2006). Bu zaman diliminde gençler duygusal ve fiziksel 
ihtiyaçlarını karşılamanın büyüme ve gelişmeleri için yetkinlikleri oluşturmanın 
yollarını aramaktadırlar. Aynı şekilde bu dönemde gençleri eylemliliklerini 
kullanmaya ve sınırlarını bulmaya teşvik eden her faaliyet ve davranış, geçiş 
döneminin önemli bir uzantısı olarak görülmektedir. Sosyal bağlamda kimliğin 
gelişmesinde de olumlu rol oynayan bu dönemde davranışlar; motivasyon, 
duygu, sosyal ve fiziksel çevre (sosyo-ekonomik ve aile koşulları) vb. birçok 
faktör tarafından yönlendirilmektedir. Diğer bir ifade ile davranışları yönlendiren 
temel faktörlerin başında; mevcut önyargı, ödül duyarlılığı, sosyal normlar, 
sosyal ve duygusal baskı, sosyal ağlar ve bağlar, etkinleştirme ortamı ve sosyo-
ekonomik şartlar gelmektedir. Buna göre gençler (WHO, 2021, s. 1-2):

¾  Kararlarının kısa vadeli sonuçlarına uzun vadeli olanlardan daha fazla 
dikkat etme eğilimdedirler.

¾  Özellikle ergenlik döneminde ödüllere daha duyarlıdırlar.
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¾  Duygusal ortamlarda 20’li yaşların ortalarına kadar kendilerini kontrol 
etmede zorluk yaşayabilmektedirler.

¾  Özellikle akran kaynaklı sosyal normlardan etkilenmektedirler.
¾  Sosyal ağlar ve bunların içindeki bağlar gençlerin davranışlarını önemli 

ölçüde etkilemektedir. 
¾  Güvenli davranışları benimsemeleri çevredeki fiziksel ve sosyal fırsatlara 

ve engellere bağlıdır. 
¾  Sosyo-ekonomik koşullar risk almada ve karar vermede güçlü bir etkiye 

sahiptir. 

Bunun yanında gençler okuldan daha iyi bir eğitim ve işe geçiş sürecinde 
savunmasızdırlar. Bu süreci daha zor hale getiren faktörler arasında ise; düşük 
düzeyde eğitim, uyuşturucu ve alkol, işlevsiz bir aile hayatı, sağlık sorunları, 
yetersiz barınma veya evsizlik, refah bağımlılığı, eğitim ve kariyer yollarının 
anlaşılamaması gelmektedir (AIHW, 2021). Ayrıca pandemi öncesinde de 
dezavantajlı bir grup olarak tanımlanan gençlerin kesişimsel dezavantajlılığı 
da yaşanan sorunların derinleşmesinde önemli bir etkendir. Bu kapsamda 
örneğin söz konusu genç bireyin kadın olması, engelli olması, mülteci olması ve 
herhangi bir ebeveyne sahip olmaması vb. durumlar yaşanan sorunları daha da 
derinleştirmektedir.

Öte yandan UN verilerine göre genç nüfus 1950 ve 60’lı yıllarda küresel 
nüfusun yaklaşık %18’ini oluşturmuştur. Bu oran 1985 yılında %19,4 olarak 
gerçekleşirken 1995 yılında %18’e gerilemiştir. Aynı şekilde 2015 yılında 
%16,25’e gerileyen bu oranının 2025 yılında %15,4 olması beklenmektedir 
(Grafik 1). 

Grafik 1: Küresel Nüfus Dinamikleri (%)

Kaynak: (UN, 2019), (UNDESA, 2021)
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Grafik 1’e göre küresel olarak nüfusun oransal anlamda yaşlandığı ve bu 
seyrin orta ve uzun vadede devam ettiği görülmektedir. Yaşlı nüfusun (65+) 
oransal artışı anlamına gelen bu durum genç nüfus (15-24 yaş) için tam tersi 
anlamına gelmektedir. Her ne kadar bu durum genç nüfus için oransal daralma 
anlamına gelse de sayısal anlamda artış devam etmekte, orta ve uzun dönemde 
de devam edeceği beklenmektedir. Örneğin UN verilerine göre1985 yılında 
dünyada 940 milyon civarında olan genç nüfus 1995 yılı itibariyle 1 milyarı 
aşmıştır ve yakın bir gelecekte 1,5 milyara yaklaşacağı tahmin edilmektedir. 
Bu gelişmenin muhakkak bölgelerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 
farklı yansımaları olacaktır. Nitekim UN verilerine göre doğum oranlarının 
yüksek seyrettiği Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika ve Batı Asya, Orta ve Güney 
Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Güney ve Güney Doğu Asya bölgelerinde 
gençlere yönelik sosyal politikalar, nispeten doğum oranlarının daha kontrollü 
seyrettiği Avrupa ve Kuzey Amerika gibi daha gelişmiş bölgelere kıyasla daha 
büyük önem arz etmektedir ve etmeğe devam edecektir. 

2.2.	 COVID-19	Krizi	ve	Boyutları

Her ne kadar modern vaka tanımları veya tıbbi terminoloji yokluğunda etkenler 
ve hastalıklar her zaman tam olarak ayırt edilemese de insanoğlu yaklaşık iki 
bin yıldır kendi döneminin salgınlarını ve pandemilerini tanımlamaya ve kayıt 
altına almaya çalışmıştır. Buna göre yaklaşık 15-100 milyon kişinin ölümüne 
yol açan Avrupa ve Batı Asya’da etkili olan Justinianus Vebası (541-549), 
yaklaşık 75-200 milyon kişinin ölümüne yol açan Avrupa, Asya ve Kuzey 
Avrupa bölgelerinde daha etkili olan Kara Ölüm (Veba), yaklaşık 12-15 milyon 
kişinin ölümüne yol açan ve dünya çapında etkili olan Veba Salgını (1855-
1960), 17-100 milyon kişinin ölümüne yol açan ve dünya çapında etkili olan 
İspanyol Gribi (1918-1920), 1981 yılından günümüze yaklaşık 36,6 milyon 
kişinin (2020) ölümüne yol açan HIV/AIDS Salgını tarihe geçmiş en etkili 
salgınlar ve pandemiler arasında gösterilmektedir. Bu süreçte özellikle büyük 
gruplar oluşturan hayvanlardan kaynaklanan pandemik potansiyele sahip 
tarihsel virüslerin bu popülasyon içinde bulaşmayı sürdürebilmesi salgınların 
ve pandemilerin ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında büyük önem taşımıştır. 
Bu kapsamda sürü ve tarım hayvanları (domuz gribi), kemirgen zararlıları 
(veba), yabani ve evcil kümes hayvanları (kuş gribi) ve yarasalar (ebola virüsü) 
birer potansiyel rezervuar özelliği taşımaktadır. Nitekim büyük yoğun koloniler 
oluşturan yarasa türleri; korona virüsler, SARS, MERS ve nihayet COVID-19 
hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin çıkış noktası olması açısından büyük 
önem taşımaktadır (Lindquist & Goldoft, 2020). 
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Öte yandan soğuk algınlığı ve mevsimsel enflüanzaya neden olan virüsler 
her ne kadar küresel bir yayılım gösterseler de bunların pandemi olarak 
kabul edilebilmesi; yüksek düzeyde ciddi ve ölümcül bir durumla sonuçlanan 
enfeksiyonların yaygınlığı, kişiden kişiye yayılım hızı, vakaların küresel 
dağılımı, aşı gibi kolayca bulunabilen bir tedavi ve önlemin olmaması, bulaşın 
sürdüğü bir nüfus yoğunluğu vb. şartlara bağlıdır (Lindquist & Goldoft, 2020). 
Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 11 Mart 2020 tarihinde COVID-
19’u küresel bir pandemi olarak tanımlamış ve ilan etmiştir. Sonrasında WHO 
Genel Direktörü bu gelişmenin sadece bir halk sağlığı krizi değil her sektörü 
etkileyecek derin bir kriz olacağını belirterek her ülkenin tüm sağlık alanlarında 
korumayı sağlamaları, ekonomik ve sosyal bozulmaları en aza indirmeleri ve 
bu süreçte insan haklarına saygı göstermeleri gerektiği konusunda uyarmıştır. 
Bir yıldan fazla bir süre sonra COVID-19 dünya çapında 3 milyondan fazla 
can almış ve enfeksiyon seviyesi en üst düzeye çıkmıştır (17 Ekim 2021 tarihi 
itibariyle ölü sayısı 5,1 milyonu aşmıştır). Aynı şekilde bir yıl içinde salgın, 
WHO’nun öngördüğü gibi sağlık krizi boyutunu aşarak benzeri görülmemiş bir 
ekonomik ve sosyal krize dönüşmüştür (Tablo 2).

Tablo 2: Krizin Evrimi

1. EVRE 2.EVRE 3. EVRE 4. EVRE

2020 1./2.Ç. 2020 3.Ç.
2020 4.Ç
2021 1.Ç

2021 
2.Ç./3.Ç.

Başlama 
ve derin 
daralma

Vaka kontrolü, 
güçlü geri 
tepme

Vakaların pik 
yapması

Yaygın
Aşılama

Beklenti
Kısa dönemli 
şok

V şeklinde 
kurtulma

Daha uzun
süreli kriz

Güçlü 
kurtulma

Kısıtlar Dayatma Hafifletme
Yeniden 
dayatma

Yavaş yavaş 
kaldırma

Politika
Mesafe 
tabanlı

Planlı 
dönemsel 
genişleme

Yeniden uyum Toparlanma*

Hareket Hızlı düşüş
Yeniden 
başlama

İş tabanlı 
hareketliliğin 
artması

Büyük ölçüde 
hareketlilik*

* Yazar tarafından eklenmiştir
Kaynak: (OECD, 2021)
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Tablo 2’ye göre 2020 yılının I. ve II. çeyreğinde COVID-19’un yol açtığı etki 
kısa dönemli şok etkisi olarak beklenirken bu durum 2020’nin 3. çeyreğinde V 
şeklinde kurtulmaya dönüşmüştür. Ancak 2020 yılının IV. çeyreği ile 2021’in 
I. çeyreği arasında OECD ülkelerinde vaka sayılarının pik yapması, krizin 
beklenenden daha da uzun süreceğinin sinyallerini vermiştir. 2021 yılının II. ve 
III. çeyreğinde ise aşılamanın yaygınlaşması beklentileri güçlü yönde kurtulma 
yönünde etkilemiş ve uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmıştır 
(Tablo 2). 

Aynı şekilde pandeminin krize dönüşmesinde olduğu kadar beklentilerin 
değişmesini, uygulanan kısıtlamaların, politika ve hareket serbestisinin boyutunu 
belirleyen en önemli argümanlardan birini de ölüm oranları oluşturmuştur. 
Nitekim 23 Ocak 2020’de %2,75 olan ölüm oranı şubat ayında %2,09’a gerilemiş 
ancak sonrasında keskin bir şekilde yükselerek 28 Nisan 2020’de %7,30’a kadar 
yükselmiştir. Sonraki tarihlerde azalma eğilimine giren ölüm oranı yıl sonuna 
kadar düşüşünü sürdürmüş ve Ocak 2021 döneminde %2,02’lere gerilemiştir. 
Şubat 2021’den sonra %2 bandına oldukça yakın bir seyir izleyen ölüm oranı 19 
Ekim 2021 tarihi itibariyle %2,03 olarak gerçekleşmiştir (https://ourworldindata.
org/coronavirus, Erişim Tarihi: 21 Ekim 2021). 

Öte yandan COVID-19’un yaş gruplarına etkisi aynı düzeyde olmamıştır. 
Ölüm oranlarının %7 düzeyini aştığı 2020 yılı Nisan ayı sonları ve mayıs ayı 
başlarında ölüm vakaları en fazla yaşlı nüfusta yoğunlaşmıştır. Bu oran 75 yaş 
ve üzeri yaş gruplarında %50’ye yaklaşırken çocuk, ergen ve kısmen gençlerde 
%1 düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 3).

Tablo 3: Ölüm Oranlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş 14 Nisan 2020 (ABD) 13 Mayıs 2020 (ABD)
0-17 yaş %0,04 %0,06

18-44 yaş %4,5 %3,9
45-64 yaş %23,1 %22,4
65-74 yaş %24,6 %24,9
75+ yaş %47,7 %48,7

Kaynak: (https://www.worldometers.info/coronavirus/, 
Erişim Tarihi: 25 Ekim 2021)

Tablo 3’e göre örneğin 14 Nisan-13 Mayıs 2020 döneminde ABD’de 0-17 yaş 
grubunda ölüm oranı %0,04-%0,06 arasında değişmiştir. 18-44 yaş grubunda 
ise bu oran %4,5-%3,9 arasında değişirken, 45-64 yaş grubunda %23,1-%22,4 
arasında değişim göstermiştir. 65-74 yaş grubunda ise %24,6-%24,9 arasında 
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gerçekleşmiştir. Ölüm oranlarının en fazla olduğu yaş grubu 75 yaş ve üzeridir. 
Aynı dönemde bu yaş grubu için ölüm oranı %47,7-%48,7 arasında değişerek 
en yüksek seviyede seyretmiştir. Buna göre genç nüfus, çocuk nüfustan sonra 
COVID-19’dan en az etkilenen grubu oluşturmaktadır. Sağlık alanında doğrudan 
görülmeyen bu etki çoğunlukla yaşanan kısıtlama politikalarına bağlı olarak 
dolaylı görülmüştür. 

Buna bağlı olarak COVID-19’un gençler üzerindeki dolaylı etkileri; 
eğitim ve istihdam, sağlık, konut, barınma, gelir, finans, adalet, güvenlik 
ve sosyal destek boyutları altında incelenebilmektedir. Bu kapsamda en 
fazla eğitim ve istihdama katılma, alkol, tütün ve uyuşturucu, bulaşıcı 
hastalık, zihinsel hastalık, beslenme, fiziksel aktivite, refah, evsizlik, aşırı 
kalabalık ortamlar, konut stresi, maddi yoksunluk, zorbalık, suç, şiddet, aile 
ilişkiler, samimi ilişkiler, akran ilişkileri vb. konular ön plana çıkmaktadır 
(AIHW, 2021). Aynı şekilde gençler için insana yakışır işler küresel girişimi 
kapsamında Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan Gençlik ve COVID-
19 Küresel Anketi’ne (ILO, 2020a), (ILO, 2021)göre COVID-19’un gençler 
üzerindeki (ağırlıklı) etkileri; istihdam ve işsizlik boyutu, eğitim ve öğretim 
boyutu, ruhsal sağlık ve mental gelişim boyutu, temel gençlik hakları boyutu, 
sosyal aktivite ve davranışlar boyutu olmak üzere beş temel başlık altında 
incelenebilmektedir (Şekil 1). 

COVID-19
&

GENÇLİK

Şekil 1: COVID-19’un Gençler Üzerindeki Etkilerinin Boyutları

Kaynak: (ILO, 2020a)’dan uyarlanmıştır.
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ILO’ya göre işsizlik ve istihdam boyutunda gençler; çalışmanın durması, 
çalışma saatleri, gelir ve verimlilik konularında etkilenmişlerdir. İşten atılma, 
sıfır saat çalışma, kendi hesabına çalışanların faaliyetlerinin durması, kendi 
kendine değerlendirilen üretkenlikte azalma, evden çalışma, bazı sektörlerde 
fazla mesai işgücü piyasası risklerini arttırmıştır. Eğitim ve öğretim boyutunda 
şüphesiz en önemli etki uzaktan eğitim sistemine geçiş ile görülmüştür. Buna 
göre eğitim, öğretim diğer kurs ve derslerin tamamen veya kısmen durması, 
video ve çevrimiçi derslere kısıtlı erişim ve ortaya çıkan açığın kapatılamaması 
bu konuda yaşanan sorunları arttırmıştır. Ruhsal sağlık ve mental gelişim 
boyutunda kaygı, yalnızlık, depresyon ve anksiyeteye bağlı işlevesel bozukluklar 
ve buna bağlı olarak artan intihar ve bağımlılık sorunları görülmüştür. Aynı 
şekilde eğitimleri ve çalışmaları aksayan gençlerin mental gelişimleri de 
olumsuz yönde etkilenmiştir. Temel gençlik hakları boyutunda çalışma hakkı, 
eğitim alma hakkı, ayrımcılık, damgalama, şiddet, ihmal, istismar, kaygı, 
depresyon kaynaklı sorunlar hak kayıpları, seyahat hakkı, sağlık hakkı, spor 
hakkı vb. konularda hak kayıpları yaşanmıştır. Bunun yanında sosyal aktivite ve 
davranışlar boyutunda; ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı, günlük rutinlerden 
uzaklaşma, hareketsizlik, uyku bozuklukları, video, kumar ve oyun bağımlılığı, 
sosyal medyada daha fazla zaman geçirme, depresif ruh hallerine bağlı 
davranışlar görülmüştür. Ayrıca kurallara uyma davranışlarının yanı sıra görüş 
ve önerilerde bulunarak yönetime destek olma aktiviteleri de ön plana çıkmıştır. 

3. COVID-19’un Gençler Üzerindeki Etkilerinin Boyutları

3.1.	 İstihdam	ve	İşsizlik	Boyutu

COVID-19 pandemisinin sadece bir halk sağlığı krizi boyutunda kalmaması 
zamanla bir sosyo-ekonomik krize dönüşmesi birçok sosyal politika konusunu 
önemli hale getirmiştir. Bu konuların başında şüphesiz istihdam ve işsizlik 
gelmektedir. Bütün bölgeleri, ülkeleri ve demografik grupları etkileyen bu sorun, 
pandemi döneminin en çok tartışılan ve en çok üzerinde durulan konularından 
biridir. COVID-19’un ortaya çıkardığı istihdam ve işsizlik tablosu ülkeler 
ve bölgeler bazında diğer ekonomik küresel krizler (özellikle 2008 küresel 
krizinin sonuçları) ile kıyaslanır hale gelmiştir. Bu kapsamda örneğin Nisan 
2020’de ABD’de yaşanan işsizlik oranı 1948’den beri görülmeyen bir düzeyde 
gerçekleşmiştir. Bunun yanında işgücüne katılım oranı 1970’lerin başından beri 
görülmeyen bir seviyeye (%60,2) gerilemiştir. Ocak-Nisan 2020 döneminde 
22,1 milyon iş azalmış Temmuz 2021’de ise toplam istihdam durgunluk öncesi 
seviyenin (5,4 milyon) altında kalmıştır (Falk, Romero, Nicchitta, & Nyhof, 
2021). Her ne kadar 2020 Nisan döneminden sonra işsizlik oranlarında kademeli 



220     Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

bir düşüş yaşansa da Mayıs 2021 itibariyle henüz pandemi öncesi işsizlik 
oranlarına ulaşılamamıştır (Grafik 2). 

ILO’ya göre pandemi döneminde küresel anlamda 255 milyon tam zamanlı 
iş değeri kaybolmuştur. 2020 yılında dünya genelinde genç istihdamı %8,7 düşüş 
göstermiştir. Yetişkinlerde yaşanan düşüş %3,7 daha az şiddetli görülmüştür. 
2020 yılında dünya genelinde görülen ekonomik daralma 2009 yılında görülen 
daralmadan çok daha derin gözlemlenmiştir. Aynı şekilde OECD işsizlik oranı 
ortalaması kriz öncesi dönemde %6’nın altında seyrederken bu oran Nisan 2020 
döneminde %9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Nispeten daha az etkilenen Euro 
Bölgesinde bu etki daha geç dönemde Temmuz 2020’den sonra görülmüş ve 
2021’in 2. çeyreğine kadar devam etmiştir. Japonya’da çok fazla hissedilmeyen 
işsizlik oranları %2-%4 bandında seyretmektedir (Grafik 2).

Grafik 2: COVID-19 Döneminde İşsizlik

Kaynak: (OECD, 2021)

Öte yandan COVID-19 pandemisinde özellikle aktivite kısıtlamalarının ağır 
yükünü omuzlayan nüfus gruplarının başında gençler gelmektedir. Genç 
işgücünün ekonomik döngülere oldukça duyarlı olması ve nispeten yakın zamanda 
işe alındıklarından firmaya özgü beceri ve deneyim kazanma şanslarının daha 
az olması bu noktada belirleyici bir rol oynamıştır. Aynı şekilde genç işçilerin 
son giren olarak ilk çıkan olmaları ve özellikle pandemiden en fazla etkilenen 
(tecrit ve sosyal mesafe önlemlerinden en fazla etkilenen) konaklama ve gıda 
sektörü dışındaki perakende sektörlerinde istihdam ediliyor olmaları önemli 
bir etki oluşturmuştur. Diğer bir ifade ile gençler pandemi nedeniyle çok daha 
fazla işsiz kalmış ve bu sorun düşük gelirli ülkelerde daha kötü hissedilmiştir. 
Aynı zamanda genç kadınların genç erkeklere kıyasla işsiz kalma olasılığı daha 
da artmıştır. Bu durum engellilik, göçmenlik, mültecilik vb. dezavantajlarla 
birleştiğinde çok daha vahim hale gelmiştir (ILO, 2020a). Diğer bir ifade ile 
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pandeminin sebep olduğu ekonomik haklardan mahrum kalma zorlukları her 
genç için önemli bir sorun haline dönüşmüştür.

OECD ülkelerinde 15-24 yaş işsizlik Şubat 2020’de %11,5 iken iki ayda 
bu oran %19’a yükselmiştir. Bu oran 25 yaş ve üstündekilerinde görülen işsizlik 
oranının artışından iki katından daha fazlasına denk gelmektedir. Bu durumun 
ise çoğunlukla geçici işten çıkarmalara dayandığı belirtilmektedir. Örneğin 
ABD’de hem de Kanada’da genç işsizliği oranı iki ayda %17 puan artarak 
Nisan 2020’de %27’yi aşmıştır. Avrupa’da ise aynı dönemde %3’lük bir artış 
yaşanmıştır. Daha yaşlı grupta %1’lik bir işsizlik artışı gerçekleşmiştir. 2020’nin 
4. Çeyreği ile 2021’in 1. Çeyreği boyunca ekonomik faaliyetlere getirilen ek 
kısıtlamalar ve çok sayıda gencin işgücü piyasasını bırakması genç işsizliğinin 
bir süre daha yüksek seyretmesinin önünü açmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4: Pandemi Döneminde Genç İşsizliği (Seçilmiş Ülkeler yıl/ay)

Başlangıç Pandemide Pik Önceki Pik
Dönem % Dönem % Dönem %

Yunanistan 2020/2 38,6 2021/4 49,8 2013/2 63,7
İspanya 2020/2 31,9 2020/6 41,7 2013/2 56,1
İtalya 2020/2 28,6 2021/1 33,4 2014/11 43,4
Türkiye 2020/2 23,8 2021/2 25,9 2019/8 26,6
Fransa 2020/2 18,7 2020/7 22,1 2012/11 26,4
B. Krallık 2020/2 12,1 2020/8 14,6 2011/10 22,5
Almanya 2020/2 06,2 2020/12 08,0 2009/7 11,5
Finlandiya 2020/2 17,0 2020/5 25,7 2009/11 25,7
İsveç 2020/2 20,6 2020/7 28,2 2009/8 27,8
Norveç 2020/2 10,1 2020/7 13,3 2016/4 12,2
Belçika 2020/2 12,1 2021/1 19,0 2014,1 26,1
Danimarka 2020/2 09,6 2021/3 13,3 2012,4 17,2
Hollanda 2020/2 06,3 2020/8 11,3 2013/9 13,9
Çekya 2020/2 05,4 2021/1 11,4 2010/1 20,3
Kanada 2020/2 10,4 2020/5 29,1 2009/7 16,0
Meksika 2020/2 07,0 2021/4 11,8 2009/8 11,1
ABD 2020/2 07,8 2020/4 27,4 2010/4 19,5
Şili 2020/2 20,1 2020/6 28,4 2009/6 24,1
Japonya 2020/2 04,2 2021/1 05,8 2010/6 10,9
Avusturalya 2020/2 12,2 2020/7 16,4 2014/10 14,1
OECD Ort. 2020/2 11,5 2020/4 19,0 2009/11 17,9

Kaynak: (OECD, 2021)
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Tablo 4’e göre örneğin Finlandiya’da pandemi döneminde genç işsizliği 2008 
krizinin boyutlarına ulaşırken İsveç’te, Kanada’da, Meksika’da, ABD’de, Şili’de, 
Avusturalya’da ve genel olarak OECD ülkelerinde 2008 krizinin yol açtığı genç 
işsizliği oranlarını geride bırakmıştır. AB ülkeleri arasında ortalama işsizlik 
oranlarının üzerinde bulunan Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa’da genç 
işsizliği gözle görülür bir şekilde artmıştır. Bu durum Kuzey Avrupa ülkelerinde 
de görülmektedir. Türkiye’de ise 2020 yılının 2. ayında %23,8 olan genç 
işsizliği 2021 yılının 2. ayında %25,9’a yükselmiştir. Bu oran önceki pik dönemi 
olan 2019 yılının 8. ayında görülen %26,6 oranına oldukça yakın bir görünüm 
arz etmektedir. OECD verilerine göre ülkelerin toparlanması 2021 yılının 3. 
ayından sonra gerçekleşmeye başlamıştır. Küresel pandeminden önce bile işsiz 
kalma olasılıkları yüksek olan gençlerde bu sosyo-ekonomik tehlikenin boyutu 
Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik ve COVID-19 
Küresel Anketi’ne (ILO, 2020a) göre üç kat artmıştır. Özellikle iş arayanlar için 
açık pozisyon eksikliği, okuldan işe daha uzun süreli geçişler, işten çıkarmalar 
ve işletmelerin iflası bu süreçte etkin rol oynamıştır. Örneğin pandeminden 
en fazla etkilenen konaklama, yemek hizmetleri, toptan ve perakende, ticaret, 
imalat, gayrimenkul ve diğer ticari faaliyetlerde pandeminden önce 178 milyon 
gencin istihdam edildiği dile getirilmektedir. Bu kapsamda istihdam boyutunda 
gençler; çalışmanın durması, çalışma saatleri, gelir ve verimlilik konularında 
etkilenmiştir. ILO tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre şu tespitler göze 
çarpmaktadır (ILO, 2020a).
¾  Çalışmanın Durması: Pandeminin başlangıcından Nisan-Mayıs 2020 

dönemine kadar 18-29 yaş grubunda yer alan gençlerin %17,4’ü çalışmayı 
bırakmıştır. Bu grupta yer alan gençler; işini kaybetmiş, pandeminin 
başlaması ile sıfır saat çalışmaya başlamış, kendi hesabına çalışırken 
faaliyetlerini durdurmuş bireylerden oluşmaktadır.

 o  Çalışmayı bırakma olasılıklarının yükselmesi: 18-24 yaş grubunda işi 
bırakma yüzdesi %23,1 iken bu oran 25-29 yaş grubunda %13, 30-34 
yaş grubunda %10,6 olarak gerçekleşmiştir.

 o  Gençler arasındaki iş kayıplarının çoğunluğunun işletmelerin 
faaliyetlerini durdurmasından veya gençlerin işten çıkartılmasından 
kaynaklanması: Pandeminin başlangıcından Mart-Nisan 2020 dönemine 
kadar gençlerin %54’ü işyerinin kapatılması ya da işten atılma nedeniyle 
işsiz kalmıştır. Bunun yanında %32,4’ü geçici bir işin sona erdiğini 
belirtmiş, %8,4’ü ise istifa ettiğini açıklamıştır. 

 o  Büro desteği, hizmetler, satış, el sanatları ve ilgili mesleklerde çalışan 
genç işçilerin çalışmayı bırakma olasılıklarının daha yüksek olması: 
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Daha düşük eğitim düzeyi ile ilişkilendirilen bu meslek gruplarında 
gençlerin %27’si çalışmayı bırakmıştır. Bu oran yönetim pozisyonlarında 
%7, profesyonel kategoride %5, teknik yardımcı meslek grubunda %14 
olarak belirtilmiştir. Özellikle kapanma ve sosyal mesafe önlemlerinin 
uygulanmasına bağlı olarak sık müşteri teması gerektiren mesleklerde 
bu etki daha fazla görülmüştür. 

 o  Yaş ortalaması daha genç olan grupların daha çok etkilenmesi: 
Yaş arttıkça eğitimlerini tamamlamış olan genç işçiler profesyonel 
kategorideki meslekleri üstlenmektedir. Buna göre yaşı daha genç olan 
bireyler en büyük risk grubunda yer almaktadır. 

¾  Çalışma Saatleri, Gelir ve Verimlilik:
 o  Salgının başlangıcından önce istihdam edilen genç işçiler çalışma 

saatlerinde ortalama %23’lük bir azalma bildirmiştir. Bu oran daha 
düşük gelir grubunda %42’dir. Gelir kayıpları ise çalışma saatleri 
tamamen veya kısmen düşenler arasında yoğunlaşmıştır.  

 o  Çalışma saatleri, gelir ve kendi kendine değerlendirilen üretkenlikte 
kayıplar gençleri benzeri görülmemiş bir ölçekte işgücü piyasası 
risklerine maruz bırakmıştır. Bu kapsamda pandeminin başlangıcından 
Mart-Nisan 2020 dönemine kadar olan dönem için gençlerin %61’i 
yaptığı iş ile ilgili üretkenliğinin düştüğünü bildirmiştir. 

 o  Çalışma saatleri, gelir ve kendi kendine değerlendirilen üretkenlikte 
azalmalar düşük gelirli ve düşük-orta gelirli ülkelerde en yüksek 
görülmüştür. Bu kapsamda düşük gelirli ülkelerin %67’si, düşük-
orta gelirli ülkelerin %54’ü, yüksek gelirli ülkelerin %46’sı çalışma 
saatlerinde kısmi veya tam düşüş bildirmiştir. Bu durum üretkenlikteki 
düşüşlere de yansımıştır. Özellikle ülkelerin işsizlik sigortası 
sistemlerinin çevikliği, sosyal güvenlik ağları ve kayıtlı istihdamın 
yaygınlığı bu süreçte belirleyici rol oynamıştır. 

 o  Çalışma saatleri, gelir ve kendi kendine değerlendirilen üretkenlikte 
azalmalar cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Bu kapsamda genç erkeklerin 
çalışmayı bırakma, çalışma saatlerinin azalması ve gelir kayıplarından 
daha fazla etkilendiği bildirilmiştir. İşveren türüne (kamu-özel) göre ve 
ana meslek grubuna (ISCO-08) göre aynı yaştaki genç kadın ve erkekler 
arasındaki farklılıklar azalmaktadır. 

 o  Çalışma saatlerinde artış bildiren genç işçiler pandemi döneminde daha 
fazla mesai ve işten ayrılma konusundaki endişelerini bildirmişlerdir. 
Genç işçilerin %17’si çalışma saatlerinin günde %41 arttığını ifade 
etmiştir. %67’si ise 10 saat veya daha fazla çalıştığını belirtmiştir.  
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 o  Pandeminin başlangıcından bugüne kısmen veya tamamen evden 
çalışmalarda artış yaşanmıştır. Yönetim (%82), profesyonel (%77), 
teknik meslekler (%78) tamamen veya kısmen uzaktan yapılmıştır. 
Tamamen veya kısmen evden çalışma genç kadınlarda %78 iken genç 
erkeklerde %68’dir. 

Özetle COVID-19 pandemisi yaşları 18-29 arasında olan genç çalışanların 
1/6’ini işgücü piyasası dışına itmiştir. 30-34 yaş grubu ile kıyaslandığında 18-29 
yaş grubu, en fazla büro desteği, hizmet sektörü, satış, el sanatları ve ilgili ticaret 
kollarından etkilenmiştir. Aynı şekilde 18-29 yaş grubunda yer alan gençlerin 
pandemi döneminde çalışma saatleri %23, ortalama gelirleri ise %42 azalmıştır. 
En fazla düşük gelirli ülkelerde bulunan gençlerde çalışma saatleri, gelirler ve 
kendi kendine değerlendirilen üretkenlik azalmıştır. Genç çalışanların yaklaşık 
%17’sinin çalışma saatleri artmış ve işten ayrılmalar zorlaşmıştır. Aynı şekilde 
¾’ü işlerini tamamen veya kısmen evden yapma zorunluluğu ile karşılaşmıştır. 
Hükümetlerin ise bu yöndeki politikaları temelde krizin etkilerini hafifletme 
amacıyla istihdamda tutma çerçevesinde şekillenmiş ve çalışma saatlerinin 
azaltılması en belirgin strateji olarak uygulanmıştır. 

3.2.	 Eğitim	ve	Öğretim	Boyutu

Eğitime katılmak veya zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra işe başlamak, 
bireylerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakla kalmayıp 
sosyal olarak kapsayıcı ve üretken bir toplumun inşasını teşvik etmektedir. Her 
ikisine de katılmamak gelecekteki işsizliğe, daha düşük gelirlere ve istihdam 
güvencesizliğine yol açabilmektedir. Bunun yanında işsizlik ve iş kaybı uzun 
vadede; kötü fiziksel ve zihinsel sağlık, bozulan aile ilişkileri, azalan sosyal katılım 
ve işsizlerin çocukları için kötü başarı ve düşük refah anlamına gelmektedir 
(AIHW, 2021). Bu kapsamda 2003 yılında etkili olan SARS salgınıyla COVID-
19 pandemisi bazı noktalarda benzeşmektedir. Ancak COVID-19’un küresel 
etkisinin geniş olması, yol açtığı uzun süreli sosyal izolasyon, benzeri görülmemiş 
bir ekonomik yıkıma neden olması, okulların ve üniversitelerin kapanması 
nedeniyle gençlerin derinden etkilenmesi COVID-19’u farklı kılmaktadır 
(Courtney, Watson, Battaglia, Mulsant, & Szatmari, 2020).

Aynı şekilde COVID-19 sebebiyle eğitim ve öğretimin sınıf ortamından 
çevrimiçi ve uzaktan öğrenime taşınması özellikle düşük gelirli ülkelerde 
yaşayan gençler için var olan dijital uçurumları daha arttırmış ve gençlerin sahip 
olduğu kasvetli görünümü ortaya çıkarmıştır. Öğrenme çıktıları bakımından 
Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik ve COVID-19 
Küresel Anketi’ne (ILO, 2020a) göre:
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¾  Okuyan veya eğitim ve çalışmayı birleştiren gençlerin %70’inden 
fazlası üniversitelerin ve eğitim merkezlerinin kapatılmasından olumsuz 
etkilenmiştir. Aynı şekilde gençlerin 1/6’sı pandeminin başlangıcından 
araştırmanın yapıldığı döneme kadar olan süreçte eğitim, öğretim, diğer 
ders ve kurslarının tamamen durduğunu bildirmiştir.

¾  Dünya genelinde sınıf ortamından çevrimiçi ve uzaktan eğitime hızlı bir 
geçiş yapılmıştır. Bu kapsamda özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşayan 
gençler yüksek gelirli ülkelerde yaşayan gençlere kıyasla video ve çevrimiçi 
derslere daha kısıtlı erişim sağlamıştır.

¾  Öğrenmeyi sınıftan eve taşımanın getirdiği büyük zorlukları vurgulayan 
bir algı olarak gençlerin %65’i pandeminin başlangıcından araştırmanın 
yapıldığı döneme kadar olan süreçte çok az şey öğrendiğini belirtmiştir. 

¾  Gençlerin %51’i eğitimlerinin erteleneceğini düşünürken %9’u başarısız 
olabileceğini belirtmiştir.

¾  Bu algı yüksek öğrenimi tamamlayan gençlere kıyasla ortaöğrenimini 
tamamlayan gençler arasında daha yaygındır.

¾  Azalan öğrenme çıktıları bildirimlerine rağmen eğitim ve öğretim gören 
gençlerin yaklaşık yarısı yeni öğrenme fırsatları aramıştır. En popüler 
başvuru ise teknik ve işle ilgili becerileri geliştirmeye yönelik kurslara 
yapılmıştır. 

Pandemi döneminde ilk Çin’de gerçekleşen eğitim ve öğretime ara verme 
politikası sonrasında, tüm dünyada yaygınlaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak 
eğitim, öğretim, diğer ders ve kurslar tamamen durdurulmuştur. Bu durum 
uzaktan eğitim sistemine geçişle sonuçlanmıştır. Ancak özellikle düşük, orta 
düşük ve orta gelir grubu ülkelerde ve ülkeler içinde toplumun farklı gelir 
tabakalarında yer alan gençlerin uzaktan eğitime erişimi oldukça sınırlı düzeyde 
kalmıştır ve ortaya çıkan boşluk gençlerin kendileri tarafından ve aileleri 
tarafından doldurulamamıştır. Aynı şekilde COVID-19’un ortaya çıkardığı 
ekonomik kriz havası hükümetlerin eğitim ve öğretime ayırdığı bütçeleri 
olumsuz etkilediğinden bu kapsamda yapılan yatırımlar sekteye uğramıştır 
(Schleicher, 2020), (Burgess & Gordon, 2020, s. 48), (Zancajo, 2020), (World 
Bank Group, 2020), (Daniel, 2020).

Öte yandan istihdam, eğitim ve öğretimde olmayan (NEET) gençlerin 
sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu süreçten genç kadınların 
etkilenme oranı erkeklere kıyasla iki kat daha fazladır. 2016’da NEET 
olarak sınıflandırılan 259 milyon genç var iken bu rakam 2019’da tahmini 
267 milyona yükselmiştir. 2021 yılında ise 273 milyonu geçeceği tahmin 
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edilmektedir. Konu ile ilgili ILO İstihdam Politikası Departmanı İstihdam 
ve İşgücü Piyasası Politikaları Şube Başkanı Sukti Dasgupta; gençler için 
yeterince istihdam yaratılmadığını bunun da milyonlarca potansiyelin gerektiği 
gibi kullanılamadığı anlamına geldiğini belirtmiştir. Aynı şekilde teknolojinin, 
iklim değişikliğinin, eşitsizliğin ve demografinin getirdiği zorlukların 
üstesinden gelinmesinin söz konusu yeteneklerin öğrenilmesi ve bunlara 
yatırım yapılması ile mümkün olacağını ifade etmiştir. Sürecin başarısının 
ise hükümetler, işçiler ve işverenler arasındaki diyalog ile hazırlanmış ve 
tasarlanmış entegre politikalar çerçevesine duyarlı eğitim sistemlerine bağlı 
olduğuna dikkat çekmiştir (Dasgupta, 2021).

3.3.	 Ruhsal	Sağlık	ve	Mental	Gelişim	Boyutu

COVID-19’un gençler üzerindeki en belirgin etkileri genelde doğrudan değil 
dolaylı olarak görülmüştür. Diğer bir ifade ile çocuklar ve ergenler COVID-19 
ile enfekte olduklarında daha hafif semptomlar, daha az hastaneye yatış ve daha 
düşük ölüm oranları yaşamışlardır. Ancak sağlık hizmetlerine erişim daha kısıtlı 
olduğundan çeşitli hastalıkların tedavisi gecikmiştir. Aynı şekilde Kawasaki 
hastalığına benzer hiperinflamatuar durum COVID-19 ile ilişkilendirilmiştir. 
Bu noktada gelişimsel dönemde oldukça hassas bir dönemde bulunan gençlerin 
psikolojik sorunlara karşı savunmasız olmaları önemli bir sorun alanını 
oluşturmuştur. Bu nedenle COVID-19 döneminde depresyon ve anksiyeteye 
bağlı işlevsel bozukluklar ve buna bağlı olarak artan intihar ve bağımlılık 
sorunları artış göstermiştir (Courtney, Watson, Battaglia, Mulsant, & Szatmari, 
2020, s. 688-689).

Kaygı, depresyon, yalnızlık, stres vb. ruh sağlığı rahatsızlıklarının küresel 
anlamda birden fazla demografik grupta yaygın olması refahı, sosyal uyumu ve 
üretkenliği olumsuz yönde etkilemiştir (Liang, ve diğerleri, 2020). Ancak bu etki 
gençler üzerinde çok daha fazla görülmüştür. Bu süreçte hem acil hem de uzun 
vadeli faktörler arasında sosyal izolasyon, terapötik hizmetlerin sunumundaki 
değişiklikler ve bu nüfus grubundaki yapılandırılmış tüm mesleklerin (okul, 
iş, eğitim vb.) neredeyse tamamen aksaması büyük rol oynamıştır (UNICEF, 
2021), (Power, Hughes, Cotter, & Cannon, 2020, s. 2). Örneğin Nisan-Mayıs 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik ve COVID-19 Küresel Anketi 
(ILO, 2020a) kapsamında hazırlanan rapora göre küresel çapta 18-29 yaşları 
arasındaki her iki gençten biri endişe ve depresyona maruz kaldığını %17’si 
ise bundan önemli derecede etkilendiğini belirtmiştir. Bu kapsamda pandemi 
döneminde mental gelişme genç kadınlar için olduğu kadar genç erkeklerde de 
sorun alanı olmuştur. Aynı şekilde ILO’ya göre:
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¾  Pandemi döneminde eğitimleri veya çalışmaları kesintiye uğrayan 
gençler büyük ölçüde azalan mental gelişme sergilemişlerdir. Anksiyete 
veya depresyondan etkilenme olasılıkları çalışmaya devam edenlerden 
iki kat daha fazla artmış dolayısıyla eğitim başarısı ve işgücü piyasasına 
entegrasyon sorunlu bir alan haline gelmiştir.

¾  Gençlerin %38’i gelecekteki kariyer beklentilerinden emin değil ve %16’sı 
bu konuda korku yaşamaktadır.

¾  Artan endişe ve korku eğitim ve istihdam konularında iyileşmeyi tehdit 
eden bir hal almıştır.

Öte yandan 7 Nisan-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Çin’de gerçekleştirilen 
bir araştırmaya (Zhang, ve diğerleri, 2020) göre Çin’deki COVID-19 salgını 
sırasında ortaokul ve lise öğrencilerinin 1/5’inden fazlasının ruh sağlığı olumsuz 
etkilenmiştir. Bu kapsamda özellikle gençlerin stres faktörüne karşı yetişkinlere 
kıyasla daha savunmasız olmaları belirleyici rol oynamıştır. Aynı şekilde 
yapılan araştırmaya göre lise düzeyindeki gençler daha fazla stres yaşamışlardır. 
Yine bu süreçte problem çözme ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi aktif başa 
çıkma yöntemleri olumlu bir etki oluştururken inkâr etme, madde kullanımı ve 
görmezden gelme olumsuz etkiler oluşturmuştur. 

Aynı şekilde 2019-2021 yılları arasında yapılan araştırmalara (Jones, 
Mitra, & Bhuiyan, 2021, s. 7), (Karijo, ve diğerleri, 2021) göre küresel olarak 
farklı geçmişlere sahip ergenler pandemi sebebiyle daha yüksek oranda kaygı, 
depresyon ve stres yaşamaktadırlar. Bunun yanında ergenlerin COVID-19 
salgını sırasında alkol ve esrar kullanma sıklığı artmıştır. Stresli yaşam koşulları, 
uzun süren ev hapsi, endişe, internet ve sosyal medyanın aşırı kullanılması ruh 
sağlığını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 

3.4.	 Temel	Gençlik	Hakları	Boyutu

1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 yılında 
kabul edilen İnsan Hakları Sözleşmesi dikkate alındığında temel haklar, genel 
olarak bireyin doğumuyla elde ettiği evrensel nitelikte haklardır. Bu hakları 
kişilik hakları, sosyo-ekonomik haklar ve siyasi haklar şeklinde sınıflandırmak 
mümkündür. Buna göre kişilik hakları; yaşama hakkı, dokunulmazlık, hürriyet 
ve güvenlik, özel hayatın gizliliği ve korunması, yerleşme ve seyahat, din ve 
vicdan, düşünce ve kanaat, bilim ve sanat, basın-yayın, toplantı mülkiyet ve 
hak arama konularındaki özgürlükleri kapsamaktadır. Sosyo-ekonomik haklar; 
ailenin korunması, eğitim ve öğretim, çalışma, sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi, 
grev, lokavt, ücret, sağlık, çevre, konut, spor, gençlik, sosyal güvenlik, tüketim, 
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tarih, kültür ve tabiat konularındaki özgürlükleri kapsarken siyasi haklar; 
seçme ve seçilme, diğer vatandaşlık hakları, siyasi faaliyetlerde bulunma, kamu 
hizmetine girme, dilekçe verme konularındaki özgürlükleri kapsamaktadır. 

Virüsün bulaş etkisinin kontrol altında tutulmasına yönelik yerinde 
uygulanan politikalar her ne kadar halk sağlığının korunması açısından büyük 
önem taşımış olsa da özellikle uygulanan sosyal kısıtlamalar, izolasyon 
politikaları, seyahat ve diğer mobilite kısıtlamaları, ortaya çıkan ekonomik 
kriz nedeniyle yaşanan işsizlik ve buna bağlı olarak yaşanan sosyo-ekonomik 
sorunlar hak mahrumiyetlerine zemin hazırlamıştır. Aynı şekilde uzaktan eğitime 
geçiş ile uygulanan eğitim ve öğretim politikaları ve bu sürecin yeterli düzeyde 
etkin, verimli ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yürütülememesi, sağlık 
hizmetlerinin sunulması sürecinde yaşanan aksaklıklar, ayrımcılık, damgalama, 
şiddet, ihmal, istismar, stres, kaygı, depresyon, madde bağımlılığı vb. olayların 
yaygınlaşması temel insan haklarının kullanılamaması noktasında büyük rol 
oynamıştır. Örneğin seyahat hakkı, dinini yaşama hakkı, toplantı yapma hakkı, 
eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı, grev hakkı, 
spor hakkı ve bazı siyasi hakların kullanılması noktasında önemli sorunlar 
yaşanmıştır. Diğer bir ifade ile COVID-19 döneminde yaşanan mikro, mezzo ve 
makro düzeyli faktörler birçok demografik grup için hak mahrumiyeti anlamına 
gelmiştir. 

Buna göre gençlik hakları gençler için; özellikle ayrımcılık ve diğer 
dezavantajlılarla kıyaslandıklarında çalışma ve eğitim hakkını içeren 
insan hakları, seslerini duyurabilecekleri, örgütlenebilecekleri, çıkarlarını 
savunabilecekleri, sistemsel değişim yapabilecekleri hem üretken hem de 
nezih bir dünya kurabilecekleri bir temel sağlamaktadır. Bu kapsamda örneğin 
COVID-19 döneminde uygulanan evde kalma önlemleri pandeminin olumsuz 
etkileri için gerekli olmasının yanı sıra hareket özgürlüğünü kısıtlaması 
açısından önemli bir etki oluşturmuştur. Bu etkinin eğitim, istihdam ve mental 
gelişmenin ötesinde sahip olunan hakların kullanılamaması yönündr yansımaları 
olmuştur. Örneğin Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik 
ve COVID-19 Küresel Anketi (ILO, 2020a) kapsamında hazırlanan raporuna 
göre pandemi döneminde:

¾  Gençlerin %27’si pandeminin din veya inanç özgürlüğü haklarını kullanma 
yeteneklerini önemli ölçüde kaybetmiştir. Bu etkiyi etnik, dini ve başka bir 
azınlık olarak tanımlanan gençlerin daha belirgin hissettiği ortaya çıkmıştır.

¾  Gençlerin %24’ü bilgi edinme hakkının önemli ölçüde etkilendiğini 
belirtmiştir.
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¾  İşsiz kalan gençlerin gelir kaybı nedeniyle barınma hakları olumsuz 
etkilenmiştir.

¾  Evli olan veya bir partneri olan gençlerde şiddet olayları artış göstermiştir.

Öte yandan gençler suç ve şiddeti mağdur, tanık veya suçlu olarak deneyimleme 
potansiyeline sahiptirler. Bu durum evlerinde ya da geniş toplum yapılarında 
ortaya çıkabilmektedir. Gençler için suça ve şiddete maruz kalma yaşamları 
boyunca bir dizi olumsuz sağlık, eğitim, sosyal, duygusal, davranışsal ve 
barınmayla ilgili sorunlara yol açan potansiyel zarar verici etkilere sahip 
olabilmektedir. Mağdurlar üzerinde olumsuz etkiler sadece kırık kemikler gibi 
kısa süreli fiziksel etkiler değildir. Özellikle uzun süreli duygusal ve psikolojik 
bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Buna göre şiddet içeren suçlara maruz 
kalan gençler; depresyon, anksiyete, psikolojik bozukluklar, intihar, madde 
bağımlılığı, kronik hastalıklar, gelecekte suç işleme, evsizlik, akademik başarıda 
azalma riskleriyle karşı karşıya kalabilmektedir (AIHW, 2021).

Öte yandan 2021 yılının ilk çeyreği ile yaygınlaşmaya başlayan aşılama 
çalışmaları ile kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme dönemi hakların 
kullanılması noktasında önemli bir gelişme olmuştur. Bundan sonraki süreçte 
kullanılamayan hakların telafi edilmesi konusu toparlanma sürecinin ana faktörü 
haline gelmiştir. 

3.5.	 Sosyal	Aktivite	ve	Davranışlar	Boyutu

Pandemi sürecinde gençlerin sosyal aktivite ve davranışlarını etkileyen faktörler 
mikro, mezzo ve makro düzeylerde incelenebilmektedir. Mikro düzeyde faktörler 
aile ve ev hayatında ortaya çıkabilecek faktörler iken mezzo düzeyde faktörler, 
okullar ve sağlık hizmetleri gibi gençlerin etkileşimde bulunduğu daha geniş 
yapılardaki değişiklerden kaynaklanan faktörlerdir. Makro düzeydeki faktörler 
ise gençleri ve aileleri dolaylı olarak etkileyen ancak toplumsal inançlara, 
değerlere ve kültüre nüfuz eden ve sosyal işleyişi yönlendiren faktörlerdir. Bu 
kapsamda mikro düzeyde; karantina, sosyal izolasyon, şiddet, istismar ve ihmal, 
aile kayıpları, aileden uzak kalma, sağlıksız ortamlara maruz kalma, evsizlik, 
uyku bozuklukları vb. faktörlere bağlı aktiviteler ve davranışlar ortaya çıkarken 
mezzo düzeyde okulların kapanmasına ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kısıtlı 
olmasına bağlı olarak şekillenen aktiviteler ve davranışlar görülebilmektedir. 
Makro düzeyde ise genel kaygı, COVID-19 testi pozitif çıkanları damgalama 
veya damgalanma, yabancı düşmanlığı, ırkçılık vb. faktörlere bağlı aktiviteler ve 
davranışlar ortaya çıkabilmektedir (Shen, 2020, s. 5). Örneğin sosyal izolasyon 
ve karantina dönemlerinde kötü madde kullanımı, stres, kaygı ve depresif ruh 
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hali ile başa çıkabilmek için kumar, video, oyun, online alışveriş vb. konularda 
sağlıksız bağımlılık davranışları önemli sorunlar arasında gösterilmektedir 
(Jones, Mitra, & Bhuiyan, 2021), (Shen, 2020, s. 5), (King, Delfabbro, Billieux, 
& Potenza, 2020).

Mikro düzey faktörlerden örneğin uyku bozuklukları; entelektüel yetenek, 
duygu düzeni, ödül, motivasyon vb. birçok hassas sonuçları etkileyen bir özelliğe 
sahiptir. Buna göre kötü uyku; kötü ruh hali ve kaygı sorunlarına duyarlılığın 
artmasına, zayıf zihinsel sağlık sorunlarına ve dikkatsizliğe neden olmaktadır. 
Uykunun gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimleri üzerindeki önemi dikkate 
alındığında uyku düzeninin bozulması anksiyete ve depresyon başta olmak 
üzere birçok mental gelişim bozukluğu sonucunda gerçekleşen davranışları 
tetiklemektedir (Shen, 2020, s. 6), (Moore, ve diğerleri, 2020), (Paterson, ve 
diğerleri, 2021). Pandemi döneminde gençler arasında yaygınlaşan bir diğer 
davranış ise ayrımcı davranışlardır. Örneğin yapılan araştırmalara göre (Shen, 
2020, s. 9), (Kambhampaty, 2020); ABD’de virüsün yaygınlaşmasında Asyalı 
toplulukların dünyayı yanlış ve geç bilgilendirdiği yönündeki iddialar ve 
suçlamalar birçok Asyalı genci ırkçı hareketlere ve fiziksel saldırılara maruz 
bırakmıştır. Diğer bir ifade ile gençler arasında yabancı düşmanlığına yönelik 
davranışlar artış göstermiştir. Özellikle pandeminin belirsizlik özelliği taşıması 
ve virüse karşı kendisini savunmasız hisseden gençlerin ırk ve etnik ayrımcılık, 
öfke ve düşmanlık barındıran davranışları yaygınlaştırdığı belirtilmektedir. Aynı 
durum COVID-19 testi pozitif çıkan gençlere yönelik damgalama ve ayrımcılık 
uygulama şeklinde gözlemlenmiştir. 

Öte yandan gençlerin çoğunlukla COVID-19 kısıtlamalarına ve bu 
dönemde uygulanan kurallara uyma yönünde aktiviteleri ve davranışları ön plana 
çıkmıştır (Karijo, ve diğerleri, 2021). Aynı şekilde gençlerin (uyum, gönüllük, 
bağış, sosyal yardım vb. konuları kapsayan) sosyal aktivizmi COVID-19’un 
ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Örneğin 
Nisan-Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik ve COVID-19 
Küresel Anketi (ILO, 2020a) kapsamında hazırlanan raporuna göre pandemi 
döneminde 18-29 yaş grubunda bulunan gençlerin büyük çoğunluğu evde 
kalmış 2/3’ü ise ailesine ve sevdiklerine ulaşmıştır. Aynı şekilde ¼’ünden fazlası 
gönüllülük ve bağışta bulunmuştur. Büyük çoğunluğu hükümetlerin pandemiye 
karşı koyma eylemlerine ilişkin görüşlerini bildirmiştir. Büyük çoğunluğu 
işçileri, işleri ve işletmeleri koruma amacıyla evde kalma önlemlerinden yana 
davranmıştır. Bunun yanında göçmen işçiler, kayıtdışı ekonomide bulunanlar 
ve dezavantajlı grupların sağlığını ve geçim kaynaklarını korumaya yönelik en 
güçlü önlemlerin alınmasını savunmuşlardır. Mümkün olan her yerde işçi sağlığı 
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ve güvenliğine vurgu yaparak hükümetlerden kademeli olarak kısıtlamaların 
hafifletilmesini talep etmişlerdir. Sağlık hizmetlerini arttırmak, bilgi, hesap 
verilebilirlik ve koordinasyon mekanizmaları aracılığıyla yönetime tamamlayıcı 
önlemler almayı önermişlerdir.

Buna göre ILO tarafından hazırlanan rapor (ILO, 2020a) gençlerin pandemi 
döneminde en fazla etkilenen grupların başında gelmelerine rağmen dayanışmayı 
ve hayırseverliği destekleyen yönlerinin ön plana çıktığını göstermiştir. Ayrıca 
gençlerin sosyal sorunların çözümünde merkez konumda olduğu görülmüştür. 
Bu durum gençlerin karar alma süreçlerine aktif olarak katılma haklarını tam 
olarak kullanabilmelerinin önemini ön plana çıkarmıştır. Aynı şekilde bu durum 
toplumların yeniden inşası açısından da büyük önem taşımaktadır. Diğer bir 
ifade ile daha hızlı ve daha güçlü bir daha iyiyi inşa etme gençlerin eşit ve 
işbirlikçi desteklenmesi ile mümkün görünmektedir. 

4. Gençlere Yönelik Uygulanabilecek Sosyal Politikalar

COVID-19’un yıkıcı etkileriyle birlikte küresel ölçekte gençliğin geri çekilmesi 
ve yaşadığı güven eksikliği ve/veya mevcut ekonomik, politik ve sosyal yapılara 
karşı oluşan güven kaybı; sosyal istikrarı, bireysel refahı ve ekonomik üretkenliği 
olumsuz etkilemektedir (World Economic Forum, 2021). Bu nedenle gençleri 
hâkim atmosferden kurtarmaya yönelik politikalar, iş yaratmayı teşvik edecek 
politikalar, onları eğitim ve öğretimde tutacak ve bu yöndeki eksikliklerini 
giderecek politikalar, genç işsizliğini önleyecek onları ilk veya yeniden işgücü 
piyasalarına entegre edecek politikalar, kapsamı genişletilmiş ve güncellenmiş 
sosyal koruma ve insan hakları politikaları öncelikli hale gelmiştir. Buna göre 
(Fleming, 2020) : 

-  Kurtarmaya yardımcı olacak politika öncelikleri: Endüstri ve sektör 
genelinde yaşanan kapanmalar, perakende ve konaklama gibi spesifik 
sektörlerde yaşanan krizler, eğitimin ve öğretimin kesintiye uğraması vb. 
merkezi olmayan genç işsizliğine karşı yardımcı politika önceliklerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. 

-  İş yaratmayı teşvik etme: En savunmasız genç gruplara odaklanmak, 
istihdam ve girişimcilikte bu grupta yer alan bireylere öncelik vermek 
gerekmektedir.

-  Eğitim ve öğretimde tutma: Ortaya çıkan beceri uyuşmazlıklarını 
gidermek amacıyla daha fazla gencin okumasını ve eğitilmesini sağlamak 
gerekmektedir.
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-  Yeniden işe giriş programları: İşini kaybeden gençlerin yeniden işe 
girişlerini sağlamak gerekmektedir.

-  Sosyal koruma politikalarının gençler için genişletilmesi: Gençleri kayıtlı 
ekonomide tutmak örneğin işsizlik maaşı gibi uygulamalara öncelik vermek 
gerekmektedir.

-  Hakların korunması: Gençlere söz hakkına sahip olduklarını hissettirmek 
gerekmektedir. Bu nedenle toplu pazarlık, örgütlenme özgürlüğü, sosyal 
diyalog ve sosyal ortaklık politikalarına dâhil edilmeleri gerekmektedir. 

Aynı şekilde gençlerle daha iyi iletişim kurma, destek olma, gençlerin ortak 
üretimine ve genç liderliğe yatırım yapma, eşitsizlikler konusunda ulusal bir 
strateji geliştirme politikaları başta olmak üzere; okul/eğitim temelli, okul sonrası/
ekonomik, yerel gönüllü sektör hizmetleri, merkezi hükümet politikaları ve veri 
araştırma temelli politikalar ön plana çıkarılmalıdır. Bu kapsamda okul/eğitim 
temelli politikalar kapsamında; dijital eşitsizliği ortadan kaldırma, internet ve 
ekipman sağlama, yoksun bölgelere telafi eğitim politikaları uygulama, ulusal 
sağlık programını hızlandırma ve genişletme, daha bireyselleşmiş öğretime 
ağırlık verme politikaları ön plana çıkmaktadır. Okul sonrası/ekonomik 
politikalar kapsamında ise sosyal yardımların sağlanması, gelir desteklerinin 
gözden geçirilmesi, maaşlar ve teşvikler çerçevesinde çıraklık programlarının 
gözden geçirilmesi, iş desteği ve eğitim programlarının desteklenmesi, 18-28 
yaş grubu için barınma politikalarının gözden geçirilmesi, gençler tarafından 
yönetilen küçük işletmeler için destek programlarının düzenlenmesi önem 
kazanmaktadır. Aynı şekilde yerel gönüllü sektör hizmetleri temelinde; gençlik 
kulüpleri, gençlik faaliyetleri ve gençlik grupları için gelir desteğinin arttırılması, 
sağlık hizmetlerinin korunması, gençlik yatırım fonlarının geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması politikaları büyük önem taşımaktadır. Öte yandan merkezi 
hükümet politikaları kapsamında; etki değerlendirmelerinin takip edilmesi, 
halkla istişarelerde fikir çeşitliliğine önem verilmesi, en savunmasız gruplara 
yönelik hedefli politika ve hizmetlerin sağlanması politikaları ön plana çıkarken 
veri araştırma politikaları kapsamında; ulusal istatistik ofisleri ve araştırma 
enstitülerinin doğru veri ve kanıtları sağlaması ve takip edilmesi konusunda 
teşvik edilmesi önemli hale gelmiştir (Hagell, 2021, s. 13).

Özellikle genç kuşağın istihdam beklentilerinin zedelenmesini önlemek 
amacıyla acil, geniş ölçekli ve hedefli istihdam politikalarının uygulanması 
ihtiyacı ön plana çıkmaktadır. Buna göre (ILO, 2020a), (ILO, 2020b) : Genç 
işsizliğine karşı önlemleri geliştirme, pandemi sürecinde işgücü piyasası 
dışında kalan gençleri yeniden entegre etme, gençleri işe alma sübvansiyonları 
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uygulama, genç iş arayanları çekme potansiyelini geliştirme politikalarının yanı 
sıra;

¾  Daha büyük gelir kayıplarını önlemek ve aktif olarak iş arayanların sosyal 
yardımlara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla işsizlik sigortasının 
kapsamının genişletilmesi politikaları,

¾  Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlere yönelik istihdam politikaları,
¾  Gençlerin sosyal koruma erişimlerini güvence altına alma, iş paylaşımı ve 

kısa çalışma tazminatı programlarına katılımlarını sağlama politikaları,
¾  Gençlerin hem işe hazır olma hem de işgücü piyasalarına geçişlerini 

sağlamak amacıyla uygulanan aktif istihdam politikaları,
¾  Asimetrik bilgileri düzenleme, iş ve kariyer beklentilerini karşılama ve 

sürekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması politikaları,
¾  Genç işçilerin girişim ve gelir desteği önlemlerine erişimini arttırmak 

için sosyal diyaloğun teşviki, işçi hakları ve işbaşında eğitim fırsatlarını 
geliştirme politikaları önem kazanmaktadır.

Gençlerin en fazla etkilendiği bir diğer sorun olan eğitim ve öğretim konularında 
yaşanan gecikmeler ve başarısızlıklar gençlerin okuldan işe geçiş hızlarını ve 
etkinliğini sekteye uğratma riski açısından büyük önem taşımaktadır. Bu riski 
azaltmak için (ILO, 2020a) (ILO, 2020b):

¾  Alternatif öğrenme fırsatlarına erişimi sağlama, daha geniş bant bağlantılarına 
dayanan öğrenme deneyimlerini iyileştirme, kaliteli müfredata erişimi 
sağlamak için dijital araçların ve öğretim materyallerinin sanal öğrenci 
profiline göre uyarlanması,

¾  Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (TVET) programlarına güçlü 
bir şekilde odaklanma, eğitim ve beceri geliştirme konusunda dijital 
teknolojiden faydalanma,

¾  Öğretmen, eğitmen, müdür ve diğer yöneticilerin çevrimiçi uzaktan ve 
karma öğrenimi sağlamaları için bu kapsamdaki becerilerini geliştirme,

¾  Gençlerin iş ve kariyer yolu planlarına yardımcı olmak amacıyla iş 
danışmanlığı, kariyer rehberliği iyileştirme ve modernleştirme,

¾  Pandemi sonrası işgücü piyasalarının taleplerine daha iyi yanıt verebilmek 
amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesini arttırmaya yönelik özel 
ve kamu girişimlerinin arttırılması politikaları önem kazanmıştır.

Öte yandan her geçen gün artmaya devam eden istihdam, eğitim ve öğretimde 
olmayan (NEET) gençlerin sayısını azaltmak amacıyla koruma, entegrasyon 
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ve tazmin politikalarına ağırlık verilmelidir. Buna göre koruma politikaları 
kapsamında kaliteli ve en uygun eğitim, okulda tutma, aktif öğrenme, yenilikçi 
öğretim, zorunlu eğitim, kariyer rehberliği ve danışmanlığı, sübvansiyonlar, 
mesleki eğitim vb. politikalar ön plana çıkmaktadır (Tablo 5)

Tablo 5: NEET’e Karşı Stratejik Politikalar

K
or

um
a

*Kaliteli ve en uygun eğitim yoluyla erken müdahale
*Okulu bırakanlar için izleme ve erken uyarı sistemi
*Alternatif öğrenme ve yenilikçi öğretim yöntemleri
*Zorunlu eğitim yaş tavanının yükseltilmesi
*Kariyer rehberliği ve danışmanlığı
*Sübvansiyon ve ebeveyn katılımı
*Mesleki eğitimi geliştirme ve verimli hale getirme
*Okulda tutmaya yönelik mali teşvikler  

E
nt

eg
ra

sy
on

*İstihdam edilebilirlik, okuldan işe geçiş politikaları
*İkinci eğitim ve öğretim fırsatları sunma
*Çıraklık sistemini geliştirme
*Kamu ve özel sektörde stajyerlik
*İş deneyimi fırsatları sunma
*İşveren teşvikleri sunma
*Girişimcilik desteklerinin sunulması
*İş-yaşam dengesi

Ta
zm

in

*Sosyal yardım ve içerme politikaları (özellikle teşvik politikaları 
*Mesleki ve coğrafi hareketliliğin desteklenmesi
*Fakir aileler için ödeneklerin ayrılması
*Çocuk ve gençler için finansal destekler
*Dezavantajlı gruplara yönelik içerme politikaları
*Özel durumlu gençlerin istihdamı için her türlü engelin kaldırılması

Kaynak: (ETF, 2021).

Entegrasyon politikaları kapsamında; istihdam edilebilirlik, ikinci eğitim, 
çıraklık sistemi, stajyerlik, iş deneyimi sağlama, işveren teşvikleri, girişimcilik 
desteği ve iş-yaşam dengesine yönelik politikalar ön plana çıkarken tazmin 
politikaları kapsamında; sosyal yardım, sosyal içerme, hareketliliğin 
desteklenmesi, fakir aileler için ödenekler, finansal destekler, dezavantajlılara 
(engelli, kadın, göçmen vb.) yönelik içerme politikaları ön plana çıkmaktadır. 

Aynı şekilde ruhsal sağlık ve mental gelişim ile ilgili olarak COVID-
19’un oluşturduğu kaygı ve hayal kırıklığı ortamı gençlerde risk alma faktörünü 
olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle gençlerin; ruhsal sağlık, mental gelişim, 
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sosyal aktivite, davranışlarının düzenlenmesi, kişisel gelişim, liderlik, kariyer, 
girişimcilik vb. birçok konuda başarı sağlayabilmesi için risk alma yönlerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Gençlerin risk almalarını sağlama noktasında ise 
şu politikalar önem kazanmaktadır (WHO, 2021, s. 4):

-  Güvenli davranışın kolay olduğu veya güvenli olmayan davranışın 
üstlenilmesinin zor olduğu bir ortam oluşturmak,

-  Algıyı daha güvenli davranışlar lehine değiştirmek için sosyal normlar 
hakkında bilgi iletmek,

-  Risk bilgisinin özünü ve genel anlamını iletmek için mesajlaşmayı 
çerçevelendirmek,

-  Gençlerin kendilerini risklerden korumak için hareket etme yeteneklerini 
yani öz yeterliliğe olan güvenlerini geliştirmek,

-  Risk bilgilerini iletmek için akranlar ve yetişkinler dahil olmak üzere 
güvenilir kaynaklardan yararlanmak gerekmektedir.

Bunun yanında gençliğin bir geçiş dönemi olduğunu ve halen bir fiziksel gelişim 
süreci olduğunu göz önüne alarak (ILO, 2020a). 

¾  Ruh sağlığı hizmetleri psiko-sosyal destek ve spor faaliyetleri yoluyla 
gençlerin ruh sağlığını korumak,

¾  İş kayıpları nedeniyle etkilenen gençlere zihinsel sağlık hizmetleri sunmak,
¾  İşe dönüş için işyerinde olumlu bir ortam yaratan önlemleri ve sürekli 

desteği teşvik eden çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Gençlere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında ise 
sosyal diyalog aktörleri, Ekonomik ve Sosyal Konseyler, paydaşlar arasındaki 
etkileşim, ulusal gençlik politikaları, genç istihdamını önceleyen ulusal eylem 
planları, gençler için insana yakışır işlerin desteklenmesine yönelik hükümet 
tedbirleri büyük önem taşımaktadır.  

5. Sonuç

İki yıldır derin bir belirsizlik içinde devam eden pandemi sürecinde aşılamanın 
yaygınlaşması, toparlanma politikalarına olan ilgiyi arttırmıştır. Buna göre 
toplumların kalkınması ve geleceğin güvence altına alınması vizyonunda hem 
etken hem edilgen rol oynayan gençlere yönelik sosyal politikalar, toparlanma 
sürecinin en önemli yönünü oluşturmaktadır. İşsizlik ve istihdam, eğitim ve 
öğretim, ruh sağlığı ve mental gelişim, temel gençlik hakları, sosyal aktivite 
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ve davranışlar boyutlarında etkilenen gençlere yönelik sosyal politikalar tüm 
paydaşların yer aldığı geniş bir sosyal diyalog çerçevesinde:
¾  Gençlerle ilgili doğru veri ve kanıtların sağlanması,
¾  Gençlerde risk faktörünün teşvik edilmesi,
¾  Dijital altyapının desteklenmesi ve dijital kutuplaşmanın önlenmesine 

yönelik politikaların uygulanması,
¾  Gençlerde risk alma faktörünün geliştirilmesi,
¾  İşgücü piyasalarına ilk defa veya yeniden entegre olma politikalarına ağırlık 

verilmesi,
¾  Sosyal koruma ve insan hakları politikalarının gençler lehine genişletilmesi,
¾  Beceri uyuşmazlıklarının giderilmesi ve kaliteli eğitim (eğitici, öğretici, 

fiziksel şartlar, materyaller vb.) politikalarının desteklenmesi, 
¾  Uzaktan eğitim ile ortaya çıkan bilgi, beceri ve yetenek eksiklerinin 

giderilmesi,
¾  Sağlık, barınma ve beslenme sorunlarının giderilmesi,
¾  Gençlik kulüpleri, faaliyetleri ve gruplarının teşvik edilmesi,
¾  Psikolojik destek, ruhsal sağlık ve mental gelişim politikalarına ağırlık 

verilmesi,
¾  Dezavantajlı gruplara (kadınlar, engelliler, göçmenler vb.) yönelik pozitif 

ayrımcılık politikalarının uygulanması,
¾  Haksızlığa uğrama ya da uğratma bakımından insan hakları konularında 

bilgilendirilmeleri,
¾  Karar alma süreçlerine dahil edilmeleri ve bu konuda cesaretlendirilmeleri,
¾  Kariyer danışmanlığı hizmetlerinin sunulması,
¾  Politikaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkilerinin takip edilmesi 

politikalarına ağırlık verilmesi şeklinde uygulanmalıdır.
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1. Giriş

Sosyal medya kavramı internet kullanıcılarının bilgi paylaştıkları ve sosyal
ağlara katılım gösterdikleri web siteleri ve uygulamalarını ifade etmek
için kullanılmaktadır. Sosyal medyanın bireylerin gündelik hayatlarında

vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi ve sosyal medya mecralarında geçirilen 
zamanın artması pazarlama açısından da önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Günümüzde markalar sosyal medya sayesinde kendilerini hedef kitlelerine 
tanıtabilmekte ve sürekli iletişim halinde olabilmektedir. Tüketicilerin ve 
potansiyel müşterilerin kendileri hakkındaki görüşlerini öğrenebilmekte ve 
kendisi hakkında konuşulan konulara katılımda bulunabilmektedirler. Bu sayede 
markalar aleyhinde olumsuz yorumlar yapıldığında bunlara ivedilikle cevap 
verme fırsatını yakalayabilmektedirler. Ayrıca toplumun yararını gözettikleri 
sosyal sorumluluk projelerine sosyal medya platformunda yer vererek toplum 
yararına markalarını ön plana çıkarabilirler. Kısacası markalar sosyal medya 
alanlarında kurumlarının tüm bileşenlerini sunabilmektedirler. Marka hakkında 

1 Bu çalışma 12-13 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Haliç Üniversitesi tarafından düzenlenen 
“Geçmiş Uygulamalar Işığında, Türk Müziği’nin 2023/73 Yol Haritasının Belirlenmesi 
Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan bildirinin genişletilmiş tam metnidir.
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her türlü bilgiye sosyal medya alanlarında ulaşabilen hedef kitle markanın itibarı 
hakkında da bir algıya sahip olabilmektedir.

Birçok sosyal medya platformu kullanıcılar tarafından girişimciler tarafından 
kendi işletmelerinin yararına oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.  Bu 
çalışmada sosyal medya pazarlaması kavramı hakkında kavramsal bir araştırma 
yapıldıktan sonra, son dönemlerde kullanım oranı artan Instagram’da sosyal 
medya pazarlaması uygulamalarına ve etkilerine yer verilecek ve Türkiye’de 
müzik üretiminde bulunan ve en çok takipçisi bulunan beş Instagram hesabı ile 
ilgili içerik analizi yapılacaktır.

2. Sosyal Medya ve Sosyal Medya Pazarlaması 

Sosyal medya bireylerin belirli bir sistem içerisinde kamuya açık ya da yarı 
açık profiller oluşturmalarına; diğer insanlarla iletişim haline geçmelerine 
ve hem kendi hem de başkalarının bağlantılarını görmeye yarayan internet 
hizmetleri olarak tanımlanabilecektir (Öztürk vd., 2018: 2). Çok fazla tanımı 
olmasına karşın, sosyal medya ile ilgili tanımların ortak noktalarının olduğu 
belirtilebilecektir (Fırat, 2017: 4):

·  İçerik oluşturma ve paylaşımına dayanır,
·  İki yönlü iletişim ve etkileşim içerir,
·  İleri teknoloji gerektirir.

Kısaca sosyal medya kişilerin birbiriyle etkileşimlerini sağlayan ve kullanıcıların 
içerik oluşturup paylaşım yapmalarını sağlayan teknoloji temelli bir mecradır. 

Dijital teknolojilerin iletişim kanallarını ve platformlarını daha yaygın 
ve zahmetsiz hale getirmeye devam etmeleri sonucunda insanlar birbirine 
hiçbir zaman olmadıkları kadar bağlı hale gelmiştir. Sosyal medyanın bu kadar 
yaygın hale gelmesi insanların birbirileriyle etkileşime geçme biçiminde devrim 
yaratmıştır (Öztürk vd., 2018: 2).

Bireylere sağladığı faydaların yanı sıra işletmeler için de önemli 
olan sosyal medya, işletmelerin ortak amaçları doğrultusunda gelişerek 
ilerlemelerine yardımcı olmaktadır. İşletmeler sosyal medyayı iletişim sağlama, 
bilgiye erişim, örgütsel inanışları ve değerleri yansıtan içerikleri yönetmek 
ve pazar bilgilerini paylaşmak gibi çeşitli amaçlar için kullanabilmektedir. 
Özellikle firmalar açısından sosyal medya kullanımı büyük avantajlar 
sunmaktadır. Bireysel olarak ulaşılamayacak büyük kitlelere sosyal medya 
aracılığıyla ulaşmak sosyal medyanın en önemli avantajlarından birisidir (Usta, 
2018: 2).
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Sosyal medyanın popülerliğinin artmasıyla birlikte markalar güçlü 
pazarlama stratejileri uygulayarak bu platformu farklı kitlelere ulaşmak 
amacıyla kullanmaktadır. Sosyal medya önemli ve özgün bir şekilde reklamların 
kişiselleştirilmesine izin verdiği gibi, tüketicilerin özel ihtiyaç ve ilgi alanlarına 
göre uyarlanmasına yardımcı olduğundan tüketicilerin reklamları kabullenme 
ihtimalini de arttırmaktadır (Öztürk vd., 2018: 16).

Sosyal medya pazarlaması en genel ifade ile çevrimiçi topluluklara sosyal 
ağları, blog pazarlamacılığını ve daha fazlasını kullanarak pazarlama yapmaktır. 
Sosyal medya pazarlaması işletmenin işletmesini ve ürünlerini tanıtmak için 
sosyal medya kanallarını kullanması olarak tanımlanabilecektir. Ayrıca sosyal 
medya pazarlaması viral ya da ağızdan ağıza pazarlamanın bir biçimi olarak da 
değerlendirilmektedir (Fırat, 2017: 51).

Sosyal medyada yer alan ve fenomenler olarak adlandırılan popüler ve 
etkin kullanıcılardan yararlanılmasını sağlayan sosyal etki pazarlaması yeni 
bir pazarlama stratejisi olarak oldukça dikkat çekmektedir. Birçok güçlü marka 
potansiyel müşterilerine ürünlerinin reklamını yapabilmek için uzman olarak 
bilinen ve takipçilerini etkileme gücü bulunan sosyal etkileticileri kullanmaya 
çalışmaktadır. Sosyal etkileyiciler genelde değerli içerikler üretebilen ve belirli 
alanlarda yüksek şöhrete sahip özel bireyler olarak kabul edilir ve yapılan 
araştırmalar, sosyal etki pazarlamasının tüketicileri satın almaya teşvik ettiklerini 
göstermiştir (Öztürk vd., 2018: 20).

Geçmişte müşteriler çeşitli ürün ve hizmetlerle ilgili sadece yakın çevreleri 
ve mağazalardaki çalışanlarla konuşurken; iletişimin zaman ve mekân sınırının 
kalkması ile birçok yenilik de gündeme gelmişliktir. Günümüzde tüketiciler 
ürün ve hizmetler hakkında uzaktaki yakınlarıyla ve benzer ürün ve hizmetler 
hakkında yabacılarla sanal ortamdaki çeşitli topluluklarda rahatça konuşup 
tartışabilmektedir (Zhu vd., 2016: 287).  Sosyal medya pazarlamasının önemi 
sosyal medya araçlarının iletmeye kazandırdıklarından yola çıkılarak şu şekilde 
özetlenebilecektir (Fırat, 2017: 52-53):

·  Sosyal medya pazarlaması ile çok daha geniş kitlelere ulaşılabilmektedir. 
Aynı zamanda hedef kitle paylaşımları aracılığıyla daha yakından 
tanınmaktadır.

·  Müşteri ilişkileri yönetimi, karşılıklı iletişim olduğundan daha etkin 
yapılmaktadır. Dolayısıyla marka bağlılığı da artmaktadır. 

·  Ölçülebilir bir pazarlama aracıdır. Web sayesinde tüketici analizleri çok 
daha kolay, daha rahat bir şekilde izlenebilmektedir.

·  Pazarlama faaliyetleri çok daha düşük maliyetle yapılmaktadır. 
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·  Marka farkındalığı artmaktadır. 
·  Müşteri deneyimi artırmaktadır. Müşteri katılımını sağlamaktadır. 

Sosyal medya pazarlamasının işletmeler için geleneksel pazarlamadan farklı 
olduğu yönler de bulunmaktadır. Bu farklılıkları kısaca şu şekilde özetlemek 
mümkündür.

·  Sosyal medya pazarlaması çift yönlü, geleneksel pazarlama ise genellikle 
tek yönlüdür.

·  Sosyal medya pazarlaması geleneksel pazarlamadan daha az maliyetlidir.
·  Sosyal medya pazarlamasında tüketicilere ulaşmak için çevrimiçi olmak 

gerekli iken geleneksel pazarlama çevrimdışıdır.
·  Sosyal medya pazarlamasında sonuçların ölçümlenmesi geleneksel 

pazarlamadan daha kolaydır.
·  Sosyal medya pazarlamasında pazarlama faaliyetlerine tepkiler anında 

alınırken; geleneksel pazarlamada etkiler belirli bir süre geçtikten sonra 
alınmaktadır.

·  Sosyal medya pazarlamasında gelen bir trafik, geleneksel pazarlamada giden 
bir trafik vardır. Diğer bir deyişle sosyal medya pazarlamasında işletmeler 
yayınları, paylaşımları vb. tüketicilere ulaşır, geleneksel pazarlamada 
tüketiciler giderek, izleyerek, dinleyerek vb. yoluyla işletmeye ulaşır. 

Pazarlama uygulamalarının en önemli faaliyetleri kuşkusuz mevcut ve potansiyel 
tüketiciler ile iletişim kurmak ve bilinirliklerini sürdürmektir. Günümüzde de 
sosyal medya bu amaçlara ulaşmak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 
(Barutçu ve Tomaş, 2013: 7). 

Geleneksel pazarlama hedeflediği kitleye yoğunlaşmayı tercih eden ve bu 
sebeple bölümlendirme faaliyetlerinin büyük bir titizlikle yapıldığı bir süreci 
izler. Bu süreçte alan çalışmaları, odak grupları ve yüz yüze görüşme gibi 
zahmetli ve maliyetli yöntemler kullanılır. Bu süreç sonunda bölümlendirme 
bilgilerine erişilirken, sosyal medya pazarlaması ile bunu genelden özele doğru 
indirgeyecek teknik yeterliliğe yapısı gereği sahiptir. 

Mangold ve Faulds (2009:359) yürüttükleri araştırmada sosyal medya 
pazarlaması ve tanıtımın birbirleriyle ilişkili iki önemli işlevinin olduğunu 
belirtmektedir. Bu işlevlerden ilki, geleneksel pazarlama araçlarının da sahip 
olduğu bir işlev olan, şirketlerin tüketiciler ile iletişim kurabilmesidir. Sosyal 
medya pazarlaması ile şirketler, Facebook, bloglar gibi şirket destekli ya 
da tüketici destekli sosyal medya platformlarını kullanarak tüketiciler ile 
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konuşabilmektedirler. İkinci işlev ise sosyal medyayı eşsiz kılmaktadır. Bu işlev 
tüketicilerin kendi aralarında da iletişime geçebilmesidir. 

Sosyal medya pazarlaması ile pazarlama uygulamaları açısından en önemli 
değişim kuşkusuz iletişim olanaklarının farklılaşması ile yaşanmıştır. Buna göre 
tüketicileri daha önceden hazırlanmış içerikler ile alana davet etmek yerine, 
etkileşimde bulunulan ortamda temas kurmayı hedefleyen bir yapı hâkimdir 
(Özen ve Doygun, 2013: 94)

Sosyal medya geleneksel iletişim kanallarından farklı olarak müşteri ile 
ilişki ve diyalogun kurulduğu bir ortamdır ve sosyal medyada mesajlar çok 
yönlü bir şekilde iletilmektedir. Buna göre sosyal medyada içerik tüketiciler, 
potansiyel tüketiciler, pazarlama çalışanları ve diğer birçok kişi tarafından 
oluşturulmaktadır. “Sosyal medya, mesajların kitlelere tek yönlü olarak yayılması 
değil, bireyler arasında yer alan karşılıklı diyalogların gerçekleştirilmesidir.  Aynı 
zamanda gelecekte bu mesajlar ve diyalogların, sosyal medyayı kullanan kişiler 
tarafından kolaylıkla ulaşılabilir ve incelenebilir olması da sosyal medyanın 
önemli noktalarından biridir.”  (Barutçu ve Tomaş, 2013: 9–10). 

Sosyal medya pazarlamasının büyük bir kısmı diyalog başlatma ve 
sosyal ağlara içerik koyma faaliyetlerinden oluşsa da, diğer önemli bir kısmı 
da insanların ne söylediği hakkında fikir sahibi olmaktan geçmektedir. Sosyal 
paylaşım platformları işletmelerin pazarlama yöntemlerini ve tüketicilerle 
iletişim biçimlerini değiştirmeye başlamıştır. Ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi 
ve fikir paylaşımına dayanan içerik pazarlamasında sosyal medya platformları 
önemli bir rol oynamaktadır. Duygusal, sosyal, işlevsel, bireysel ve ilişkisel 
ihtiyaçlarını tatmin etme konusunda kullanıcıları motive eden sosyal medya 
platformları; kullanıcılar arasında açıklık, iş birliği, birlikte yaratma, güven ve 
bağlılık gibi kavramlar üzerine inşa edilmişlerdir (Yahia vd. 2018: 11). 

3.  Sosyal Medya ve Instagram 

Instagram 2010 Ekim ayında şu an kullanılmayan Burbn isimli bir sosyal medya 
platformunun yan ürünü olarak, kullanıcıların arkadaşlarıyla konumlarını 
paylaşabildiği bir uygulama olarak piyasaya sürülmüştür. Bu başlangıç 
noktasından sonra Instagram’a fotoğrafları düzenleme özellikleri eklenerek 
kullanıcıların fotoğraflarına çeşitli filtre uygulamaları, açıklama, yorum, 
başlık ve insanları etiketleme gibi farklı özellikleri kullanmaları sağlanmıştır. 
2012 yılında ağustos ayında mobil cihazlarda günlük aktif kullanıcı sayısında 
Twitter’ı geçerek ilk sıraya yerleşen Instagram, sadece altı ay içerisinde günlük 
aktif kullanıcı sayısını 887 binden 7.3 milyona çıkararak büyük bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. 2012 sonbaharında ise Instagram 100 milyon kullanıcı sayısını 



246     Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

aşarak pazarlamacıları şaşırtmış ve pazarlamanın mobil ortama taşınmasını 
gerekliliği hakkında bir fikir oluşturmuştur. Instagram mobil ortamda piyasaya 
çıkan ilk sosyal medya platformu özelliğini taşımakta ve diğer sosyal medya 
platformlarına kıyasla bu alanda öncü sayılabilecek bir konumdadır. Dolayısıyla 
Instagram mobil ortam için tasarlanarak ortaya çıkmıştır. Instagram kullanımının 
ardında yatan fikir, hastagler kullanarak fotoğraf ve video paylaşımında 
bulunmak ve diğer kullanıcıların bu hastagler aracılığıyla paylaşılan fotoğraf 
ve videoları bulmalarını sağlamaktır. Çevrimiçi paylaşım yapılabilme açısından 
Facebook’a benzese de, Facebook’tan farklı olarak kullanıcıların çektikleri 
fotoğrafları paylaşmadan önce çeşitli filtreler yardımıyla düzenlemelerine imkân 
sağlanmaktadır (Öztürk vd., 2018: 23-30).

Kuruluşundan itibaren büyük bir sıçrama yaşayan Instagram, 2012 yılında 
Facebook tarafından satın alınmıştır (Kale, 2016: 120) Instagram’a özellikle 
Facebook tarafından satın alındıktan sonra zaman içerisinde yeni özellikler 
eklenmiştir. İlk olarak farklı diller için kullanım seçeneği geliştirilmiştir. Bunun 
ardından fotoğraflarda etiketleme ve etiketlenen fotoğrafların gösterildiği bir 
sekme eklenmiştir. İşletmeler için bu gelişme etiketlemenin işletmeler için de 
açılmış olmasıdır. Bunun bir sonucu olarak da satışların arttığı gözlemlenmiştir. 
2013’te Instagram’da video paylaşımı da mümkün kılınmıştır. 

Daha sonra fotoğraflar ve videoların her yerde paylaşımını mümkün kılan 
linkler oluşturulmasına izin verilmiş; böylece Instagram fotoğraflarının ve 
videolarının içeriklerinin farklı web sitelerinde yerlerde görünmesi sağlamıştır. 
Böylece Instagram’ın bilinirliği artmış ve kullanıcı sayısı da yükselmiştir. 
2013’te Instagram’da işletmelerin/markaların yüksek kaliteli fotoğraf ve 
videolarından oluşan doğal içerikli reklamlar görünmeye başlamıştır. Daha 
sonra ise kullanıcıların birbirleri ile fotoğraf ve video paylaşmalarını sağlayan 
doğrudan mesajlaşma özelliği eklenmiştir (Fırat, 2017: 35). 

Halen Instagram canlı yayınları kaydetmekte ve yayından sonraki 24 saat bu 
yayınların görünür olmasını sağlamaktadır. Yayın bittikten sonra gelen ekranda 
arzu edilirse yayın sonlandırıldıktan sonra silinebilir, arzu edilirse 24 saat daha 
bu yayın takipçilere gösterilebilmektedir. 2018’de Instagram, dikey videoların 
çekilip paylaşılabileceği IGTV Instagram TV özelliğini yayınlamıştır. Bu 
özellikle birlikte kullanıcılar 10 dakikaya kadar video içerikleri oluşturabilirken, 
seçilen fenomenler bir saate kadar yayın yapabilmektedirler.  Instagram’da 
video içeriklerinin uzunlukları 15 saniye olarak gönderilir ve içerik kaydırıldığı 
zaman otomatik olarak görüntü oynamaya başlar. Videolar iletişime, ekstra ses 
ve görüntü ekleyerek özellikle marka öykülerini anlatmada kurumlara faydalı 
olmaktadır (Yeniçıktı, 2016: 96). 
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Instagram, sadece fotoğraf paylaşılan bir sosyal medya platformu değildir. 
Bunun yanında hikâyeler işleyerek ve sunarak da paylaşım yapar. Yani fotoğraf 
paylaşmanın yanında hikâyelerde ekleyen firmalar bunun kaç kişi tarafından 
izlendiğini, kaç kişinin yorum yaptığını görür ve ürünle alakalı analizleri anında 
görebilir. Ayrıca firma Instagram hikâyesine isterse linkte koyabilir. Ürüne 
bakmak isteyen ilgi duyan kişiler bu linki kullanarak ürün hakkında istedikleri 
ayrıntılı bilgilere ulaşabilmektedirler (Yavuz, 2019: 31).

Günümüz sosyal medya çağında Instagram birçok alternatif uygulamayı 
geçerek en fazla kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri haline 
gelmiştir. Instagram, içeriğini fotoğrafların veya resimlerin görüntülenmesine 
ve bunlarla ilgili yorumlara odaklanmış durumdadır. Bu özellikler kullanıcılara 
uygulamayla ilgili sonsuz fırsatlar yaratmaktadır. Buna örnek olarak Instagram 
aracılığıyla tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler ile insanları etkileme ve kendilerini 
başkalarına daha iyi ifade edebilmeleri gösterilebilir. Instagram kullanıcılarına 
sayfalarını mümkün olduğunca ilginç bir şekilde sunmaları için fırsat tanıyarak 
daha yaratıcı bireyler haline gelmelerine yardımcı olmaktadır (Öztürk vd., 2018: 
25). 

Haziran 2018 itibariyle, Instagram aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına 
ulaşmıştır. Platform her gün 500 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından ziyaret 
edilmektedir. Şu an itibariyle Instagram uygulaması dünya çapında en popüler 
sosyal ağlardan biri durumundadır ve Haziran 2013’te Instagram’ın aylık 130 
milyon aktif kullanıcısı varken, şu an 10 katı bir büyüklüğe ulaşılmıştır. 

4. Instagram’ın İşletmecilik Açısından Önemi

Sadece fotoğraf paylaşma platformu olan Instagram milyonlarca aktif kullanıcıya 
ulaştıktan sonra işletmeler ve büyük hayran kitlelerine sahip kullanıcılar 
tarafından maddi kazanç sağlayan bir platform haline gelmiştir (Usta, 2018: 4). 

Sosyal medya platformları girişimciler tarafından kendi işletmelerinin 
yararına oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Girişimcilerin bakış 
açısına göre bu tarz sosyal medya platformalar birer pazarlama aracı vazifesi 
görmektedir. 

Geleneksel medya içeriğinin aksine sosyal medyadaki içerikler genellikle 
kullanıcılar tarafından kolaylıkla oluşturulmakta ve insanlar arasındaki etkileşimi 
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmaktadır. Özellikle Instagram kullanıcılarını 
diğer kullanıcıların fotoğraflarına yorum yapma ve bu yorumların da diğerleri 
tarafından görülebilmesi için cesaretlendirmektedir (Öztürk vd., 2018: 26).

Instagram kullanıcı sayısı Facebook kullanıcı sayısından daha az olmasına 
rağmen, markalar ve tüketiciler arasındaki toplam aktivite sayısı Facebook’a 
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oranla çok daha fazla olmaktadır. Instagram’ın bir mobil uygulama olarak 
tasarlanması nedeniyle oldukça sık ve tekrar eden bir şekilde kullanıcılar 
tarafından kullanılmaktadır. Dünya çapında kullanıcıların yaklaşık yüzde 
60’ı Instagram’a her gün giriş yaptıklarını belirtmektedir. Bu da markaların 
mesajlarının yüksek erişim potansiyelini göstermektedir (Öztürk vd., 
2018: 27).

Sosyal medya platformlarının kullanımının gün geçtikçe artmasından 
dolayı birçok işletme de sosyal medyada kendi hesaplarını oluşturmuş ve sosyal 
medya kullanıcılarına ürün, hizmet ve markalarıyla ilgili bilgi edinmek için bu 
hesapları aktif olarak kullanmaya başlamıştır. 

Instagram 21. yüzyılda markaların ve tüketicilerin birbiriyle etkileşim 
biçimlerini değiştirmektedir. Bunun sonucunda 2014 yılında Instagram 
dünyadaki en iyi markaların yüzde 40’ının dikkatini çekmeyi başarmıştır. 
2015’te ise uluslararası markaların yüzde 71’inin internet üzerinden yaptıkları 
pazarlama faaliyetlerinde Instagram’ı kullandıkları görülmüştür. İyi bilinen 
markaların yüzde 92’sinin Instagram profilleri mevcuttur (Öztürk vd. 
2018: 28). 

Instagram doğru kullanıldığı ve yönetildiği takdirde işletmelere birçok 
fayda sağlamaktadır. Genel olarak bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür 
(Fırat, 2017: 35-36):

·  İyi, kaliteli ve samimi görsellerle markanın görselliği arttırılarak müşterilerle 
duygusal bağ kurulmaktadır. 

·  Instagram hala işletmeler tarafından aktif kullanılmamaktadır. Bunun bir 
sonucu olarak da Instagram’ı etkin bir şekilde kullanan işletmeler hem şu 
an hem de gelecek için bir rekabet avantajı elde etmektedir.

·  Hedef kitleye daha samimi ilişkiler kurulması mümkün olmaktadır. Özellikle 
de 1980 sonrası kitleyi hedefleyen işletmeler için Instagram’ın çok etkili bir 
pazarlama aracı olabileceği düşünülmektedir.

·  Ücretsiz reklam yapma imkânı sunmaktadır. Görselliğe dayandığı için de 
çok fazla yazılı açıklama yapılmasına gerek kalmaz, çarpıcı görsel kısa bir 
not ile yeterli olmaktadır.

·  Marka kişiliği ile uyumlu görseller marka imajını güçlendirmektedir.
·  Müşterilerle bir ortak payda çerçevesinde paylaşımlar yapılabilmektedir. 

Diğer bir deyişle müşterilerin de marka ile ilgili paylaşımlarda bulunması 
teşvik edilebilmektedir.

·  İşletme kültürü, hayat görüşü ile ilgili bir sürü şey paylaşarak kendini 
müşteriye daha iyi ifade etmektedirler.
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·  Instagram’ın görünür reklamlarında yer alınarak farkındalık arttırılmakta 
ve merak uyandırılmaktadır. Böylece markanın görünürlüğü ve tanınırlığı 
artmaktadır.

5. Instagram ve Sosyal Medya Pazarlaması 

Instagram her geçen gün kullanımı sıklıkla artan sosyal medya araçlarından 
biridir. Sadece bireysel kullanım alanında değil, işletmeler ve ticari eylemlerde 
bulunan, ürün ve hizmet satışı yapanlar tarafından da yoğun biçimde 
kullanılmaktadır. Instagram yeni ürün tanıtımından yarışmalara kadar pek çok 
alanda kullanılabilmesinin yanı sıra çok büyük sermayelere sahip olmayan 
kişilerce satış alanı olarak kullanılmaktadır. Instagram’da yapılan satış ancak 
tüketiciler satın alırsa başarılı olmaktadır. Çok yeni bir alan olduğu için de 
tüketicilerin satın almalarını etkileyen birtakım faktörler bulunmaktadır.

Instagram, özellikle küçük işletmeler açısından düşük maliyetli, ancak 
çok büyük kitlelere ulaşılabilir bir platform haline gelmiştir. Dolayısıyla küçük 
işletmeler veya bireyler Instagram’da sayfa açarak hem ürünlerini tanıtmak hem 
de buradan satış yapmak yolunu tercih etmişlerdir. Özellikle çevrimiçi satış 
uygulamalarında tüketiciden tüketiciye satışta Instagram’ın diğer platformalara 
kıyasla önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır (Özeltürkay vd., 2017: 179).

Instagram üzerinden pazarlamanın en başarılı yollarından biri, marka için 
bir karma etiketi teşvik etmektir. Bu, arama motorunuzun görünürlüğünü artırır, 
erişiminizi kolaylaştırır ve ayrıca pazarlamak istediğiniz mal ve hizmetlerle 
ilgili farkındalığı artırır. Hashtag’lerin kullanımı, hedeflenen en yüksek sayıda 
müşteriye ulaşmanın en başarılı yollarından biridir. 

Fotoğraflar Instagram’ın özünü oluşturmaktadır ve bu nedenle içerik 
pazarlaması Instagram üzerinden sosyal medya pazarlamasında öncü bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak paylaşılan içeriğin duygusal, estetik 
ve yüksek kalitede olması çok önemlidir. Ayrıca bir kuruluşun, hedef grupla 
ve kuruluşun Instagram hedefleriyle çakışan bir içerik stratejisi geliştirmesi 
gerekmektedir. Bunun nedeni ise hikâyelerin alıcıya dokunması ve bellekte 
kalan duyguları tetiklemesidir.  

Instagram’da içerik paylaşmak için üç farklı tür medya kullanılabilmektedir, 
bunlar fotoğraflar, videolar ve Instagram hikâyeleridir. Başlangıçta, Instagram’a 
kare şeklinde resimler göndermek mümkündü. Artık fotoğrafların başka 
formatlarda da gönderilmesi mümkün, ancak hesap sayfasındaki resimler 
kare biçiminde sunulduğu için kare şeklindeki tasarımın kullanılması hala 
tavsiye edilmektedir. Fotoğraf kalitesi diğer sosyal medya platformlarına göre 
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Instagram’da çok büyük bir öneme sahiptir. Hatta Instagram başarısı bir anlamda 
fotoğrafların kalitesine bağlıdır.  Bunun altında yatan sebep ise Instagram’ın ana 
odağının metin değil resimleri paylaşmaya dayanması ve ek olarak Instagram’ın 
oldukça estetik bir özelliği üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmasıdır.

Instagram aynı zamanda bir reklam mecrasıdır. Instagram’ın ilk reklam 
vereni ise 2013’te dünyaca ünlü moda markası Michael Kors olmuş ve moda 
markasının sonsuzluk üzerine kurgulu yeni saat kampanyası için kullandığı 
Instagram reklamları üç yüz binden fazla kullanıcının etkileşimini yakalamıştır 
(Yılmazsoy, 2019: 52). Markalar Instagram’da kampanyalar düzenleyerek 
ya da ünlüleri kullanarak etkinlikler yoluyla tüketicilerine ulaşabilmektedir 
(Özeltürkay vd. 2017: 180).

Instagram reklamlarının en önemli özelliği; reklamlarında hedefleme 
özelliği kullanması, diğer bir deyişle her reklam mesajının herkese değil; 
sadece belirlenen hedef kitleye ulaştırılması ve bu bağlamda kullanıcıların 
ilgi alanlarına göre reklam gösterebilmesidir (Sabuncuoğlu ve Gülay, 2016: 
115). 

Instagram’da birçok marka için popüler hale gelen pazarlama 
yöntemlerinden bir diğeri 

ise etkili takipçi sayısına sahip profilleri seçerek ürünleri ücretsiz 
olarak onlara göndermektir. Böylece profil sahipleri takipçilerine bu ürünleri 
tanıtabilmektedir. 

Instagram üzerinden etkili sosyal medya pazarlamasında çekilişler 
ve yarışmaların oldukça etkin olduğu değerlendirilmektedir. Yarışmalar 
Instagram’da verimli çalışmakta ve takipçilerde coşku oluşturmaktadır. 
İşletmenin aralarından seçim yapabileceği birçok yarışma türü vardır ve şirket 
markalarını desteklemek için en iyisini seçmelidir. Instagram çoğunlukla 
görsel içeriğe dayandığından, aynı zamanda resimlere odaklanan yarışmalar 
en etkili olanıdır. (Miles, 2014: 134-135). Dikkat çekmenin başka bir yolu 
ise hediyelerdir. Hediye vererek, mevcut müşterilerin yanı sıra potansiyel 
müşterilerle de kolayca etkileşime geçilebilmektedir (Miles 2014, 131). 
Instagram halkla ilişkiler açısından da değerlendirilmesi gereken bir mecradır. 
Buna göre marka kimliği ve marka bağlılığı oluşturmak için etkili bir yol 
olarak değerlendirilmektedir. Kurum, marka ya da ürünü pazarlamak için 
stratejik girişimlerin sayısını yöneten çok yönlü bir aşama sağladığı için 
Instagram’ın gelişen popülaritesi onu iletişim için seçilen ideal bir platform 
haline getirmiştir. Bununla birlikte Instagram’ın görselliğe dayanması,  arzu 
eylemlerini ikna edecek duyguları harekete geçirmek için markalara büyük 
fırsatlar sağlamaktadır (Yeniçıktı, 2016: 100).
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Instagram, marka yaratma için de ideal bir araçtır, çünkü şirket marka 
özelliklerinden yararlanarak Instagram’da diğer şirketlerle etkin bir şekilde 
rekabet edebilir. Instagram’da bir markayı etkin bir şekilde yönetmek için 
etkili pazarlama yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Miles’a göre 
marka, bireylerin bir ürün veya şirket hakkında sahip oldukları düşünce ve 
duyguların toplamıdır. Marka, iyi tasarlanıp yönetildiğinde satışları artırma 
konusunda gerçek bir güce sahiptir (Miles, 2014: 105-114). Marka hakkında 
ilginç bir hikâye anlatmak için birlikte dokunan sözcüklerin ve resimlerin 
ustaca kullanımı Instagram’da başarılı markalaşmanın anahtarıdır. Miles (2014: 
85)’a göre insanlar, duygusal olarak kendileriyle bağlantı kuran görüntüleri 
severler. Duyguları artırmak için kullanılabilecekler resimler, örneğin tatil 
yerleri, kumlu plajlar, gurme mutfağı, gün batımı, ayakkabı, elbise, güzel yerler 
ve güzel yüzlerdir. Bazılarının düşündüğü gibi, insanlar bir görüntünün teknik 
parlaklığına değil, görüntünün kendisine hoş gelmesine ilgi göstermektedir. 
Miles (2014, 85-87) Instagram pazarlama çalışmalarında özellikle öne çıkan 12 
tetikleyiciyi şöyle açıklamıştır:

Þ  Aşk
Þ  2. Arzu
Þ  3. Sahiplik katılımı
Þ  4. Satın almanın gerekçesi
Þ  5. Ait olma isteği
Þ  6. Biriktirme arzusu
Þ  7. Merak
Þ  8. Hikâyecilik
Þ  9. Açgözlülük
Þ  10. Aciliyet
Þ  11. Anlık memnuniyet ve
Þ  12. Seçkinlik

Duygusal satın alma tetikleyicilerinin kullanımına hevesli bir yanıt almanın en 
kolay yolu, hayranlık besleyen takipçilerin bulunmasıdır. Takipçi stratejisini 
oluşturmak için zaman ayırmak ve ortak alım satın alma tetikleyicilerini 
belirlemek takipçilerin markaya karşı iyimser ve tutkulu hissetmelerini sağlar. 
Ayrıca, Instagram konuşma yoğun bir platform değildir, ancak yine de sosyal 
eylemler gerektirir. Proaktif olmak ve sosyal olarak etkileşimde bulunmaksızın 
sadece resim gönderme alışkanlığına düşmemek içeriğin kendisi uygun olsa bile 
çok düşük sonuçlara sahip olma riskine yol açabilir. (Miles, 2014: 60)
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6. Sosyal Medya Pazarlamasında Instagram Kullanımına Yönelik 
Müzik Alanı Dışında Yapılan Araştırmalara Genel Bir Bakış

Prasersith vd (2015) Taylandlı tüketicilerin Instagram üzerinden aksesuar satın 
alma niyeti üzerinde mobil telefon bağımlılığının ağızdan ağıza pazarlama 
yapma isteğinin, bilişsel deneyim durumunun ve sosyal ağ özelliklerinin etkili 
olup olmadığını araştırmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde ağızdan ağıza 
pazarlama yapma isteğinin Instagram üzerinden aksesuar satın alma niyeti 
üzerine etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Fırat (2017)’ın tüketicilerin Instagram üzerinden satın alma davranışlarını 
incelediği araştırmasının sonuçlarına göre, Instagram’da satın alma nedenleri 
çeşit fazlalığı, bulunulan şehirde ürün veya hizmeti bulamama, fiyat uygunluğu, 
zaman tasarrufu, arkadaş önerisi olarak sıralanmıştır. Kişisel ve finansal 
bilgilerin güvence altına alındığı hissi, Instagram’da satın almayı daha 
keyifli hale getiren olgulardan biri olarak bulunmuştur. Ayrıca müşteri onayı 
Instagram üzerinden satın almanın değerlendirilmesinde pozitif yönde etki eden 
faktörlerden biridir. Instagram satıcılarının görsellerinin altında yer alan müşteri 
yorumları, tüketicilerin Instagram’da satın almaya sıcak bakmalarında etkili 
olmaktadır. Satın almanın değerlendirilmesinde pozitif etki eden faktörlerden 
bir diğer ise güvendir. Elde edilen sonuç çevrimiçi alışveriş ve Instagram’da 
alışveriş ile ilgili araştırmalar ile benzerdir. Buna göre satıcısına güven duyan 
tüketiciler, satın almaya daha fazla niyetlidir. Son olarak algılanan iyimserlik 
de satın alma üzerinde pozitif etkiler doğurmaktadır. Satıcının alıcılara karşı 
dürüst olması, sıkıntılı durumlarda alıcı lehine davranması, kişisel bilgilerin 
başka satıcılara verilmeyeceği, alıcıya her konuda yardımcı olmak Instagram 
üzerinden alışverişte satın almanın iyi veya kötü olarak değerlendirilmesinde 
etkili unsurlardır.

Instagram mağazasına duyulan güven üzerinde etkili olan faktörler 
(algılanan iyimserlik, algılanan dürüstlük, algılanan yetenek, güven eğilimlilik, 
anahtar düşüne lideri etkililiği ve arkadaş onayı) ile güvenin Instagram’dan 
satın alma niyeti üzerinde etkisini belirlemeye yönelik çalışmalarında Che vd. 
(2017) algılanan iyimserlik, algılanan dürüstlük ve anahtar düşünce liderinin 
etkililiğinin Instagram satıcısına güven üzerinde pozitif etkisi olduğunu 
göstermiştir. 

Khan (2018) Instagram pazarlamanın bileşenlerinin marka değeri ve 
tüketici tercihleri yaratma konusundaki önemini değerlendirmeyi amaçladığı 
çalışmasında sosyal medya pazarlaması aracılığı ile marka değeri yaratmanın 
ana bileşenlerini analiz etmeye çalışmıştır. Elde edilen bulgulara göre Instagram 
pazarlamanın yalnızca marka bilincini arttırmanın ve yeni müşterilere ulaşmanın 
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bir aracı olarak değil, aynı zamanda önemli ve ciddi bir marka imajı oluşturma 
aracı olarak düşünülmesi gerektiği ortaya koymuştur.

Özeltürkay vd. (2017) Instagram kullanıcılarının bu sosyal medya 
platformunu alışverişlerinde tercih etme nedenleri olarak kapıda ödeme kolaylığı, 
ürün çeşitliliği, fiyatının uygun olması, iade koşulları ve kolay alışveriş yapma 
özelliklerinden dolayı tercih ettikleri sonucunu bulmuştur.

İnce ve Bozyiğit (2018) Y ve Z kuşağının Instagram reklamlarına yönelik 
tutumlarını değerlendirdikleri çalışmalarında, bu kuşağa mensup gençlerin 
Instagram’dan alışveriş yapmayı çok tercih etmeseler de alışveriş yaptıkları 
zaman sırasıyla en çok kıyafet, ayakkabı, takı ve çanta aldıklarını ortaya 
koymuştur. Ayrıca Y kuşağı açısından Instagram reklamlarına karşı eğlendiricilik 
tutumu satın alma öncesini etkilemektedir. Dolayısıyla Y kuşağına mensup 
tüketicilerden Instagram reklamlarının eğlendirici olduğunu düşünenler bir ürün 
satın almadan önce Instagram’da araştırma yapmakta, Instagram’da takip ettiği 
kişilerin, satıcı veya tüketicilerin tavsiyelerine önem vermektedirler.

Çetinkaya (2019) yüksek lisans tezi olarak sunduğu çalışmasında markaların 
Instagram’da paylaşımlar yapması tüketicilerin dikkatini çekmektedir. 
Instagram, markalar ile tüketiciler arasındaki iletişimin artmasında önemli 
bir roldedir. Markaların Instagram’da aktif olarak yer almaları tüketicilerde 
olumlu izler bırakırken marka tarafından muhatap bulmaları, markalarında ucuz 
maliyetlerle tüketicilerle aktif bir iletişim kurabilmesi açısından imkân sağladığı 
düşünülmektedir. Markaların Instagram paylaşımları ile tüketici satın alma 
davranışının anlamlı bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir.

Einarsdottir (2017) Instagram kullanıcılarının fenomenlerin görüşlerini, 
ünlülerin görüşlerine göre daha fazla önem verip vermediklerini araştırdığı 
çalışmasında Instagram kullanıcılarının ünlülerden fenomenlere doğru bir 
kayma yaşandığını ve sosyal medya fenomeni ile takipçileri arasında oluşan 
samimiyet ve güvenin bu durumu arttırdığını göstermektedir. 

Göktaş ve Tarakçı (2018) reklamın sosyal medyadaki etkisini araştırdıkları 
çalışmalarında katılımcıların yüzde 64,7’sinin her gün Instagram’a girdiği, 
yüzde 78,4’ünün Instagram’da dikkatini çeken bir reklam gördüğünü ve yüzde 
45,1’inin Instagram’dan reklamını görüp bir ürün satın aldığı, yüzde 60,8’i 
reklamdaki ürünle ilgili ayrıntılı bilgi elde ettiği görülmüştür.

7. Araştırma: Müzik Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Sanatçıların 
Instagram Kullanımına Pazarlama Perspektifinden İncelenmesi

Çalışmanın uygulama bölümünde Türkiye müzik endüstrisinde faaliyet gösteren 
yorumcu/solist/grup gibi müzik insanlarının Instagram hesapları incelenmiştir. 
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Çalışmada 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’de en çok Instagram 
takipçisi olan beş müzik insanının hesaplarında paylaştığı iletiler incelenmiş ve 
bu hesaplarda müzik insanlarının faaliyetleri, ürünleri ve markalarına yönelik 
bir pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunup bulunmadığı, eğer bulunuyorsa 
da nasıl bir pazarlama faaliyetine bulundukları incelenmiştir.

Çalışmada cevabı aranan sorular:

·  Sanatçılar Instagram’da müzikleri ile ilgili ne tür tanıtıcı iletiler 
paylaşmaktadır?

·  Sanatçılar müzik endüstrisindeki markalarının tanıtımına yönelik ne tür 
iletiler paylaşmaktadır?

Araştırmanın örneklemi Türkiye müzik endüstrisinde faaliyet gösteren ve 
Instagram hesabı olan, Instagramda en çok takipçiye sahip beş müzik insanından, 
evreni ise Türkiye müzik endüstrisinde ticari faaliyetlerde bulunan ve Instagram 
hesabı bulunan tüm sanatçılardan oluşmaktadır. Buna göre Türkiye’de müzik 
sektöründe faaliyet gösteren sanatçılar içinde Instagram hesabı olan ve en çok 
takipçisi olan beş sanatçı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Sıra Sanatçı Takipçi Sayısı Müzik Türü Müzik Faaliyeti

1 Hadise 12.326.910 Pop Şarkıcı

2 Murat Boz 10.921.346 Pop Şarkıcı

3 Demet Akalın 9.764.353 Pop Şarkıcı

4 İrem Derici 6.907.309 Pop Şarkıcı

5
Mustafa 
Ceceli 4.962.827 Pop

Şarkıcı - Besteci -  
Aranjör

Tablo 1.  Müzik Endüstrisinde En Çok Instagram Takipçisi Olan Hesaplar

Instagram’da en çok takipçisi olan ben müzik insanına bakıldığında bu beş 
kişinin üçünün kadın, iki tanesinin ise erkek olduğu görülmüştür. Kadınların 
tamamı sadece şarkıcı olarak endüstride faaliyet gösterirken, erkek olanlardan 
biri sadece şarkıcı diğeri ise hem şarkıcı hem aranjör hem de besteci olarak 
üretimlerde bulunmaktadır. Instagram’da en çok takipçisi olan beş müzik 
insanının tamamı batı menşeli pop müzik alanında müzik üretmektedir.
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Sıra Sanatçı Instagram Hesabı
1 Hadise http://instagram.com/hadise
2 Murat Boz http://instagram.com/muratboz
3 Demet Akalın http://instagram.com/demetakalin
4 İrem Derici http://instagram.com/iremderici
5 Mustafa Ceceli http://instagram.com/mustafaceceli

Tablo 2. En Çok Takipçisi Olan Beş Instagram Hesabının URLsi

Araştırmada Elde Edilen Bulgular: Araştırmada Türkiye’de en çok Instagram 
takipçisi olan beş yorumcu ile ilgili ayrı ayrı inceleme yapılmıştır. 
Hadise: Instagram hesabında çok fazla sayıda paylaşım yapmamıştır.  Sadece 
-8- adet ileti paylaşmıştır. Ekim ayı boyunca sadece video klip çektiği “Küçük 
Bir Yol” adlı şarkısın ve klipinin tanıtımını yapmıştır. Tanıtımını daha çok 
kendi fotoğraflarıyla yapmayı tercih eden Hadise, genelde boy fotoğraflarını 
paylaşmıştır. “Küçük Bir Yol” klipinin kamera arkası görüntülerini ve 
fotoğraflarını paylaşmıştır. 

Görsel 1. Hadise’nin Instagram Paylaşımı

Hadise paylaşımları sırasında Youtube hesabına ve Hadiseworld adlı kişisel 
web sitesine referanslarda da bulunmuştur. Bu platformlarda paylaştığı görsel 
ve videolar hakkında bilgi veren iletilerle takipçilerini diğer sosyal medya 
platformlarına davet etmiştir. Bu özelliği ile Hadise bütünleşik sosyal medya 
pazarlaması yapmıştır. Hesabın bir diğer özelliği de yorumcunun Türkçe 
iletilerin yanında İngilizce iletiler de paylaşmasıdır. Hadise bazı iletilerini 
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İngilizce yazarak yurt dışında da kendisini takip edenlere yönelik mesajlar 
yollamıştır. 

Görsel 2. Hadise’nin Klip Arkası Fotoğraf İçeren İletisi

Hadise yaptığı paylaşımlar içinde bireysel olarak nitelendirebilecek tek iletisi 
doğum günü ile ilgili olmuştur. Yorumcu doğum gününü kutlayanlar için bir ileti 
yazarak “bana muhteşem bir gün yaşattınız” demiştir. Yazılan bu iletinin altında 
metnin İngilizcesine de yer veren Hadise, Instagram hesabında hedef kitlesine 
yabancı müzik dinleyicisini de katmış ve Instagram aracılığı ile uluslararası 
pazarlama yapmayı da ihmal etmemiştir. Bu iletisi 661 bin 275 kişi tarafından 
beğenilmiştir. Hadise Instagram hesabında paylaştığı iletilerin tamamını 
yoruma kapatmıştır. Bu nedenle hiçbir iletisinin altında yorum yazılmamıştır. 
Yorumcunun bu tutumu iletilerindeki etkileşimi tek taraflı bilgi akışı şeklinde 
sunma olarak yorumlanabilir.

Sadece bir tane IGTV videosu paylaşan yorumcu bu videoda Valentino 
adlı uluslararası moda markasına ait klipinde kullandığı kıyafetlerle çektiği bir 
görüntüyü paylaşmış ve bu markayı etiketleyerek teşekkür etmiştir. Bu onun 
sponsorlarıyla olan ilişkisinin sosyal medya hesabına olan yansımasına örnek 
olmuştur.

Murat Boz: Murat Boz’da Hadise gibi Instagram hesabında az sayıda ileti 
paylaşmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde bir aylık süre boyunca sadece 
beş tane ileti paylaşmıştır.

İletilerinin üç tanesinde kendi boy üstü fotoğraflarını paylaşan Murat bir tane 
video bir tane de 29 Ekim Cumhuriyet mesajı içeren Türk bayraklı ileti paylaşmıştır. 
En çok beğeni alan iletisi kendi fotoğrafı ve sadece emoji bir gülücükten oluşan 
iletisi olmuştur. Bu ileti 206 bin 749 kişi tarafından beğenilmiştir. 
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Görsel 3. Murat Boz’un Kendi Fotoğrafını İçeren Instagram İletisi

Murat Boz, Hadise’nin aksine paylaştığı iletilerin altında yorum yazılmasına 
izin vermiş ve takipçilerinin ona yorum yazmasına olanak kılmıştır. 

Kendisine ait herhangi bir müzik ürünü ile ilgili bir paylaşımda bulunmayan 
Murat Boz, Ekim ayında reklam anlaşması yaptığı Yayla Bakliyat ile ilgili bir 
ileti paylaşmıştır. Bu iletisinde televizyon kanallarının reklam kuşaklarında 
yayınlanan reklam filmini paylaşarak markanın internet sitesi ile ilgili bilgi 
vererek Yayla ürünlerinin artık internet üzerinden de satışının yapıldığı 
yazmıştır.  Bu iletide Murat Boz’u reklam filminde markanın yüzü olarak 
kullanan Yayla Bakliyat, yorumcunun aynı zamanda influencer özelliğinden 
de faydalanarak onun bu paylaşım aracılılığı sosyal medyada geniş kitlelere 
ulaşmasını sağlamıştır.

Görsel 4. Murat Boz’un Reklam Filmi Tanıtımı İçeren İletisi

Murat Boz’un Instagram hesabı bir müzik insanından çok, yakışıklı ve 
kızların ilgisini çeken bir ünlünün hesabı görünümündedir. Burada Murat 
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Boz’un müziğinden çok kendisi ön planda olup bireysel bir tanıtım 
yapılmaktadır.

Demet Akalın: Demet Akalın, diğer iki yorumcudan farklı olarak daha fazla 
sayıda ileti paylaşmıştır. Araştırma döneminde 44 ileti paylaşan Demet Akalın, 
bu iletilerinde hem bireysel mesajlar vermiş hem de toplumsal konulara da 
değinen iletiler yazmıştır. 

İşi ile ilgili yazdığı iletilerde Alişan ile beraber Star TV’de gerçekleştirdiği 
TV programından fotoğraflar paylaşan Demet Akalın sahne aldığı mekanlardan 
da sahne performans fotoğrafları da paylaşarak tanıtım yapmıştır. 

Akalın’ın Instagram hesabında en önemli farkı diğer sevdiği müzik yorum-
cularının şarkı ve video kliplerinden bölümler paylaşmasıdır. Demet Akalın bu 
süreçte Sıla’nın klipinden bir alıntı yaparak Sıla’yı etiketlerken, Su El Roman’ın ilk 
teklisinin videosundan bir bölüm, Emirkan’ın yeni yayınlanacak olan “Yüreğimde 
Kar Var” adlı şarkısının kısa video tanıtımını paylaşmıştır. Takipçilerinin iletilere 
yorum yazma özelliğini açık tutan Demek Akalın, iletilerine yorum yazanlara da 
yanıt yazarak Instagram hesabında interaktiflik yakalamaktadır.

Görsel 5.  Demet Akalın’ın Yeni Yayınlanan Bir Single Hakkında Yaptığı Paylaşım

Kendi konser ve sahne aldığı mekanların afişleri ile bu yerlerde sahne aldıktan 
sonra sahnesine ait fotoğraflarda paylaşan Demet Akalın, Hadise ve Murat 
Boz’dan farklı olarak kişisel hayatı ile ilgili paylaşım yapmaktadır. Ailesi ile eşi 
ve kızı Hira ile fotoğraflar paylaşan Akalın günlük ev yaşamı ile de ilgili kareler 
paylaşarak kendisi hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.

En fazla beğeni alan iletisi 27 Ekim günü paylaştığı ve tarihçi yazar Kadir 
Koç ile beraber gerçekleştirdiği İstanbul tarihi ile ilgili çekimlerin fotoğraflarının 
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yer aldığı ileti olmuştur. Bu iletide İstanbul’un tarihi dokusu içinde camilerin 
önünde poz veren Demet Akalın 105 bin 631 kişi tarafından beğenilmiştir.

Demet Akalın’ın Instagram hesabının bir diğer özelliği de hesapta yer alan 
“öne çıkanlar” bölümünde kendisinin ait şarkı ve kliplere link veren hikayelere 
(story) yer vermesidir. Bu bölümde YouTube, Spotify, Fizy, Deezer, Apple 
Music gibi önemli dijital müzik platformlarında kendisine ait müzik sayfalarına 
link veren Demet Akalın, Instagram profilinde dijital müzik platformlarını en 
aktif kullanan yorumcu olmuştur.

Görsel 6. Demet Akalın’ın TV Programının Tanıtım İletisi

İrem Derici: Instagram’da en fazla takipçisi olan dördüncü müzik insanı olan 
İrem Derici araştırma döneminde az sayıda ileti paylaşan yorumcular arasında 
yer almıştır. İrem Derici bu dönem içinde toplamda dokuz adet ileti paylaşmıştır.

Paylaştığı iletilerin biri hariç tamamı kişisel iletiler olan İrem Derici sadece 
30 Ekim günü İzmir’de yaşanan deprem ile ilgili bir genel ileti paylaşmıştır.  
Kişisel iletilerinde ise profesyonel bir ekiple çektiği fotoğrafları paylaşan İrem 
Derici bu iletilerine Türkçe ve İngilizce özlü sözler yazmıştır.

Görsel 7. İrem Derici’nin Instagram İletisi
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İrem Derici’nin Instagram profilinin bir diğer özelliği ise en çok takipçisi olan 
beş Instagram profili içinde erotik ve dekolte kıyafet fotoğraf kullanan tek 
hesabın sahibi olmasıdır. 

Görsel 8. İrem Derici’nin Erotik Pozlu Fotoğrafını İçeren İletisi

Araştırma döneminde herhangi bir müzik faaliyeti olmayan İrem Derici, diğer 
hesaplara göre daha bireysel iletiler paylaşmış ve hiçbir şeyin tanıtım veya 
pazarlamasında bulunmamıştır. Derici’nin en çok beğeni alan iletisi ise müzik 
ve sanat dünyasından arkadaşları ile beraber paylaştığı fotoğrafı içeren ileti 
olmuştur. Bu ileti 65 bin 323 kişi tarafından beğenilmiştir.

Görsel 9. İrem Derici’nin Ünlü Arkadaşları ile Çektiği Fotoğraf İletisi

Mustafa Ceceli: Mustafa Ceceli’nin Instagram profili araştırmada incelenen 
diğer dört profile göre en fazla sayıda toplumsal mesaj içeren profil olarak 
dikkatleri çekmiştir. Ceceli paylaşımlarında sadece müzik ürünlerinden, 
toplumsal olaylara verdiği tepkilerden ve aile hayatından bahsetmiştir. Araştırma 
süresi boyunca bir ayda toplam 12 adet ileti paylaşmıştır.

Kandil ile ilgili ileti paylaşan tek sanatçı olan Mustafa Ceceli yine 
benzer biçimde Ermenistan’ın Gence’ye saldırısı, Hatay saldırısı gibi toplumu 
ilgilendiren felaketlerle ilgili iletiler paylaşmış, bu iletilerinde bu olaylarla 
ilgili bir fotoğraf ve bu olaylara yönelik tepkilerini yazmıştır. İzmir depreminin 
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olduğu sırada televizyon ekranından çektiği “Son Dakika” fotoğrafını paylaşarak 
“İzmir’imize geçmiş olsun. Umarım can kaybı haberleri almayız” iletisini 
paylaşan Mustafa Ceceli, Instagram hesabını aynı zamanda toplumsal olaylara 
yönelik tepkilerini dile getirdiği bir platform olarak da kullanmıştır.

Görsel 10. Mustafa Ceceli’nin Gence Saldırısı ile İlgili Yaptığı Paylaşım

Mustafa Ceceli yine diğer sanatçıların Instagram hesaplarına göre müzik ürünleri 
hakkında en fazla ileti yazan kişi olmuştur. Bazen stüdyodan bir fotoğraf ile bazen 
bir #tbt ile bazen de yakın geçmişte ürettiği şarkı ve klipleri ile ilgili paylaşımlar 
yapmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yaptığı rap tarzındaki marşın 
klipinden bir bölüm paylaşan Ceceli, “videonun tamamı hikâyede” yazarak 
takipçilerini hikayesine yönlendirmiştir. Doğun günü ile ilgili bir ileti paylaşan 
Mustafa Ceceli, “bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye, 
kanser hastası çocuklarımıza Umut olmak adına başlattığımız kampanyaya destek 
olmanız” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği’nin kampanyasına dikkat çekmiştir.

 

Görsel 11.Mustafa Ceceli’nin Doğum Günü ile İlgili Paylaştığı Video Görseli
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Bir yıl önce çektiği “Bedel” adlı şarkısının klibinin fotoğrafını #tbt olarak 
paylaşan Ceceli, işi ile ilgili #tbt paylaşımı yapan tek sanatçı olmuştur. Ece 
Mumay ile yaptığı “Rüyalara Sor” adlı düetin klibinin 10 milyon tıklanmaya 
ulaştığının haberini re-post eden Ceceli, yine aynı şarkısının klibinden kısa bir 
görüntü eşliğinde düetin bilgisini paylaşmıştır.

Oğlu ile beraber stüdyoda çekilen bir video paylaşan Mustafa Ceceli, annesi 
ile beraber çektirdiği bir fotoğrafı da takipçileri ile paylaşmıştır. Ailesi ile Demet 
Akalın’ın hesabı ile beraber en çok ileti paylaşan hesap olan Mustafa Ceceli’nin 
hesabının en önemli özelliği ise müzik- aile ve toplumsal olaylar dışında hiç bir 
içerik sunmamasıdır.  Mustafa Ceceli’nin araştırma döneminde en fazla beğeni 
alan iletisi ise annesi ile çektirdiği ve “Çat kapı anneme ziyaret” metninin yer 
aldığı ileti olmuştur. Bu ileti 117 bin 506 kişi tarafından beğenilmiştir. En çok 
yorum alan iletisi ise Ermenistan’ın Gence saldırısın hemen ardından yaptığı 
paylaşım olmuştur. Bu iletiye 2 bin 285 kişiye yorum yazılmıştır. 

Görsel 12. Mustafa Ceceli’nin Annesi ile Çektirdiği Fotoğrafı İçeren Paylaşımı

Sıra Sanatçı
İleti 
Sayısı

Yorum 
Yapma 
Özelliği

Yorum 
Cevap 
Yazma

En Yüksek 
Beğeni Adet

En Çok 
Yorum Alan 
İletinin Aldığı 
Yorum Sayısı

1 Hadise 8 Yok Yok 661.275 0
2 Murat Boz 5 Var Yok 206.149 8.214
3 Demet Akalın 44 Var Var 105.631 1.431
4 İrem Derici 9 Var Yok 65.323 2.573

5
Mustafa 
Ceceli 12 Var Yok 117.506 2.285

Tablo 3. Araştırmada Elde Edilen Bulguların Nicel Analizi
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SONUÇ

Teknolojinin ve internetin gelişmesi ile birlikte sosyal medya kullanımı artmış, 
markalar geleneksel medya yerine sosyal medya ağlarından faydalanmaya 
başlamışlardır. Sosyal medya pazarlaması, markaları, ürünlerini veya hizmetlerini 
çevrimiçi sosyal kanallar üzerinden tanıtmalarını ve geleneksel reklam kanalları 
aracılığıyla kullanamayacakları daha büyük bir toplulukla iletişim kurmalarını 
sağlayan bir süreçtir. Sosyal medya pazarlaması ile firmalar tüketiciler ile 
doğrudan iletişim kurabildiği gibi anlık geri bildirim de alabilmektedir. Ayrıca 
müşteriler diğer müşterilerle iletişim kurabilir ve ürünler ve hizmetler hakkındaki 
bilgileri paylaşabilirler. Sosyal medya pazarlamanın hemen hemen tüm alanlarını 
etkilese de, bölümlendirme, pazarlama araştırması, tanıtım, markalaşma ve 
müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında en etkin şekilde kullanılabilir. 

Dünya çapında 1 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile Instagram, önde gelen 
sosyal medya platformlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle Instagram kısa 
sürede pazarlamacılar için değerli bir platform haline gelmiştir. Hem küçük 
hem de büyük işletmeler açısından sosyal medya pazarlamasının en etkili 
yürütülebileceği mecralardan biri haline gelen Instagram aynı zamanda takipçiler 
arasında topluluk duygusu yaratarak marka sadakatine de etki etmektedir. 

Diğer sosyal medya pazarlama araçlarında olduğu gibi Instagram’da 
işletmeler için içerik paylaşımları kişisel sosyal medya kullanımından farklı 
olmaktadır. Buna göre markaların paylaştıkları fotoğraf ve resimler, gönderilerin 
sıklığı, gönderilere ekli mesajlar kişisel hesaplardan çok farklı olmaktadır. 
Instagram kullanıcıları gönderdiklerinde biraz daha seçici olma eğilimindedir. 
Ayrıca Instagram tamamen görsel olduğu için markaların ürünlerini tamamen 
yeni bir şekilde tanıtmasına izin vermektedir. Instagram’ın sosyal medya 
pazarlamasında kullanılmaya başlaması ile hikâye anlatıcılığına yönelik eğilim 
metinden görsele doğru kaymıştır. 

Yapılan bu araştırmada Türkiye’de en çok Instagram takipçisi olan beş 
müzisyen hesabı incelenmiştir. İlk dikkat çeken bulgu milyonlarca takipçisi olan 
bu hesapların beğeni sayısının milyonun altında kalması olmuştur. Bu bulgu 
bu hesapların takipçilerinin yüzde kaçının organik olduğu konusunda bir soru 
işareti doğurmaktadır.

İncelenen hesaplar arasında sanatçıların paylaştıkları ileti sayısının az 
olduğu görülmüştür. En çok ileti paylaşan solist Demet Akalın’dır.  Akalın’ın 
aylık paylaşım sayısı 44 adettir.  En az paylaşımı ise Murat Boz yapmıştır. Murat 
Boz sadece beş tane ileti paylaşmıştır.

Müzik yorumcularının paylaştıkları iletilerin içerikleri incelendiğinde ince 
detaylarda göze çarpmaktadır. Örnek olarak en çok Instagram takipçisi olan 
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Hadise kendisini sadece Türkiye pazarına değil dünyaya da tanıtmaktadır. Bunun 
için iletilerinde Türkçe’nin yanı sıra İngilizceyi de kullanmaktadır. Hadise’nin 
paylaşımları incelendiğinde en küresel paylaşımlar yapan solistin kendisi 
olduğu görülmüştür. Hadise kurumsal bir marka gibi kendisini pazarlamış ve 
hiç bireysel bir ileti yazmamıştır. İletilerinde müzik üretimlerini en kurumsal 
biçimde sunan solist Hadise’dir. 

Murat Boz en az ileti paylaşan solist olarak dikkatleri çekerken, Instagram 
hesabında daha çok bireysel fotoğraflarla kendisini bir star gibi sunduğu 
görülmektedir. Yakışıklığını ve sempatikliğini ön plana getiren paylaşımlar 
yapan Murat Boz, hiç müzik üretimine yönelik paylaşım yapmamıştır. Daha çok 
“cool” denilebilecek takipçileri ile mesafeli bir paylaşım stratejisi görülmüştür. 
İncelenen hesaplar içinde paylaşılan iletilere yorum yapma izni vermeyen tek 
hesap Hadise’nin hesabıdır. Hadise, takipçilerinin iletilerine yorum yazmasına 
izin vermemiş ve tek taraflı bir iletişim stratejisi geliştirmiştir.

Demet Akalın, Instagram hesabını en aktif ve interaktif kullanan solist 
olarak dikkatleri çekmektedir. Demet Akalın hesabında takipçilerine en fazla 
yanıt yazan solisttir. İletilerinde başka sanatçıların şarkı klip ve albümlerini de 
öneren Akalın bir infulencer gibi de davranış göstermektedir.  Aile konseptini 
ön plana getiren ve paylaşımlar yapan Demet Akalın, eşi ve çocuğu ile birlikte 
sık sık fotoğraflar paylaşarak ev yaşamı ile de ilgili bilgiler sunmaktadır.  Demet 
Akalın, Instagram hesabının öne çıkanlar bölümünde müzik ürünlerine direkt 
linkler vermiştir. Bunun için Spotify, Apple Music , Fizy gibi dijital müzik 
platformları aracılığı ile albümlerinin linkini paylaşarak hesabından o albümlere 
ulaşım imkanı sunmaktadır. Sahne aldığı mekanların ve konserlerin afişlerini 
ve sonrasında da sahne fotoğraflarını da paylaşan Demet Akalın müzik adına 
yaptığı tüm eylemleri paylaşmaktadır.

İrem Derici, Instagram hesabında az ileti paylaşırken iletilerinde daha çok 
bireysel fotoğraflar paylaşmaktadır. Paylaşımlarında durum bildirimi yapmak 
yerine özlü sözler paylaşmayı tercih eden İrem Derici, iletilerinde “özgür kadın” 
temasını sunmaktadır.

En çok takipçisi olan beşinci Instagram hesabı olan Mustafa Ceceli, en 
çok müzik paylaşımı yapan müzisyen olarak dikkatleri çekmektedir. Ceceli, 
stüdyodan fotoğraflar, video klipleri ile ilgili bilgiler ve yayınlanan singleları 
hakkında bilgiler veren iletiler paylaşmaktadır. Mustafa Ceceli #tbt yaparak 
geçmişe ait müzik ürünlerinin de (video klip gibi) paylaşım ve bilgisini 
sunmaktadır. Mustafa Ceceli’nin dikkat çeken en farklı özelliği diğer hesaplara 
göre daha muhafazakâr paylaşımlar yapmasıdır. 2020 Ekim ayında olan kandil 
ile ilgili tek paylaşımı Mustafa Ceceli’nin hesabı yapmıştır.  Ailesi ile de ilgili 
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görseller paylaşan Mustafa Ceceli, Instagram hesabında milliyetçi, dindar, aile 
değerlerini öne getiren ve müziğini paylaşan bir kimlikle karşımıza çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmada Instagram hesaplarında müzik ürünlerini ve müzik 
kimliklerini en fazla sunan solistlerin Hadise ve Mustafa Ceceli olduğu tespit 
edilirken, en az müzik paylaşımı yapan solistlerin İrem Derici ve Murat Boz 
olduğu görülmüştür.

Instagram hesaplarının müzik endüstrisi adına paylaşım yapmak yerine 
hesap sahibi solist ve müzisyenlerin kendileri ile ilgili bireysel paylaşımlar 
yapması, Intagram’ın bir müzik pazarlama unsuru olarak kullanımından çok, 
o kişilerin bireysel ve görsel pazarlanmasında kullanıldığını göstermektedir.  
Hesap sahipleri bir müzik ürünü yerine kendilerini ön plana getiren paylaşımlar 
yapmayı tercih etmektedir. 

En çok takipçisi olan beş Instagram hesabının sahip olduğu takipçi sayısı 
toplam 44 milyonun üstündedir.  Bu hesapların hiç birinde Türk müziğine vurgu 
yapan bir paylaşım olmaması Türk müziğinin sosyal medyada popüler kültür 
tarafından temsili ve desteği ile ilgili bir soru işareti doğurmaktadır. Müzik türleri 
batı menşeli pop müzik olsa dahi bu solist ve müzisyenlerin kendi öz müzikleri 
olan Türk müziğine yönelik hiç bir ileti paylaşmaması Türk müziğinin sosyal 
medyada temsilini olumsuz etkilemektedir. Türk müziğinin desteklenmesi 
adına, popüler kültür temsilcilerinin de kısa bilgi ve müzik ürünü içeren iletiler 
paylaşması bu müzik türünün desteklenmesi ve yeni nesillere tanıtılması ve 
Türk müziğinin ayakta kalması adına avantaj olacaktır.
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1. Giriş

Dijitalleşme sürecine uyum sağlamak üzere günümüz bilişim 
teknolojileri ve tekniklerinin hız kazanmasına bağlı olarak gerek 
bireysel gerek kurumsal hizmet ve iletişim işleyişlerinde de kritik 

dönüşümler yaşanmaktadır. Söz konusu bu süreç; özellikle kamu ve özel sektör 
kurumlara önemli atılımlar gerçekleştirme zorunluluğu getirmekle birlikte, 
bireysel anlamda da bu işleyişin bir elementi olan vatandaşlık kavramına da 
yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bu bağlamda 2000’li yılların başında ortaya 
çıkan dijital vatandaşlık kapsamı yeni özellikler beraberinde gelişmekte ve 
evrimleşmektedir. Bu çalışmanın amacı; kuramsal anlamda anlaşılır şekilde 
günümüz dijital vatandaşlık kavramını; beraberinde günümüz terimleri 
çerçevesiyle açıklamak, bilişim ve iletişim teknolojilerine bağlı gelişim ve 
dönüşüm paralelinde güncel çalışmalar da göz önüne alınarak bu kavramla ilgili 
nitelikleri irdelemek ve ileriye yönelik öngörüler ve çözümler sunulmasına katkı 
sağlamaktır. 

Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmasına ve sade bir dil kullanılmasına da 
özen gösterilen bu çalışma kapsamında; öncelikle güncel dijital vatandaşlık 
tanımı yapılacak ve karıştırılması muhtemel ilişkili olduğu diğer terimler ile 
bağlantısı açıklanacak, sonrasında gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz alan 
yazın araştırmaları sonucu söz konusu kavram ile ilişkili küresel bağlamda 
gerçekleştirilen en son akademik çalışmalar da değerlendirilecek ve gelişen 
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bilişim ve iletişim teknolojileri de göz önünde bulundurularak dijital vatandaşlık 
kavramının günümüz sorunsalları tartışılacaktır. Son olarak söz konusu kavramın 
son durumu hakkında öngörüler beraberinde, ileriye yönelik önlemler ve/veya 
çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

2. Günümüz Dijital Vatandaşlık Tanımı ve Temel Özellikleri

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ve dolayısıyla küresel anlamda 
vatandaşlık kavramı dönüşümünü zorunlu kılmış ve beraberinde pek çok yenilik 
hızla birey ve toplumların hayatında önemli rol oynamaya başlamıştır. Özellikle 
Kovid-19 (Covid-19) virüs salgınının ortaya çıkması ile birlikte dijital ortamda 
okur-yazarlık kavramının da öneminin arttığı içinde bulunduğumuz bu dönem; 
bir yandan hızlı şekilde tıbbi, ekonomik, iş yönetimsel, sosyolojik, hukuki, 
diplomatik ve bürokratik gibi hemen her alanda sürece adaptasyon hızının 
artmasını zorunlu kılmış, bir taraftan da bu hızlı dönüşüme uyum sağlayabilecek 
nitelikte bireylerin gelişim sürecini çabuklaştırma ihtiyacını da doğurmuştur.

Başka bir deyişle, dijital göçmenler ve bazı dijital melezlerin1 bireysel 
direnç gösterme eğilimleri ve/veya uyumlama gayretlerindeki sıkıntılar; 
günümüz zorunlu hale gelen dijital dönüşüm şartlarında etkisini kaybetmekte 
ve yerini tamamen dijital ortamlarım hâkim olduğu bir düzenin parçası olma 
zorunluluğuna bırakmaktadır. Bu noktada, öncelikle vatandaşlık kavramının 
sosyolojik olarak akademik otoritelerce en temel ve kabul görmüş tanımı 
yapılacak, sonrasında dijital teknolojileri gelişimine bağımlı dijital vatandaşlık 
kavramının; dönüşüm gösterebilecek kabul edilebilir en uygun tanımından yola 
çıkılarak güncellenmiş bir tanımına yer verilecektir. Takip eden bölümde ise 
dijital vatandaşlığın, ilişkili diğer önemli ve temel kavramlar ile bağlantısının 
açıklanmasında fayda görülmüştür.

Ünlü sosyolog Marshall (1950) tarafından yapılmış ve hala geçerliliğini 
koruyan tanımlamaya göre vatandaşlık kavramı; “bir topluluğun tüm üyelerine 
tanınmış bir statüdür ve vatandaşlık mevkisini elinde bulunduran her birey, 
bahşedilen bu statü ile ilgili tanınan haklar ve vazifeler hususunda eşittir”. Bu 
ifadeden de net olarak anlaşılabileceği gibi, vatandaş olgusu; yaş, dil, din, ırk 
gibi hassas konuların ötesinde, bir topluluğa özgü sosyal, hukuki, ekonomik vb 
hak ve yükümlülüklerin ön planda olduğu bir kavramdır.

Bununla birlikte vatandaşlık kavramına toplumsal, siyasal ve sosyo-
kültürel vb açıdan bakıldığında; sosyal vatandaşlık kavramını mülkiyet açısından 

1 Dijital melez tanımlaması; bilimsel çevrelerce kullanılması tercih edilmeyen bir sınıflandırma 
olduğu gözlemlenmektedir. Dijital yerli ve dijital göçmen sınıflandırmaları çok daha yaygın 
olarak kullanılmaktadır.
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inceleyen Pellissery ve Lodemel (2020) ile sosyal vatandaşlığın boyutlarını ele 
alan O’Conner (2013)’ ın çalışmaları da sadece vatandaşlık kavramının değil, 
çeşitlerinin de gün geçtikçe önem kazandığının göstergesidir diyebiliriz. Yine 
vatandaşlık tanımının güncel türevlerine bakıldığında;  yönetim ve karar-
verme sürecindeki aktörler, halk tabanı ve organizasyonları kapsayan aktif 
vatandaşlık (active citizenship) tanımı geçerliliğinin korurken, bireyin ulusal bir 
topluluk ve yazılı (kodlanmış) hakları bünyesinde yasal üyeliğini ifade eden 
resmi vatandaşlık (formal citizenship) kavramında kodlanmış haklar (codified 
rights) ifadesi; güncel değişim olarak karşımıza çıkmakta ve bu tanımlar kentsel 
vatandaşlık tanımlaması bünyesinde ele alınmıştır (Qian, 2020).

Şunu da belirtmek gerekir ki; güncel bir bakış açısıyla vatandaşlık kavramı, 
gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri ile yeni türleri ortaya çıkmış ve hala 
türemeye devam etmektedir. Örneğin; özellikle kurumlar açısından önemi yeni 
anlaşılan organizasyonel vatandaşlık kavramı üzerine en güncel araştırmalardan 
birini gerçekleştiren Davison vd. (2020), yine özellikle kurumsal pazarlama 
disiplini altında kurumsal vatandaşlık kavramını inceleyen Andersen vd. 
(2021), özellikle pandemi sürecinde çok kritik hale gelen tıp alanında dijital 
teknolojilerin kullanımı ile ilişkilendirilmesi üzerine dijital sağlık vatandaşlığını 
irdeleyen Petrakaki vd. (2021)’ nin güncel çalışmaları; vatandaşlık kavramının 
teknolojiye bağımlı yeni boyutlarını ortaya koymaktadır.

Dijital vatandaşlık ile ilgili betimlemelere bakıldığında; Küresel Dijital 
Vatandaşlık Kurumu’ nun (Global Digital Citizenship) ilköğretim ve lise 
öğrenim alanına odaklı tanımında, dijital vatandaşlık; “İnternet ortamında etik 
ve evrensel kurallar çerçevesinde her türlü tehlikenin bilincinde hareket etmek” 
olarak çevrilmiştir (Çev. Aydın, 2015). Tanımın özellikle sadece ilköğretim ve 
lise öğrencilerine yönelik olması, dolayısıyla sadece dijital ortamdaki tehlikeleri 
içermesi nedeniyle bir takım eksiklikler içerdiği açıkça gözlemlenebilmektedir.

Günümüzde en uygun ifadeyle; bazı düzenli erişim araçları beraberinde 
etkin bir kullanım için önemli teknik yeterlik ve enformasyon okur-yazarlığı 
becerileri kastedilen günlük İnternet kullanımı işlevini, düzenli ve etkin şekilde 
gerçekleştiren kişiler “dijital vatandaş” olarak tanımlanabilmektedir (Mossberger 
vd., 2007). Bu tanımdan yola çıkarak dijital vatandaş niteliklerine sahip bireysel 
anlamda çevrimiçi topluma katılım olgusu da; “dijital vatandaşlık” olarak tarif 
edilebilir. 

Söz konusu kavrama yönelik günümüze kadar gerçekleştirilen akademik 
araştırmalara da öncülük ettiği gözlemlenebilen Ribble (2011); özellikle okul 
çağında öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ile idari ve teknik personele, 
sağlıklı teknoloji kullanımı açısından rehberlik etmek üzere dokuz element 
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sınıflandırmıştır. Bu elementler sırasıyla; dijital erişim, dijital ticaret, 
dijital iletişim, dijital okur-yazarlık, dijital etik, dijital hukuk, dijital hak ve 
sorumluluklar, dijital sağlık ve zindelik, dijital güvenlik (kendini koruma) 
olarak tercüme edilebilir2.

Dijital vatandaşlık kavramına Alberta (2012)’ nin; bulut bilişim (cloud 
computing) ve sahip olunan kişisel teknolojik aygıtlar (personally owned 
devices) çevirisiyle on ve onbirinci olarak iki madde daha eklemesi ile eğitim 
alanında dijital vatandaşlık ile ilgili kabul gören ve Şekil 1 ‘de gösterilen toplam 
onbir temel bileşen, kısaca şöyle özetlenebilir (Ribble, 2011; Alberta, 2012):

	Dijital erişim: Dijital araçlar yoluyla tam katılım.
	Dijital ticaret: Çevrimiçi mal satma ve satın alma.
	Dijital iletişim: Enformasyonun elektronik ortamda takası.
	Dijital okur-yazarlık: Teknoloji ve teknoloji kullanımı hakkında öğretme ve 

eğitme süreci.
	Dijital etik: Çevrimiçi yürütme veya prosedür standartları.
	Dijital hukuk (yasa): Elektronik ortamı kullan eylem ve dokümanların 

sorumluluğu.
	Dijital hak ve sorumluluklar: Dijital dünyada yaygınlaşan hak ve 

sorumlulukların özgürlükleri.
	Dijital sağlık ve zindelik: Dijital bir dünyada fiziksel ve psikolojik olarak iyi 

hissetme.
	Dijital güvenlik (kendini koruma): Öğrenen, çalışan ve organizasyonları 

korumaya yönelik elektronik tedbirler.
	Bulut bilişim: İnternet üzerinde ağ sunucularına şeffaf bir şekilde erişim.
	Kişisel teknolojik aygıtlar: Akıllı telefon, bilgisayar, taşınabilir bilgisayar, 

tabletler gibi öğrenen veya personelin sahip olduğu teknolojiler.

Dijital vatandaşlık ile ilgili hemen her çalışmada eğitim sektörü ele alınarak 
yer aldığı gözlemlenebilen bu bileşenlerin her birinin; eğitsel, sosyolojik ve 
kültürel yapılanmanın ötesinde, ayrı bir teknolojik alt yapıyı ve uzmanlığı 
gerektiren alanlar olduğunu da vurgulamak; söz konusu kavramın daha verimli, 
kendini yenileyen ve güvenilir bir temele yerleştirilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Ancak bu noktada bilişim ve iletişim teknolojilerine yönelik teknik 
konular konumuz kapsamı dışında olduğu için ayrıntıya inilmediğini ve bu tür 
sorunsallara ilerleyen yayınlarda yer verileceğini de belirtmek yararlı olacaktır.

2 Söz konusu elementlerin ayrıntısı için Ribble’ ın 2011 yılında yayınlanan “Digital Citizenship in 
schools: Nine elements all students should know” adlı kitabı incelenebilir.
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Şekil 1: Dijital vatandaşlık kavramının eğitim alanında kabul 
edilen temel elementleri (İçerik için Ribble, 2011 ve Alberta, 

2012’ nın çalışmalarından yararlanılmıştır)

Konumuz kapsamı itibariyle özetlenen bu alanlar ile ilgili sadece şunu eklemek 
gerekir ki; Prensky (2001a)’ nin; dijital terimini ülke, dijital vatandaş kavramını 
da bu ülkenin vatandaşlarına benzetmesinin hala geçerliliğini koruduğunu 
vurgulamakla birlikte bu yaklaşıma eleştirel bir yön getiren Cassells vd. (2016), 
dijital toplumun vatandaşı olma benzetiminin; sınırların, pasaportların vb 
aktif vatandaşlık özelliklerini barındırmaması nedeniyle gerçek dışı olduğunu 
vurgulamışlardır. Buna göre güncel dijital vatandaşlık kavramının vatandaşlık 
yönünü güçlendiren dijital topluma uyarlanmış özellikleri, şu şekilde 
sıralanmıştır3:
	Aidiyet: Bireylerin dijital topluma ait olarak davranış biçimleri, dijital 

ortamı şekillendirmektedir.
	Katılım: Uzun yıllar sadece alıcı ve tüketicileri içeren teknoloji kullanıcıları 

olarak tanımlanan dijital vatandaşlar, şimdilerde aktif kullanıcı haline 
gelmişlerdir.

	Bağlılık (Koruma): Ait oldukları ülke tarafından korunan vatandaşlar, aynı 
zamanda çevrimiçi olurken koruma hakkına da sahiptirler.

3 Söz konusu kitap; e Twinning topluluğu tarafından yazılmış olup, kendi oluşumlarını şöyle 
tanımlamaktadırlar: “ Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan eTwinning, 
Erasmus+ programı çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir harekettir (Ekim 
2016)”.
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Bu noktada, dijital vatandaşlık ile ilgili dijital yerli kavramının arasındaki farktan 
kısaca bahsetmekte fayda görülmektedir. Kuşaklar arasındaki farkı teknolojik 
gelişim paralelinde kuramsal çerçevede tanımlamada etkin çalışmaları olan 
eğitimci Prensky (2001a, 2001b), ilk-orta öğretim ve lise öğrencilerinden 
yola çıkarak bireyleri; genel bazı saptamaları belirgin özelliklerine göre 
sınıflandırmış, bu grupları da dijital yerliler (digital natives) ve dijital göçmenler 
(digital immigrants) olarak adlandırmıştır. Ancak şunu da eklemek gerekir ki; 
sonrasında söz konusu göçmen ve yerli sınıflarının arasında yer alan nesil için 
yapılan dijital melezler (digital hybrids) tanımlaması; bilimsel olarak da çok 
tercih edilmeyen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada dijital 
göçmenler ve yerliler arasında davranışsal ve sosyal pek çok fark olmakla 
birlikte, konumuz bağlamda sadece teknolojik olarak en belirgin özelliklerinden 
bahsedilmesi uygun görülmüştür. Özellikle sosyal medya ve iletişim araçlarının 
sosyolojik ve teknik olarak hâkim olduğu bu dijital çağda doğuştan teknoloji 
bağımlı bireylerin oluşturduğu topluluklar yerlileri ifade ederken, söz konusu 
gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri ile sonradan tanışan, bazılarının bu 
teknolojik dönüşüme direnç gösterdiği gözlemlenebilen grup da göçmenler 
olarak adlandırılmaktadır4.

Konumuz kapsamında şunu da eklemek gerekir ki; iş dünyasında zorunlu 
hale gelen bilişim ve iletişim teknolojileri gelişimi paralelinde söz konusu 
dijital vatandaşlık elementlerinden ve özellikle kurumsallaşma özelliklerinin 
vazgeçilmez ayağı olan dijital iletişim,  dijital vatandaşlık ile yakından 
ilişkilidir. Nitekim günümüzde dijital iletişim; sadece kişiler arası bir faaliyet 
olmayıp, bilişim sistemleri ve dijitalleşme süreci göz önüne alındığında, artık 
insan-makine, hatta makine-makine ilişkileri bünyesinde kabul edilmelidir 
(Dinçerden, 2020). Dijital vatandaşlık kavramı bakış açısıyla iletişim disiplinin 
bir parçası olarak kabul edilmesi gerekli dijital iletişim, firmalar tarafından 
potansiyel müşteri kabul edilen tüketici topluluğundaki bireylerin, aynı zamanda 
kendi çalışanlarının hatta işverenlerin de birer dijital vatandaş olduğu ve/veya 
olabileceği gerçeğine göre stratejilerini belirlemelidirler.

3. Dijital Vatandaşlık Kavramına Güncel Yaklaşımlar

Günümüz dijital vatandaşlık kavramının evrimini daha belirgin açıklayabilmek 
üzere söz konusu kavrama ilişkin ön plana çıkan ve/veya çıkmakta olan 
önemli terimlerden bahsetmek faydalı olacaktır. Bunlardan özellikle bilişim 
teknolojilerindeki gelişim ile çok yakından ilişkili olan dijital kimlik kavramı; 

4 Ayrıntılar için Prensky’ nin 2001 yılında yayınlanan iki bölümden oluşan “Digital natives, 
digital immigrants” adlı makaleleri incelenebilir.
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özellikle sadece bir takım standartların sağlanması amacının yanı sıra aynı 
zamanda özellikle sosyal dijital platformlarda kişilerin sanal ortamda bireysel 
özniteliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda dijital 
kimlik ile buna bağlı dijital vatandaşlık kavramlarını uluslararası hukuksal 
çerçevede ele alan Sullivan (2016) çalışmasında; dijital hakların sorumlu ve 
açıklanabilen veya kayıt altına alınabilen dijital vatandaşlığın önemli bir bileşeni 
olarak tanımlandığını vurgulamıştır.

Dijital vatandaşlık ile ilgili günümüze kadar yapılan çalışma ve bilimsel 
araştırmaların daha çok Z kuşağı olarak tanımlanan jenerasyona yönelik yapıldığı 
açıkça gözlemlenebilmektedir. Eğitim sektöründe Prensky (2001a, 2001b) ve 
Ribble (2011) ‘ın; dijital vatandaşlık kavramı üzerine kült kabul edilebilecek 
çalışmaları sonucu, söz konusu kuşağa yönelik yaptıkları araştırmalar ile bu 
kavrama temel oluşturabilecek kuramsal yapının tanımlanmasına önemli katkı 
sağlamışlardır.

Bu bağlamda dijital vatandaşlık kavramı; dijital yerlilerin bilgisayar 
ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik güvenli günlük yaşam 
alışkanlıklarını besleyen ve gelişimine yardımcı olmasına yönelik önemli 
bir öğrenme aktivitesi olarak kabul edilmektedir. Tapingkae vd. (2020) 
‘nin gerçekleştirdikleri istatistiksel çalışma; öğrencilerin dijital vatandaşlık 
davranışları, öğrenme motivasyonları ve algılamalarını bilimsel olarak ölçmeye 
yönelik en güncel araştırmalardan biri olarak örnek verilebilir. Buna göre 
öğrenmeye ilişkin metot geliştirmeye yönelik teknoloji-bütünleşik öğrenme 
yaklaşımları arasında yer alan içeriksel dijital oyun-tabanlı öğrenme yaklaşımı 
ile oyun-tabanlı öğrenme için öğretimsel tasarım yaklaşımı ve teknoloji-
bütünleşik biçimlendirici değerlendirme süreci ele alınmış, araştırma yöntemi 
olarak içeriksel karar verme yaklaşımı ve biçimsel değerlendirme yöntemi 
kullanılmıştır.

Dijital medya teknolojileri kullanımı bağlamında, yine genç nesil 
kullanıcılar üzerinden yapılan bir başka dikkat çeken bilimsel çalışmada ise; 
21. yüzyılın başlarında dijital medya yaygınlaşmasının, dijital vatandaşlık 
perspektifinden uluslararası bir dijital topluluk kurma projesini (Digital 
Commonwealth) zorunlu kılmasının odak noktası alınması da, dijital vatandaşlık 
kavramının kritik boyutlarını göz önüne sermektedir (McGillivray vd., 2016).

Bununla birlikte dijital vatandaşlık denildiğinde akla gelen en önemli 
kavramlardan biri olan dijital zorbalık; gün geçtikçe kontrol edilmesi güçleşen 
bir sorunsal haline gelmektedir. Dijital vatandaşlık ile ilgili bir başka güncel 
bilimsel çalışmada ise bu kavram; dijital zorbalık açısından ele alınmış, yine 
çocuklar arasında zarar verici boyutlara ulaşabilen sonuçlarını planlı davranış 
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teorisine dayanan çevrimiçi anti-siber zorbalık yaklaşımı ile müdahale etme 
yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır (Vlaanderen, 2020).

Çoğunlukla tercih edilen araştırma örneklem kümeleri, eğitim gören çocuk 
veya öğrencilere yönelik olduğu gözlemlenebilen dijital vatandaşlık terimi; 
dijital eğitim kapsamında evrimleşme boyutuyla da ele alınmıştır. Bu doğrultuda 
konu kapsamında karşımıza çıkan radikal dijital vatandaşlık kavramı ise; kritik 
derecede kendilerini sosyal adalete adamış birey ve gruplar aracılığıyla günlük 
yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan dijital teknolojilerin sosyal, ekonomik 
ve politik sonuçlarının analiz edildiği,  üzerinde kolektif biçimde tartışıldığı ve 
alternatif özgürleştirici teknolojiler ve teknolojik uygulamalarını inşa etmek 
üzere harekete geçmeyi içeren bir süreç olarak tanımlanmıştır (Emejulu ve 
Callum, 2016).

Tüm bu açıklama ve tanımlamalardan sonra; “dijital ortamda bilişim ve 
iletişim teknolojilerini kullanabilen her birey, dijital vatandaş mıdır?” ve “dijital 
vatandaş kabul edilmek üzere iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisi, 
sadece sosyal medya platformlarının aktif ve başarılı kullanılması anlamını mı 
taşımaktadır?” gibi sorular aklımıza gelebilmektedir. Dolayısıyla bu noktada 
özellikle genç ve artık çocuk popülasyonunu da kapsamakta olan güvenli 
mecraları seçme, etik ve sorumluluk sahibi olma, dijital zorbalıktan kaçınma gibi 
sübjektif kararlarla yakından ilişkili olguların yanı sıra, kurum ve organizasyonlar 
hatta ülkeler bazında bireyler ve dolayısıyla vatandaşlara yönelik denetleme, 
yürütme vb kritik aşamalarda adil ve güvenilir olma zorunluluğunu beraberinde 
getiren objektif kararları da kapsayan protokoller ve/veya standartlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu durum da; önce vatandaşlık sonrasında dijital vatandaşlık 
ve ilişkili diğer kavramların yenilenebilir, güncellenebilir ve sürdürülebilir 
teknolojik güçlü bir altyapıyı gerektirmektedir.

4. Dijital Vatandaşlığı Kavramsallaştırma Sorunsalları

Dijital vatandaşlık, beraberinde hala çözüm arayan sorunsalları getirmeye de 
devam etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu zorluklar aşağıda belirtilen üç 
durumda kategorize edilmiş ve böylece mevcut dijital vatandaşlık kavramına 
ilişkin sorunların belirgin hale getirilmesine çalışılmıştır. Söz konusu bu 
sınıflandırmada, karşılaşılan zorluk dereceleri ile belirtilen içerik yaklaşımların 
dağılımı; en üst kademede işbirlikçi ve ortak çalışma durumu ve en alt ve yaygın 
tabakada yer alan tanımlamanın ise gerekli ama yeterli olmayan durum olarak 
ifade edilmektedir (Choi vd., 2018):

	İşbirlikçi ve ortak çalışma durumu: Çevrimiçi katılım ve İnterneti yeniden 
düşünmeye dayalı kritik perspektif, eylem/dönüşüm yönelimli katılıma 



GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİNDE DİJİTAL VATANDAŞLIK KAVRAMINA GÜNCEL BAKIŞ     275

dayanan İnternet-politik aktivizm ve son olarak daha yüksek seviyede 
medya ve enformasyon okur-yazarlığını barındıran ağ yapılı temsilciler.

	Dağıtık ve iletişim odaklı durum: Yerel ve küresel sorunsallar ile ilgili etik 
enformasyon tüketimine ilişkin yerel/küresel farkındalık.

	Gerekli ama yeterli olmayan durum: Düşük seviyede medya okur-yazarlığını 
ve temel açık-kaynak zekâ özelliklerini tanımlayan teknik beceriler.

Nitekim günümüz koşullarında çoğunlukla eğitim sektöründe çalışmalar 
yapıldığı göz önüne alındığında, yukarıdaki kategorizasyonda da açıkça 
görüldüğü gibi dijital vatandaşlık sadece Z kuşağı ve/veya dijital yerli sorunsalı 
olmayıp, özellikle denetim ve kontrol altına alınması zorunlu sıkıntıları 
beraberinde getirmeye devam etmektedir. Bu durum da; yetişkinlerin de dijital 
medya okur-yazarlığı niteliklerine sahip olmaları ve bu doğrultuda sürekli 
gelişimin zorunlu olduğunun göstergesidir.

Dijital vatandaşlığın kavramsallaştırılması ve ölçülmesi üzerine 
bulunduğumuz yıl içinde yayınlanmış başka bir bilimsel araştırmada ise; 
disiplinler arası çalışmaların yetersiz olduğu ve özellikle farklı disiplinlerden 
ortak çalışmaların ihtiyacı sonucuna ulaşılmış ve bu doğrultuda ampirik 
çalışmaların eksikliğinden bahsedilmiştir (Lu Chen vd., 2021). Söz konusu 
çalışmada yer alan bazı önerilere katılmama karşın, bu vesileyle söz konusu bu 
çalışma ve gerçekleştirilecek benzeri çalışmalara yardımcı olabilmek ve daha 
verimli sonuçlar ve istatistiksel açıdan daha kesin bulgulara ulaşılabilmesini 
sağlamak amacıyla özellikle istatistiksel bilimsel araştırmalar için genelde göz 
ardı edilebilen bazı önemli hususların altını çizmek yararlı olabilecektir:

	Öncelikle böylesine kapsamlı ve teknoloji ile çok yakından ilişkili bir 
kavramın (dijital vatandaşlık); hızla değişen ve/veya dönüşen küresel 
bağımlı ve bağımsız değişkenleri de göz önüne alındığında, belirlenecek 
örneklem kümesinin; ülke veya en azından kültürel ve sosyolojik benzeşim 
gösteren yerel veya bölge bazlı seçilmesi veya gruplandırılarak ele alınması 
gerekliliğidir. Başka bir ifadeyle,  istatistiksel anlamda hipotez ve bulguların 
daha anlamlı sonuçlar üretebilmesi için doğru zamanlamayla daha geniş 
çapta örneklem küme seçimleri gerekmektedir.

	Diğer bir husus da bu tür genel kavramlara yönelik istatistiksel araştırmalar 
yapılmadan önce literatür incelemesi yapılırken, çoğunlukla kendi dilinde 
yazılmış kaynakları veya rastlantısal seçilmiş araştırmaları referans almak da 
yetersiz olabilecektir. Çünkü dijital vatandaşlık kavramı ile ilgili her ülkenin 
kendi dili ile yazılmış çalışmalarının yanı sıra küresel ölçekte çalışmalar 
olabilmekte ve bu çalışmaların dikkatle incelenip seçilmesi gerekmektedir.
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	Yine bir başka önemli sorunsal da, dijital vatandaşlık kavramı gibi bilişim 
ve iletişim teknolojilerine yakından ilişkili kavramlara ilişkin özellikle 
disiplinler arası tutarlı sonuçlara ulaşabilmek hedefleniyor ise; uzman 
olunan bilim dalı dışında diğer disiplinler hakkında en azından genel ve 
yeterli ölçüde bilgi sahibi olunması şarttır.

	Son olarak özellikle bilişim teknolojilerinin hızla değiştiği süreçten 
etkilendiği göz önüne alındığında, kuramsal alt yapısının oluşması için daha 
fazla zamana ihtiyaç duyulması muhtemel dijital vatandaşlık gibi teknoloji 
bağımlı kavramlara yönelik bu tür istatistiksel çalışmaların bilimsel anlamda 
daha etkin olması ve gelişime katkı sağlayabilmesi açısından henüz erken 
olduğu kanısındayım. Başka bir deyişle, değişim ve gelişmelere karşı 
bilimsel ve temel teorik bir temel oluşturulması şarttır. Böylece belirlenen 
ve yeniliğe açık kriterler doğrultusunda çok keskin bir dönüşüm olmadığı 
sürece daha belirgin ve açıklayıcı öneri ve/veya çözümler sunulabilecektir.

Şunu da eklemek gerekir ki; bulunduğumuz yılda dijital vatandaşlık kavramının 
kullanımına yönelik yapılan bir araştırmada, 2004 ile 2019 yılları arasını 
kapsayan zaman diliminde dijital vatandaşlık kavramının bazı ülkeler bazında 
yüzde dağılımları incelenmiştir (Richardson, Martin ve Sauers, 2021). Söz 
konusu çalışmaya göre örneklem kümesinin kısıtları da göz önüne alındığında; 
ülkemizin bu kavram ile ilişkili gerçekleştirilen akademik çalışma sayısında 
ikinci sırada olduğu görülmekte, ancak yapılan çalışma sayılarının oldukça 
düşük olduğu da gözlemlenebilmektedir. Yine bu çalışmada elde edilen 
bulgulara göre; önümüzdeki yıllarda dijital vatandaşlık ile ilgili teknolojik 
gelişmeler bağlamında, bu kavramın araştırmacılar tarafından seçimler, eğitim, 
ulaşım, sağlık, iletişim gibi alanlarda daha çok ele alınması gerekliliği de 
vurgulanmıştır.

Bunların yanı sıra, dijital vatandaşlık ile ilgili günümüze kadar yapılan 
çalışmalarda genellikle eğitim sektörüne ağırlık verilmesinin nedeni; dijital yerli 
diye adlandırılan jenerasyonun gençler ve çocuklardan oluşması ve çoğunun 
dijital çağ içerisinde dünyaya gelmesi olarak açıklanabilir. Ancak özellikle 
iletişim teknolojilerini kullanan kesim sadece Z veya Y kuşağı olmayıp, 
en az onlar kadar teknolojiye direnç göstermeyen veya en azından sosyal 
medya, dijital oyun gibi medya teknolojilerine istekli olan X, hatta alfa kuşağı 
bireylerinin de varlığı, gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla genellikle çocuk 
ve gençlere yönelik gerçekleştirildiği gözlemlenen dijital vatandaşlık üzerine 
gerçekleştirilen çalışmaların aynı zamanda yetişkin bireylere yönelik olması da 
zorunlu hale gelmektedir. 
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Ayrıca özellikle ebeveynlerin bilişim ve iletişim teknolojilerine en azından 
son kullanıcı olarak hâkim olmaları ve en azından temel seviyede bilgi sahibi 
olmaları; çocuklarını denetleyebilme ve kontrol edebilme yeterliliği açısından 
dijital vatandaşlık kavramı konusunda bilinçlendirme gayretleri ve projelerini 
daha verimli hale getirecek ve genellikle çocuk ve gençlerde görülen dijital 
zorbalığı azaltacaktır. Bunun yanı sıra teknoloji kirliliğinin ve Bu da özellikle 
kontrol edilmesi henüz sağlanamayan sosyal medya kullanımında hukuksal ve 
kişilik hakları bakımından kullanıcılara büyük rahatlık sağlayacak, hukuksal 
alanda da gereksiz işlem maliyetlerinin azalabileceği anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte kurumsal perspektiften bakıldığında; özel ve kamu 
sektörlerine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi, hem vatandaşlık düzenlemeleri 
ve iş sistemleri açısından hem de ticari açıdan mal ve hizmet kalitesini ile 
müşteri bilincini arttıracak, böylece özellikle uluslararası düzeyde de ülkemiz 
gerçek vatandaşları açısından büyük avantaj sağlayacaktır. Bu durum da; uyum 
sağlamak zorunda olunan ve hızla gelişen bilişim ve iletişim teknolojileri 
beraberinde, gerçek kişilerin bilinçli dijital okur-yazarlık seviyesini arttırmasının 
ötesinde, tüzel kişiliklerin işleyişi ve sürdürülebilirlikleri bakımından da olumlu 
gelişmelere neden olabilecek demektir.

5. Değerlendirme ve Sonuç

Sonuç olarak çalışmada yer verilen dijital vatandaş tanımlamasının hala 
güncelliğini koruyabildiğini, ancak ilişkili olduğu diğer kavramların 
içeriklerinin bilişim ve iletişim teknolojileri dönüşümü ve/veya gelişimi 
nedeniyle farklılaştığını da belirtmek gerekir. Ayrıca günümüz vatandaşlık 
tanımından hareketle, hala dijital vatandaşlık kavramı özniteliklerinin belirgin 
bir kuramsal temele yerleştirilmesi amacıyla vatandaşlık tanımında belirtilen hak 
ve yükümlülüklerinin dijital ortama uyarlanmasına çalışılmaktadır diyebiliriz.

Bununla birlikte içinde bulunduğumuz enformasyon ve bilgi çağında halk 
arasında X, Y ve Z kuşakları olarak bilinen, daha bilimsel betimleme ile dijital 
göçmenler ve dijital yerliler arasında çatışmanın en aza indirgenmesi; gerek 
sağlıklı aktif iletişimi gerek de dijital iletişimi güçlendirecektir. Bununla birlikte 
özellikle dijital göçmenlerin söz konusu hızlı bilişim ve iletişim teknolojilerine 
direnç gösterme eğilimlerini azaltmak ve dijitalleşme sürecine daha kolay adapte 
olmalarını sağlamak üzere çalışmaların hızlandırılması da zorunlu hale gelmiştir.

Bu bağlamda teorik anlamda daha hızlı gelişim gösterebilmek ve 
sorunların özellikle hangi hususlarda ortaya çıktığını saptayabilmek için dijital 
vatandaşlık ile ilgili öncelikli bilimsel istatistiksel çalışmaların; artık eğitim 
sektörü kapsamında öğrenci, öğretmen, eğitim sektörü çalışanı vb kesimden 
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ziyade, eğitim sektörü dışında her kesimden birey, topluluk, meslek grupları, 
hatta kurumlara yönelik yapılması da önerilebilir. Böylelikle hem dijital okur-
yazarlık seviyesi geliştirilebilecek, hem bilimsel çalışmalar daha işlevsel 
hale gelebilecek, hem de kuşaklar arası özellikle istemsiz ve doğal çatışmayı 
iyileştirmeye yönelik katkı sağlanabilecektir.

Yine dijital vatandaşlık kapsamında hemen her kuşaktan bireyin ve 
dolayısıyla toplumun ilgili kavramları tam olarak özümseyebilmesi, başta 
aile olmak üzere kendi iletişim ağı ve sosyal çevresinde koruma odaklı takip, 
denetim ve kontrol sağlayabilme becerilerinin güçlendirilmesi ihtiyacını da 
belirtmek gerekir.

Son olarak söz konusu gereksinimler sadece vatandaşlar için değil, aynı 
zamanda kurumlar ve devlet politikaları açısından da önem teşkil etmektedir. 
Dolayısıyla bireysel olarak temel dijital teknolojik enformasyon ve bilgiye sahip 
olma zorunluluğunun yanı sıra, gerçek kişi bağlamının ötesinde tüzel kişiler ve 
organizasyonlar açısından da gerçekleştirilebilir projeler üretilmesi ihtiyacı 
ön plana çıkmaktadır.  Ancak projeler yapısı itibariyle geçici olabilen ve/veya 
olabilecek çözümler sağlayabilmektedir. Projelerin de ötesinde daha kalıcı kamu 
sektörü ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar açısından da 
bütünsel, sürekli ve gelişime açık ortak bir işleyiş sistemi de şarttır.

Dijital vatandaşlık kavramı ile ilgili yaklaşımların; sadece dijital yerli 
olarak adlandırılan gerçek kişilerin sanal ve dijital dünyada işleyişlerinin 
düzenleyen bir yapılandırmaya odaklanmalarının yanı sıra, yapılması planlanan 
bilimsel araştırmalar veya gerçekleştirilecek proje ve düzenlemelerin, tüzel 
kişiler açısından da ele alınması zorunluluk haline gelmektedir. Dolayısıyla 
kurumların da; çalışanlar ve işverenlerin iş görme yeterlilikleri, kurumların kendi 
iş süreçleri, ulusal veya uluslararası ticari ve finansal işlemler, hukuki ve sosyal 
düzenlemeler gibi kritik hususlarda geliştirilecek belirli bir standardizasyon ve 
protokol yapılandırması ile daha işlevsel bir iş ve iletişim sistemi kurmalarına 
katkı sağlanabilecektir. Bu da toplumsal anlamda gelişen bilişim ve iletişim 
teknolojilerine adaptasyonu kolaylaştırabilecek ve dijital vatandaşlık dönüşümü 
açısından iş yükünü hafifletecektir. Nihayetinde söz konusu bu gelişim ve 
teknolojik işbirlikçi sosyal yapılanma da, ülkemiz çapında gerek yönetimsel, 
gerek politik, gerek sosyal ve gerek de ekonomik anlamda uzun vadede olumlu 
bir geri dönüş anlamına gelmektedir.
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1. Giriş

Kültürel ve toplumsal süreçleri kayıt altına alan birçok geleneksel kitle 
iletişim aracı bulunmaktadır. Bunlar gazete, radyo, televizyon gibi 
topluma dair süreçlerin aktarımını sağlayan ve küresel çapta  tüm 

dünyayı ve ülkeleri etkileyen, haberlerin ya da önemli gelişmelerin aktarımını 
sağlayan araçlardır. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldıran bu araçların 
teknolojik gelişmelerle birlikte internetin gelişmesi, bilgisayar kullanımının 
artması, cep telefonlarının yaygınlaşması ve birçok sebepten dolayı gelişimini 
sürdürdüğü görülmektedir. İnteraktif katılımın ön plana çıktığı ve özellikle Web 
2.0 sayesinde katılımcıların içerik üretim, tasarım ve dağıtım sürecinde aktif rol 
oynadığı bir ortam oluşmaktadır. İnsanların dijital çağa katılımının yoğun olarak 
görülmesi, iletişim teknolojisinin yenilenmesine ve kendini geliştirmesine sebep 
olmaktadır. Hayatımızın ayrılmaz birer parçası olan geleneksel medya araçları 
gelişimini ve dönüşümünü sürdürerek yeni medya araçlarının gelişmesine de 
katkı sunmaktadır (Göker ve Keskin, 2015: 862-863).



282     Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

Yeni iletişim ortamlarından biri olan internet televizyondan sonra dünyayı 
daha da küçülterek enformasyon akışını hızlandırmıştır. İletişim sektöründeki 
gelişmeleri de takiben bilgisayarların kullanım alanının genişlemesi çoğu yeni 
medya aracı arasında hem çok yönlülük hem de senkronizasyon sağlamıştır. Bu 
gelişmeler sayesinde ise dijital bir çağın adımları sağlam bir şekilde atılmaya 
başlanmıştır (Aytekin, 2012: 102).

Dijital çağ ile birlikte başlayan bu süreçte bilgi ve veri ilişkisinde, yapılan 
veri paylaşımında aklın önemi büyüktür. Çünkü yeni medya insanları ve 
toplumları yönlendirme, kontrol etme gücüne sahiptir. Bireyleri düşünmeye 
itme, karar verme, kontrol etme gibi özellikleri düşünüldüğünde yeni medyanın 
ve yeni medya araçlarının öneminin ne derece büyük olduğu görülmektedir. 
Ayrıca medya araçları sayesinde oluşan enformasyonların bile medya yöneticileri 
tarafından seçildiği düşünülürse, bireylere medya aracılığıyla gelen verilerin 
gerçekliğinin kavranması akıl ve düşünme sayesinde olmaktadır (Yengin, 2012: 
131). 

Birbirinden farklı özelliklere sahip birçok sosyal medya platformu 
bulunmaktadır. Fakat bu sosyal medya platformları arasında Instagram 
diğerlerine göre daha genç ve geniş bir kitleye ulaşmaktadır. Özellikle öğrenciler 
hem kendi sınıflarında hem de kampüs çevresinde Instagram kullanımının 
artmasını sağlamaktadırlar (Salomon, 2013: 408). Dolayısıyla bu çalışmada 
bir sosyal medya platformu olan Instagram uygulamasını yoğun bir şekilde 
kullanan gençlerin, bu uygulamayı kullanma nedenlerinin öğrenilmesi önem 
taşımaktadır. 

2. Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Geçiş

Yeni medya genellikle internetin gelişimiyle birlikte geleneksel medya 
araçlarının yeni teknolojilerle buluşarak daha kolay ve hızlı bir şekilde bilgiye 
erişimini mümkün kılan yöntemler olarak tanımlanabilmektedir. Yeni medya 
araçlarına 3D ve dijital ortamda üretimi gerçekleştirilen animasyon filmler, 
e-book, internet gazeteleri örnek verilmektedir. Ayrıca insanların zaman ve
mekan kavramından bağımsız bir şekilde iletişim kurdukları sosyal medya
araçları da yoğun bir şekilde kullanılan ve karşılıklı olarak iletişim kurmayı
sağlayan yeni medya araçlarındandır (Bulunmaz, 2014: 25).

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yeni medya kavramı 
toplumsal, siyasi, ekonomi alanlarında da önemini arttırmayı başarmıştır. Yeni 
medyanın kolay ulaşılabilir ve hızlı olması, dağılımının çabuk  gerçekleşmesi, 
kontrol mekanizmasının bulunmaması gibi özellikleri bakımından toplumsal 
grupların, kurumların, şirketlerin dikkatini çekmiştir. Bunların yanı sıra 
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küreselleşme de yeni medyanın önemini arttıran durumlardan biri olmuştur. 
Sayısal teknolojilerle birlikte ilerlemesini devam ettiren ve internet tabanlı bir 
oluşum olan yeni medya insanların gündelik yaşamları için önemli bir noktaya 
ulaşmıştır. Örneğin insanlar tablet ya da cep telefonlarını kullanarak interaktif 
bir şekilde sosyal ağ sistemlerinden bilgi, dosya, fotoğraf paylaşabilmekte, 
aynı zamanda istedikleri verilere ulaşabilmektedirler. Bu durum ise yeni medya 
çağının öneminin bir göstergesi olmaktadır (Başaran, 2013: 118; Aydoğan ve 
Kırık, 2012: 61). 

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran bazı özellikler bulunmaktadır. 
Bu özellikler dijitallik, modülerlik, çoklu medya, hipermetinsellik, etkileşimlilik 
olarak tanımlanmıştır. Yeni medyanın dijitallik özelliği, sayısal tabanlı olması ve 
sayısal teknolojiyle üretilmesi yönünden geleneksel medyadan ayrılmaktadır. Yeni 
medyanın etkileşimlilik özelliğinde ise geleneksel medyanın aksine katılımcılar 
aktif konumdadır. Bu özellikte geleneksel medya kullanıcıları genellikle izleyici 
ya da okuyucudur. Çoklu medya özelliğinde ise yeni medya kullanıcıları tek 
platformda birçok medyayı aynı anda kullanabilmektedir. Örneğin kullanıcılar 
bu platform üzerinden hem arkadaşlarıyla sohbet edebilmekte, yazışabilmekte 
hem de aynı anda müzik dinleyebilmektedirler. Hipermetinsellik özelliğinde ise 
kullanıcılar birden fazla metni aynı anda açabilmekte, inceleyebilmektedirler.  
Modülerlik özelliğinde ise kitlesel bir şekilde üretilen mesajlar yeni medya ile 
birlikte bireysel olarak üretilmeye başlamıştır. Örneğin, birey mesajı başkalarıyla 
paylaşabilmekte, mesajı değiştirebilmekte ve yeniden üretimini yapabilmektedir 
(Yengin, 2012: 126; Göker ve Keskin, 2015: 863).

3. Sosyal Medya Kavramı

Sosyal medya insanlarla herhangi bir veriyi paylaşmaya ve onlarla iletişim 
kurmaya yarayan bir yeni medya aracıdır. Özellikle son dönemlerde popülerliği 
artan ve herkesin kendine ait bir hesabının bulunduğu Facebook, YouTube, 
Twitter, Ning, Linkedln ve bunun gibi birçok çeşitli mecralar insanların 
kendilerini tanıtmalarına, duygu ve düşüncelerini aktarmalarını sağlamaya, 
küresel çapta bağlantı kurmaya olanak tanımaktadır. Bu sebeple bu mecraların 
önemi artmaktadır. Ayrıca çeşitli bilgilere ulaşmayı sağlayan Wikipedia, 
CiteUlike, WordPress ve kişisel olarak açılmış Blogglar gibi insanlara bilgi 
sağlayan çeşitli sosyal ağ siteleri de bulunmaktadır (Balakrishnan ve Gan, 2016: 
809).

Hayatımızın bir parçası olan ve evlerimizin içine kadar giren sosyal 
medyanın popülerliği güncelliğini koruyabilmesi, çoklu bir kullanım sunması 
ve sanal olarak paylaşım yapılabilmesi seçenekleri sayesinde insanlar arasında 
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yaygınlaşmaya devam etmektedir. Çünkü insanlar sosyal medyada duygu ve 
düşünce durumlarını zaman ve mekan kavramı olmadan paylaşabilmekte, ilgi 
alanlarına göre sohbet ortamlarına katılabilmekte ve arkadaş edinebilmektedir. 
Ayrıca farklı bireylerle sohbet edip kişilerle bilgi sahibi oldukları alanlara göre 
paylaşımda bulunabilmekte ve bu da katılımcıları motive etmektedir. İnsanlara 
sunduğu seçeneklerle geleneksel medya karşısında popülerliğini arttıran sosyal 
medya hızlı bir şekilde güçlenmeye devam etmektedir (Ulusoy, 2012: 196).

Kullanımı ve popülerliği gün geçtikçe artan sosyal medya gençler ve 
öğrenciler için önem taşımaktadır. Çünkü çoğu genç, günlerinin önemli bir 
bölümünü hem telefonlarından hem de bilgisayarlarından sosyal medya 
platformlarına bağlanmak için kullanmaktadır. Sosyal medya hem arkadaşlarıyla 
etkileşim kuran hem de bilgi edinme ve öğrenme aracı olarak sosyal medyayı 
kullanan gençler için önem taşımaktadır. Ayrıca sosyal medya ucuz olması 
sebebiyle de gençler ve öğrenciler arasında tercih edilmektedir (Handayani, 
2015: 320).

4. Sosyal Medya Platformları

Sosyal paylaşım siteleri, insanların kişisel ya da profesyonel hesaplarını 
oluşturabildikleri internet bağlantısı kullanarak hesaplarına giriş yapabildikleri 
siteler olarak tanımlanmaktadır. “Bazı sosyal ağ araçları: 

· Sosyal siteler: MySpace, Facebook, Twitter.
· Fotoğraf Paylaşımı: Titreme, PhotoBucket.
· Video paylaşımı: YouTube.
· Profesyonel ağ siteleri: LinkedIn, Ning.
· Bloglar: Blogger.com, Wordpress.
· Wikiler: Wetpaint, PBWiki.
· İçerik etiketleme: MERLOT, SLoog.
· Sanal dünyalar: SL, Aktif Dünyalar, Orada, Whyville, Club Penguin, HiPiHi

”   (Dawley, 2009: 111).

Sosyal medya platformlarında insanların iletişim kurması sağlanmaktadır. 
Bu platformlar insanların birbirleriyle birçok konuyu konuşup, fikir alışverişi 
yapabildikleri ortamlardır. Ayrıca sosyal medya platformlarında yapılan içerik 
paylaşımları sayesinde sosyal medyanın temelinin atılması sağlanmaktadır. 
Bu sebeple sosyal medya platformları önemlidir (Büyükşener, 2009: 
22). 
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5. Instagram

2010 yılında tanıtımı yapılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram 
fotoğraf ve video içerikleri paylaşmayı sağlayan internet tabanlı bir platformdur. 
Instagram kullanıcıları kendilerine ait hesap ve şifre oluşturarak kişisel 
oturumlarını gerçekleştirebilmektedirler. Daha sonra oluşturdukları hesaplara 
giren kullanıcılar Instagram’ın çeşitli özelliklerinden faydalanarak (filtre, 
konum, hashtag, altyazı ekleme) fotoğraf ve videolarını oluşturabilmektedirler. 
Ayrıca Instagram kullanan arkadaşlarını bulabilmekte ve onlarla etkileşim 
kurabilmektedirler. Instagram dünya üzerinde en hızlı popüler olan bir 
platformdur (Al-Ali, 2014: 1-2). 

2020 verilerine göre Instagram hesabı bulunan bir milyardan fazla 
kişi bulunmaktadır. Ayrıca dünya çapında kullanıcı sayısının göz önünde 
bulundurularak yapıldığı araştırmalarda ise birinci sırada Facebook, ikinci sırada 
YouTube, üçüncü sırada ise Instagram’ın en popüler sosyal medya platformları 
arasında olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise yapılan araştırmalar sonucu 
sırasıyla YouTube, Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn kullanımının 
yoğun olduğu ortaya çıkmaktadır (Medyaakademi, 2020). 

6. Araştırma Yöntemi, Uygulanması ve Örneklemi

Araştırmada nicel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Verileri çözümlemek 
için ise betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Çalışmanın ilk 
kısmında öğrencilerin demografik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmanın diğer 
kısımlarında ise öğrencilerin sosyal medya hesaplarını ne sıklıkla kullandıkları, 
günlük ortalama kaç dakikalarını sosyal medyada geçirdikleri, günlük ders 
çalışma saatleri, günlük Instagram kullanma süreleri, Instagram’da haftada 
ortalama kaç post veya hikaye paylaşımı yaptıkları, Instagram’ı ne sıklıkla ve 
hangi nedenlerden dolayı kullandıklarına dair bilgiler öğrenilmiştir. Çalışma 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans düzeyinde 
öğrenim gören 17-25 yaş ve üstü 278 öğrenciye online anket kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rastlantısal örneklem tekniği kullanılmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,3’ü kadın ve %45,7’si erkektir. 
Katılımcıların yaş aralıkları ise sırasıyla; %33,5’i 21-22 yaş aralığında, %30,9’u 
19-20 yaş aralığında, %18,7’si 23 ve üzeri iken son olarak %16,9’u 18 veya
altı yaş aralığındadır. Katılımcıların eğitim aldıkları bölümler ise %76,6 ile en
çok Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü iken %23,4’ü Gazetecilik bölümüdür.
Katılımcıların %35,3’ü 1. sınıf öğrencisi iken %28,8’i 3. sınıf, %26,3’ü 4. sınıf
ve %9,7’si ise 2. sınıf öğrencisidir.
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7. Ölçüm Araçları ve Kullanılan Testler

Çalışmada öğrencilere veri toplamak amacıyla 10 soru sorulmuştur. Sorulan 
sorular 3 kısımdan oluşan hem çoktan seçmeli hem de Likert Ölçeği (1=Hiç, 
5= Her zaman, 1=Kullanmıyorum, 5=Her gün düzenli) ile hazırlanan sorulardır. 

Araştırma sorularının ilk bölümü öğrencilerin demografik özelliklerini 
öğrenmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında sorulan sorular ise 
öğrencilerin sosyal medya hesaplarını ne sıklıkla kullandıklarını, günlük 
ortalama sosyal medyada geçirdikleri süreyi, günde kaç saatlerini ders çalışmaya 
ayırdıklarını, günlük Instagram kullanma sürelerini, Instagram’da haftada 
kaç post ya da hikaye paylaşımı yaptıklarını ölçmeye yöneliktir. Çalışmanın 
üçüncü kısmında ise Anlı ve diğerlerinin (2020), ergenlerde instagram kullanım 
nedenlerini ölçmek için geliştirdikleri “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” 
ölçeği geliştiren araştırmacılardan gerekli izinler alınarak 17-25 yaş ve üzerinde 
olan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenimine 
devam eden öğrencilere uygulanmıştır. Üçüncü kısımda sorulan sorularla 
öğrencilerin Instagram uygulamasını neden kullandıkları tespit edilmiş ve 
mevcut durum öğrenilmiştir. 

8. Bulgular ve Yorum

Çalışma SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin 
demografik özelliklerine ve sosyal medya kullanımlarına ait verilere ulaşmak 
için sıklık, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Çalışmada 
elde edilmeye çalışılan değişkenlerin normal dağılım sınamasında skewness 
ve kurtosis değerlerinin ±1,5 değerleri arasında yer alması şartı aranmıştır 
(Tabachnick ve Fidell, 2013). Çalışmadaki değişkenlerin bağımsız iki gruplu 
karşılaştırmalarında Student T-test ve ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarında 
ise ANOVA testinden yararlanılmıştır. Ayrıca ANOVA testi sonrası anlamlı 
farklılıkların kaynağının tespit edilmesi de önem taşımaktadır. Bu sebeple 
çalışmada LSD ve Tamhane post hoc testleri de kullanılmıştır. İstatistiksel önem 
derecesi ise .05 olarak alınmıştır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin ders çalışma saatlerine ilişkin bilgiler 
Tablo 1.’de yer almaktadır. 
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Tablo	1.	Öğrencilerin Ders Çalışma Sürelerine Ait Özet Tablo

N Yüzde (%)

Ders Çalışma Süresi

1-3 saat 147 52,9
1 saatten az 68 24,5

Hiç çalışmam 41 14,7
4-6 saat 22 7,9
Toplam 278 100

Tablo 1. incelendiğinde öğrencilerin %52,9’u en çok günlük 1-3 saat arasında 
ders çalışırken, %24,5’i 1 saatten az, %14,7’si hiç ve %7,9’u ise 4-6 saat 
arasında ders çalışmaktadır.

Öğrencilerin günlük ortalama sosyal medya ve Instagram kullanım 
sürelerine ait özet değerler Tablo 2.’de sunulmuştur.

Tablo	2.	Öğrencilerin Günlük Sosyal Medyada Geçirdikleri 
Sürelere ve Instagram Kullanım Sürelerine Ait Özet Tablo

N Yüzde (%)

Sosyal Medyada Geçirilen Süre

1 saatten az 14 5,0
1-3 saat 141 50,7
4-6 saat 84 30,2
7 saat ve üzeri 39 14,0
Toplam 278 100,0

Günlük Instagram Kullanım Süresi

Hiç kullanmam 13 4,7
1 saatten az 55 19,8
1-3 saat 163 58,6
4 saat ve üzeri 47 16,9
Toplam 278 100,0

Tablo 2. incelendiğinde katılımcıların günlük olarak sosyal medyada 
geçirdikleri süreler sırasıyla; %50,7’si 1-3 saat, %30,2’si 4-6 saat, %14’ü 7 saat 
ve üzeri ve son olarak %5’i 1 saatten azdır.

Öğrencilerin günlük olarak Instagram kullanım süreleri ise %58,6’sı 
1-3 saat, %19,8’i 1 saatten az, %16,9’u 4 saat ve üzeri ve %4,7’si hiç 
kullanmamaktadır.

Öğrencilerin haftalık Instagram’da post veya hikaye paylaşım 
ortalamalarına ait özet değerler Tablo 3.’te yer almaktadır.
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Tablo	3.	Öğrencilerin Haftalık Instagram’da 
Paylaştıkları Post veya Hikaye Ortalamalarına Ait Özet Tablo

N Yüzde (%)

Haftalık Instagram 
Paylaşım Sıklığı

Haftada 1-5 arası paylaşım 128 46,0
Paylaşım yok 90 32,4
Haftada 6 ve üzerinde paylaşım 60 21,6
Toplam 278 100,0

Tablo 3. incelendiğinde öğrencilerin haftalık ortalama olarak paylaştıkları post 
ya da hikaye sayıları sırayla; %46’sının haftada 1-5 arası paylaşım yaptığı, 
%32,4’ünün ise paylaşım yapmadığı ve %21,6’sının haftada 6 ve üzerinde 
paylaşım yaptığı görülmektedir.

Öğrencilerin; Facebook, Instagram, Twitter, Youtube ve diğer medya 
kullanım sıklıklarına ait özet bilgiler Tablo 4.’de sunulmuştur.

Tablo	4.	Öğrencilerin Sosyal Medya Kulanım Sıklıklarına Ait Özet Tablo

Her gün 
düzenli

Haftada 5-6 
gün

Haftada 3-4 
gün

Haftada 1-2 
gün Kullanmıyorum

N Yüzde
(%) N Yüzde 

(%) N Yüzde 
(%) N Yüzde 

(%) N Yüzde 
(%)

Facebook 18 6,5 2 ,7 8 2,9 64 23,0 186 66,9
Instagram 231 83,1 21 7,6 15 5,4 3 1,1 8 2,9

Twitter 101 36,3 18 6,5 31 11,2 56 20,1 72 25,9
Youtube 152 54,7 45 16,2 45 16,2 27 9,7 9 3,2

Diğer 
Medyalar 61 21,9 13 4,7 21 7,6 72 25,9 111 39,9

Tablo 4.’te öğrencilerin Facebook kullanım sıklığına bakıldığında %66,9’unun 
Facebook’u hiç kullanmadıkları görülürken hemen sonrasında ise %23’ünün 
haftada 1-2 gün kullandıkları görülmektedir. Öğrencilerin %83,1’i Instagram’ı 
her gün düzenli olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin Twitter 
kullanım sıklığına bakılırsa %36,3’ünün her gün düzenli kullandığı, hemen 
sonrasında %25,9’unun hiç kullanmadığı görülmektedir. Öğrencilerin Youtube 
kullanım sıklıklarına bakılırsa %54,7’sinin her gün kullanılmadığı sonucuna 
varılmıştır. Diğer medyalarda ise katılımcıların %39,9’u hiç kullanmazken 
hemen sonrasında %25,9’u  haftada 1-2 gün kullanmaktadır.

Araştırmada yer alan Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği ve alt 
boyutlarına ait güvenirlik değerleri Tablo 5.’de sunulmuştur.
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Tablo	5.	Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği ve 
Alt Boyutlarına ait Güvenirlik Değerleri

Alt Boyutlar Cronbach’s Alpha Madde Sayısı
Popülerlik ve Saygınlık ,855 5
Eğlenme ,886 4
Diğerlerini Takip Etme ,741 3
Sorunlardan Kaçış ,859 3
Ölçek Geneli ,880 15

Tablo 5. incelendiğinde ölçek geneline ait güvenirlik değeri olan Cronbach’s 
Alpha değeri .880 ile yüksek güvenirlikte bulunmuştur. “Popülerlik ve Saygınlık” 
alt boyutuna ait Cronbach’s Alpha değeri .855, “Eğlenme” alt boyutu için .886 
ve “Sorunlardan Kaçış” alt boyutu için Cronbach’s Alpha değeri .859 ile yüksek 
güvenirlikte bulunmuştur. “Diğerlerini Takip Etme” alt boyutuna ait Cronbach’s 
Alpha değeri ise .741 ile oldukça güvenilir bulunmuştur.

Araştırma değişkenlerinin normal dağılım sınaması için hesaplanan 
Skewness ve Kurtosis değerleri Tablo 6.’da yer almaktadır. 

Tablo	6.	Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği ve Alt Boyutlarına 
Ait Ortalama, Standart Sapma, Skewness ve Kurtosis Değerleri

N Ort.
Std. 
Sapma

Skewness Kurtosis

İstatistik
Std. 
Hata

İstatistik
Std. 
Hata

Popülerlik ve 
Saygınlık

278 1,80 0,87 1,222 ,146 1,057 ,291

Eğlenme 278 3,83 1,07 -1,049 ,146 ,541 ,291
Diğerlerini 
Takip Etme

278 2,51 1,01 ,244 ,146 -,620 ,291

Sorunlardan 
Kaçış

278 2,03 1,12 1,069 ,146 ,311 ,291

Tablo 6. incelendiğinde öğrencilerin “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği’ne” 
verdikleri ortalama değerlere göre 3,83±1,07 ile yüksek ortalama “Eğlenme” 
boyutuna ait iken, sonrasında sırayla; 2,51±1,01 ile “Diğerlerini Takip Etme”, 
2,03±1,12 ile “Sorunlardan Kaçış” ve son olarak 1,80±0,87 ile “Popülerlik ve 
Saygınlık” olarak bulunmuştur. 
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Araştırma değişkenleri olan “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” 
alt boyutlarının tamamının skewness ve kurtosis değerlerinin ±1,5 değerleri 
arasında yer aldığı görülmektedir. Böylece araştırma değişkenlerinin normal 
dağılım gösterdiği kabul edilmiştir.

Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği alt boyutlarının cinsiyete göre 
karşılaştırılmasına ilişkin T-testi sonuçları Tablo 7.’de sunulmuştur. 

Tablo	7.	Cinsiyete göre Instagram Kullanım Nedenleri 
Ölçeği Alt Boyutlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Student T- test Sonuçları

Cinsiyet N Ort. Std. Sapma t P

Popülerlik ve 
Saygınlık

Kadın 151 1,68 0,72 -2,568 0,011*

Erkek 127 1,95 1,00

Eğlenme
Kadın 151 3,99 1,01 2,673 0,008

Erkek 127 3,64 1,11

Diğerlerini Takip 
Etme

Kadın 151 2,56 1,05 0,900 0,369

Erkek 127 2,45 0,97

Sorunlardan Kaçış
Kadın 151 1,98 1,07 -0,841 0,401

Erkek 127 2,09 1,18

*p<0,05

Tablo 7. incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetlerine göre “Instagram Kullanım 
Nedenleri Ölçeği” alt boyutu olan “Popülerlik ve Saygınlık” alt boyutunun 
anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (t=-2,568, p<0,05). Erkeklerin 
popülerlik ve saygınlık için Instagram kullanma durumları (X̄ =1,95) kadınlara 
(X̄ =1,68) göre anlamlı derecede daha yüksektir. Fakat “Eğlenme, Diğerlerini 
Takip Etme ve Sorunlardan Kaçış” alt boyutlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı 
görülmektedir(p>0,05).

Öğrencilerin yaşlarına göre “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt 
boyutlarının karşılaştırılmasına ilişkin gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 
8.’de yer almaktadır.
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Tablo	8.	Yaşa Göre Instagram Kullanım Nedenleri 
Ölçeği Alt Boyutlarının Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Sonuçları

Yaş N Ort.
Std. 
Sapma

F p
Anlamlı 
Fark

Popülerlik ve 
Saygınlık

18 veya 
Altı

47 1,86 1,00 3,634 0,013* 2<4

19- 20 86 1,65 0,73 3<4
21-22 93 1,74 0,79
23 ve
üzeri

52 2,13 1,01

Toplam 278 1,80 0,87

Eğlenme

18 veya 
Altı

47 4,07 1,03 2,087 0,102

19- 20 86 3,70 1,21
21-22 93 3,72 1,07
23 ve
üzeri

52 4,02 0,81

Toplam 278 3,83 1,07

Diğerlerini 
Takip Etme

18 veya 
Altı

47 2,61 0,90 3,555 0,015* 3<4

19- 20 86 2,51 1,13
21-22 93 2,28 0,97
23 ve
üzeri

52 2,83 0,89

Toplam 278 2,51 1,01

Sorunlardan 
Kaçış

18 veya 
Altı

47 2,09 1,27 0,124 0,946

19- 20 86 2,02 1,18
21-22 93 1,98 1,05
23 ve
üzeri

52 2,08 1,03

Toplam 278 2,03 1,12
*p<0,05

Tablo 8. incelendiğinde öğrencilerin yaşlarına göre “Instagram Kullanım 
Nedenleri Ölçeği” alt boyutu olan “Popülerlik ve Saygınlık (F=3,634, p<0,05)” 
ve “Diğerlerini Takip Etme (F=3,555, p<0,05)” alt boyutlarının anlamlı 
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farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı 
post-hoc testlerinden LSD test sonucuna göre “Popülerlik ve Saygınlık” 
alt boyutu için 23 yaş ve üzeri yaşta olan öğrencilerin (X̄ =2,13) 19-20 yaş 
(X̄ =1,65) ve 21- 22 yaş (X̄ =1,74) aralığındaki öğrencilere göre daha yüksek 
puanlar aldıkları görülmektedir. “Diğerlerini Takip Etme” alt boyutunda ise 23 
yaş ve üzeri yaşta olan öğrencilerin (X ̄=2,83) 21- 22 yaş (X ̄=2,28) aralığındaki 
öğrencilere göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. Fakat “Eğlenme 
ve Sorunlardan Kaçış” alt boyutlarının yaşa göre farklılaşmadığı görülmektedir 
(p>0,05).

Öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlere göre “Instagram Kullanım 
Nedenleri Ölçeği” alt boyutlarının karşılaştırılmasına ilişkin gerçekleştirilen 
analiz sonuçları Tablo 9.’da yer almaktadır.

Tablo	9.	Eğitim Bölümüne Göre Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği Alt 
Boyutlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Student T- test Sonuçları

Eğitim Bölümü N Ort.
Std. 
Sapma

T P

Popülerlik 
ve Saygınlık

Gazetecilik Bölümü 65 1,60 0,79 -2,212 0,028*
Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü

213 1,87 0,89

Eğlenme
Gazetecilik Bölümü 65 3,96 1,06 1,138 0,256
Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü

213 3,79 1,08

Diğerlerini 
Takip Etme

Gazetecilik Bölümü 65 2,50 0,95 -0,053 0,958
Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü

213 2,51 1,03

Sorunlardan 
Kaçış

Gazetecilik Bölümü 65 1,90 0,95 -1,086 0,278
Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü

213 2,07 1,17

*p<0,05

Tablo 9. incelendiğinde öğrencilerin eğitim aldıkları bölümlere göre “Instagram 
Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutu olan “Popülerlik ve Saygınlık” alt 
boyutunun anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmektedir (t=-2,212, p<0,05). 
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin popülerlik ve saygınlık 
için Instagram kullanma durumları (X̄=1,87) Gazetecilik Bölümü öğrencilerine 
(X̄=1,60) göre anlamlı derecede daha yüksektir. Fakat “Eğlenme, Diğerlerini 
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Takip Etme ve Sorunlardan Kaçış” alt boyutlarının eğitim bölümüne göre 
farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05).

Öğrencilerin haftalık Instagram kullanım sıklığına göre “Instagram 
Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutlarının karşılaştırılmasına ilişkin 
gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 10.’da yer almaktadır.

Tablo	10.	Haftalık Instagram Kullanım Sıklığına Göre 
Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği Alt Boyutlarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Sonuçları

Haftalık 
Instagram 
Kullanım Sıklığı

N Ort.
Std. 
Sapma

F p
Anlamlı 
Fark

Popülerlik 
ve 
Saygınlık

Her gün düzenli 231 1,86 0,90 1,456 0,235
Haftada 5-6 gün 21 1,58 0,64
Haftada 4 gün 
veya daha az

18 1,62 0,66

Toplam 270 1,82 0,88

Eğlenme

Her gün düzenli 231 3,94 1,00 3,636 0,028* 1>3
Haftada 5-6 gün 21 3,67 1,04
Haftada 4 gün 
veya daha az

18 3,32 1,03

Toplam 270 3,87 1,01

Diğerlerini 
Takip Etme

Her gün düzenli 231 2,58 1,02 2,229 0,110
Haftada 5-6 gün 21 2,40 0,74
Haftada 4 gün 
veya daha az

18 2,09 0,88

Toplam 270 2,53 1,00

Sorunlardan 
Kaçış

Her gün düzenli 231 2,08 1,12 1,869 0,156
Haftada 5-6 gün 21 1,59 0,93
Haftada 4 gün 
veya daha az

18 2,09 1,29

Toplam 270 2,04 1,13
*p<0,05

Tablo 10. incelendiğinde öğrencilerin haftalık Instagram kullanım sıklığına göre 
“Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutu olan “Eğlenme” alt boyutunun 
anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir (F=3,636, p<0,05). Farklılığın 
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hangi gruplardan kaynaklandığı post-hoc testlerinden LSD test sonucuna göre 
“Eğlenme” alt boyutu için her gün düzenli Instagram kullananların (X ̄=3,94) 
haftada 4 gün veya daha az Instagram kullananlara (X ̄=3,32) göre daha yüksek 
puanlar aldıkları görülmektedir. Fakat “Popülerlik ve Saygınlık, Diğerlerini 
Takip Etme ve Sorunlardan Kaçış” alt boyutlarının haftalık Instagram kullanım 
sıklığına göre farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05).

Öğrencilerin günlük Instagram kullanım sıklığına göre “Instagram 
Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutlarının karşılaştırılmasına ilişkin 
gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 11.’de yer almaktadır.

Tablo	11.	Günlük Instagram Kulanım Sıklığına Göre Instagram Kullanım 
Ned-enleri Ölçeği Alt Boyutlarının Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA 

Sonuçları
Günlük 
Instagram 
Kullanım Sıklığı

N Ort.
Std. 

Sapma
F p

Anlamlı 
Fark

Popülerlik 
ve Saygınlık

1 saatten az 55 1,69 0,76 2,510 0,083

1-3 saat 163 1,80 0,81

4 saat ve üzeri 47 2,07 1,17

Toplam 265 1,83 0,88

Eğlenme

1 saatten az 55 3,38 0,88 19,609 0,000* 3>1

1-3 saat 163 3,95 0,96 3>2

4 saat ve üzeri 47 4,48 0,60 2>1

Toplam 265 3,93 0,95

Diğerlerini 
Takip Etme

1 saatten az 55 2,19 0,84 6,324 0,002* 2>1

1-3 saat 163 2,59 1,03 3>1

4 saat ve üzeri 47 2,87 0,95

Toplam 265 2,56 1,00

Sorunlardan 
Kaçış

1 saatten az 55 1,61 0,76 5,653 0,004* 2>1

1-3 saat 163 2,19 1,19 3>1

4 saat ve üzeri 47 2,10 1,15

Toplam 265 2,06 1,13

*p<0,05
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Tablo 11. incelendiğinde öğrencilerin günlük Instagram kulanım sıklığına 
göre Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği alt boyutu olan “Eğlenme 
(F=19,609, p<0,05), Diğerlerini Takip Etme (F=6,324, p<0,05) ve Sorunlardan 
Kaçış (F=5,653, p<0,05)” alt boyutlarının anlamlı farklılıklar gösterdiği 
görülmektedir. Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı post-hoc testlerinden 
Tamhane test sonucuna göre “Eğlenme” alt boyutu için günlük 4 saat ve üzeri 
Instagram kullananların (X̄ =4,48), 1 saatten az (X̄ =3,38) ve 1-3 saat kullananlara 
(X̄ =3,95) göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Ayrıca günlük 1-3 saat 
Instagram kullananların (X̄ =3,95) 1 saatten az (X̄ =3,38) Instagram kullananlara 
göre eğlenmek için Instagram kullanma nedenlerinin daha yüksek olduğu 
görülmüştür. “Diğerlerini Takip Etme” alt boyutunda ise 1 saatten az Instagram 
kullananların (X̄ =2,19)4 saat ve üzeri Instagram kullananlara (X̄ =2,87) ve 
1-3 saat Instagram kullananlara (X̄ =2,59) göre daha düşük puanlar aldıkları 
görülmüştür. “Sorunlardan Kaçış” alt boyutunda ise 1 saatten az Instagram 
kullananların (X̄ =1,61) 4 saat ve üzeri Instagram kullananlara (X̄ =2,10) ve 
1-3 saat Instagram kullananlara (X̄ =2,19) göre daha düşük puanlar aldıkları 
görülmüştür. Fakat “Popülerlik ve Saygınlık” boyutunun günlük Instagram 
kulanım sıklığına göre farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05).

Öğrencilerin Instagram’da yaptıkları haftalık paylaşım sıklıklarına göre 
“Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutlarının karşılaştırılmasına 
ilişkin gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 12.’de yer almaktadır.
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Tablo	12.	Instagram’da Yapılan Haftalık Paylaşım Sıklıklarına 
Göre Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği Alt Boyutlarının Karşılaştırıl-

masına İlişkin ANOVA Sonuçları
Haftalık Paylaşım 
Sıklığı N Ort. Std. 

Sapma F P Anlamlı 
Fark

Popülerlik ve 
Saygınlık

Paylaşım yok 90 1,53 0,72 18,933 0,000 3>1
Haftada 1-5 arası 
paylaşım 128 1,74 0,81 3>2

Haftada 6 ve 
üzerinde paylaşım 60 2,35 0,96

Toplam 278 1,80 0,87

Eğlenme

Paylaşım yok 90 3,25 1,23 22,500 0,000 2>1
Haftada 1-5 arası 
paylaşım 128 4,07 0,90 3>1

Haftada 6 ve 
üzerinde paylaşım 60 4,19 0,80

Toplam 278 3,83 1,07

Diğerlerini 
Takip Etme

Paylaşım yok 90 2,18 0,98 10,886 0,000 3>1
Haftada 1-5 arası 
paylaşım 128 2,54 0,94 2>1

3>2
Haftada 6 ve 
üzerinde paylaşım 60 2,93 1,05

Toplam 278 2,51 1,01

Sorunlardan 
Kaçış

Paylaşım yok 90 1,69 0,91 9,359 0,000 2>1
Haftada 1-5 arası 
paylaşım 128 2,07 1,12 3>1

Haftada 6 ve 
üzerinde paylaşım 60 2,47 1,27

Toplam 278 2,03 1,12
*p<0,05

Tablo 12. incelendiğinde öğrencilerin Instagram’da yaptıkları haftalık paylaşım
sıklıklarına göre “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutu olan
“Popülerlik ve Saygınlık (F=18,933, p<0,05), Eğlenme (F=22,500, p<0,05),
Diğerlerini Takip Etme (F=10,886, p<0,05) ve Sorunlardan Kaçış (F=9,359,
p<0,05)” alt boyutlarının anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Farklılığın
hangi gruplardan kaynaklandığı post-hoc testlerinden Tamhane test sonucuna
göre “Popülerlik ve Saygınlık” alt boyutu için haftada 6 ve üzerinde paylaşım
yapanların (X̄=2,35), paylaşım yapmayan (X̄=1,53) ve haftada 1-5 arası paylaşım
yapanlara (X̄=1,74) göre daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür.”Eğlenme”
alt boyutu için paylaşım yapmayanların (X̄=3,25) haftada 1-5 arası paylaşım
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yapanlara (X̄ =4,07) ve haftada 6 ve üzerinde paylaşım yapanlara (X̄ =4,19) 
göre daha düşük puanlar aldıkları tespit edilmiştir.”Diğerlerini Takip Etme” alt 
boyutu için paylaşım yapmayanların (X̄ =2,18) haftada 1-5 arası paylaşım 
yapanlara (X̄ =2,54) ve haftada 6 ve üzerinde paylaşım yapanlara (X̄ =2,93) 
göre daha düşük puanlar aldıkları, ayrıca haftada 1-5 arası paylaşım yapanların 
(X̄ =2,54) haftada 6 ve üzerinde paylaşım yapanlara (X̄ =2,93) göre daha 
düşük puanlar aldıkları görülmüştür.”Sorunlardan Kaçış” için paylaşım 
yapmayanların (X̄ =1,69) haftada 1-5 arası paylaşım yapanlara (X̄ =2,07) ve 
haftada 6 ve üzerinde paylaşım yapanlara (X̄ =2,47) göre daha düşük puanlar 
aldıkları tespit edilmiştir.

Öğrencilerin günlük ders çalışma süresine göre “Instagram Kullanım 
Nedenleri Ölçeği” alt boyutlarının karşılaştırılmasına ilişkin gerçekleştirilen 
analiz sonuçları Tablo 13.’te yer almaktadır.

Tablo	13.	Günlük Ders Çalışma Süresine Göre Instagram Kullanım Nedenleri 
Ölçeği Alt Boyutlarının Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Sonuçları

Günlük Ders 
Çalışma Süresi

N Ort.
Std. 

Sapma
F p

Popülerlik ve 
Saygınlık

Hiç çalışmam 41 1,81 0,96 1,069 0,363
1 saatten az 68 1,66 0,67

1-3 saat 147 1,88 0,90
4-6 saat 22 1,73 1,01
Toplam 278 1,80 0,87

Eğlenme

Hiç çalışmam 41 3,83 0,96 0,062 0,980
1 saatten az 68 3,83 1,05

1-3 saat 147 3,81 1,15
4-6 saat 22 3,92 0,86
Toplam 278 3,83 1,07

Diğerlerini 
Takip Etme

Hiç çalışmam 41 2,43 0,93 0,963 0,411
1 saatten az 68 2,36 0,90

1-3 saat 147 2,60 1,07
4-6 saat 22 2,48 1,07
Toplam 278 2,51 1,01

Sorunlardan 
Kaçış

Hiç çalışmam 41 2,33 1,31 1,382 0,248
1 saatten az 68 2,06 1,05

1-3 saat 147 1,96 1,11
4-6 saat 22 1,86 1,04
Toplam 278 2,03 1,12
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Tablo 13. incelendiğinde “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” alt boyutu olan 
“Popülerlik ve Saygınlık, Eğlence, Diğerlerini Takip Etme ve Sorunlardan Kaçış” 
boyutlarının öğrencilerin günlük ders çalışma sürelerine göre farklılaşmadığı 
görülmektedir (p>0,05).

9. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada öğrencilerin Instagram kullanma nedenleri araştırılmıştır. 
Öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kullanım sıklıkları, günlük ortalama 
sosyal medyada ve Instagram uygulamasında geçirdikleri süre, Instagram 
uygulamasında haftada kaç post ya da hikaye paylaştıkları ve günlük kaç saat 
ders çalıştıkları verilerine ulaşılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik yapılan bu araştırmada analiz sonuçları 
incelendiğinde, öğrencilerin günlerinin bir ve üç saatini  hem sosyal medyada 
hem de bir sosyal medya platformu olan Instagram uygulamasında geçirdiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğunun haftada bir ve beş arasında post 
veya hikaye paylaştıkları görülmektedir. Öğrencilerin büyük kısmı ise her gün 
düzenli bir şekilde Instagram uygulamasını kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Araştırmada öğrencilerin Instagram kullanma nedenlerinin alt boyutları 
incelendiğinde ise öğrencilerin Instagram’ı en yüksek ortalamayla eğlenmek için 
kullandıkları, ikinci olarak ise diğer insanları takip etmek istemeleri, üçüncü 
olarak da sorunlardan kaçma yolu olarak gördükleri ve en düşük ortalamayla ise 
çevrelerinde popüler olma ve saygınlık kazanma isteğiyle Instagram 
uygulamasını kullanmayı tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre ise erkeklerin kadınlara göre popülerlik ve saygınlık 
kazanmak için Instagram kullandığı ortaya çıkan sonuçlardan biridir. Ayrıca 
verilerden elde edilen sonuçlara göre, 23 yaş ve üzerinde olan öğrenciler 19-22 
yaş arasındaki öğrencilere göre Instagram’ı daha çok popülerlik ve saygınlık 
kazanmak için kullanmaktadırlar. 23 yaş ve üzeri olan öğrenciler 21-22 yaş 
arasındaki öğrencilere göre ise diğerlerini takip etmek istedikleri için Instagram’ı 
kullanmaktadırlar. Verilerin incelenmesi sonucunda Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü öğrencileri Gazetecilik bölümü öğrencilerine göre daha çok 
popülerlik ve saygınlık için Instagram kullanmaktadırlar. Her gün düzenli 
Instagram kullanan öğrenciler haftada dört gün veya daha az Instagram kullanan 
öğrencilere göre Instagram uygulamasına eğlenme amacıyla girmektedirler. 
Haftada altı ve üzeri paylaşım yapan öğrenciler ise popülerlik ve saygınlık elde 
etmeyi, eğlenmeyi, diğerlerini takip etmeyi, sorunlarından uzaklaşmayı daha az 
paylaşım yapanlara göre daha fazla istemektedirler. Öğrencilerin haftalık ders 
çalışma sürelerine bakıldığında ise “Instagram Kullanım Nedenleri Ölçeği” 
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alt boyutu olan “Popülerlik ve Saygınlık, Eğlence, Diğerlerini Takip Etme ve 
Sorunlardan Kaçış” boyutlarına göre farklılaşmadığı görülmektedir

Analiz sonucunda ortaya çıkan veriler, öğrencilerin Instagram kullanma 
nedenlerinin belirlenmesi ve mevcut durumun öğrenilmesi bakımından ilerleyen 
günlerde yapılacak olan farklı bağlamdaki çalışmalar için önem taşımaktadır. 
Çalışma verileri incelendiğinde hem sosyal medyayı hem de Instagram 
uygulamasını öğrencilerin yoğun bir şekilde kullandığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
Dolayısıyla öğrencilerin sosyal medyayı ve Instagram’ı kullanırken günlük 
hayatta yapmaları gereken sorumlulukları unutmamaları gerektiği, ders 
çalışma sürelerini iyi yönetmeleri ve zamanı planlı bir şekilde kullanmaları 
önerilmektedir. Öğrencilerin Instagram kullanma sebepleri arasında ilk olarak 
“Eğlenme, ikinci olarak ise “Diğerlerini takip etme isteği” olduğu görülmektedir. 
Gelecekte yapılacak çalışmalarda öğrencileri eğlenme ya da diğer insanları takip 
etme istediğine yönelten faktörlerin günümüz şartlarında ve farklı değişkenler 
ele alınarak araştırılması da literatüre katkı sağlaması açısından önerilebilir.   
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1.1.	 Stres	Tanımı

Stres kavramı beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik alanlarda sıklıkla 
tartışılsa da ekonomi, siyaset bilimleri, işletme ve eğitim gibi birçok 
alanda da kullanılmaktadır. Hemen her gün gazete veya dergilerde 

stresin tanımı, yönetimi ve azaltılması ile ilgili haber ve bilgilere rastlamak 
mümkündür. Bunların yanı sıra stres kavramı günlük hayatta hemen herkes 
tarafından kullanılmakta ve konuşma diline de dahil edilmektedir (Eryılmaz, 
2009, s.37).

Stres terimi uzun süredir çok yaygın olarak kullanılmakla birlikte tek ve 
yeterli bir tanımı yapılamamıştır. Stres kavramı Latince” estrica”, eski Fransızca 
“estrece” sözcüklerinden gelmektedir. Kavram, 17. Yüzyılda felaket, bela, 
musibet, dert, keder, elem anlamlarında kullanılmıştır. 18 ve 19. Yüzyıllarda 
organlara ya da objelere karşı yöneltilen güç, baskı ve zorlama anlamlarında 
kullanılmıştır (Aydın, 2008). 

* Bu çalışma yazarın yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
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Hans Selye (1976) stresle ilgili ilk çalışmaları yapan kişi olarak stres 
için, bedende fizyolojik tepkiler meydana getirdiğini ve iki tür stres olduğunu 
belirtmektedir. Birincisi; yararlı stres (eustress) kişilerin hayatındaki 
değişikliklere uyum sağlamasını kolaylaştırıp, performansının yükselmesini 
sağlar. İkincisi ise; zararlı stres (distres) aşırı baskı nedeniyle etkinliğin 
kaybedilmesine, sağlığın olumsuz yönde etkilenmesine ve çöküntüye neden 
olabilen strestir (Froyen, 1988). 

Lazarus ve Folkman (1984) stresi, “kişi ve çevresi arasında oluşan, kişinin 
kaynaklarının zorlandığı veya aşıldığı ve iyilik durumunun tehlikeye girdiği 
şeklinde değerlendirilen bir ilişki” olarak tanımlarken, sürecin oluşumunda dört 
faktörün dikkate alınması gerektiğini ileri sürmektedirler. Bunlardan ilki sürece 
neden olan içsel veya dışsal bir etkenin varlığı, ikincisi bu etkenin varoluşa 
tehlikeli veya zararlı olduğuna dair bir değerlendirmenin yapılması, üçüncüsü 
stresli olan taleple zihinsel veya fiziksel olarak başa çıkma kaynaklarının 
değerlendirilmesi dördüncüsü ise stres tepkisi olarak adlandırılan, zihin ve 
bedendeki karmaşık etkiler örüntüsüdür (Lazarus 1993).

Stres çoğunlukla olumsuz algılanmasına rağmen, çoğu zaman uyarıcı 
olabileceği, zorlanmaya ve değişimlere yönelik önemli bir tepki olarak 
yaşamda yer alacağını anlamak önemlidir. Bu durumda sağlıklı düzeyde stres, 
performansı yükseltmeye yardım ederken, stres sonucu aşırı baskı yorucu 
olabilir ve aktivitenin düşmesine ve en sonunda sağlığını bozarak tükenmeye 
neden olabilir. Bu nedenle stresin yönetilmesindeki başarı, onu nasıl gördüğüne 
ve ne tepki verdiğine göre değişir. Stresle başa çıkma becerilerini uygulayan 
kişi, çevresi ile daha etkin iletişim kurabilmekte, stresi daha iyi yönetebilmekte 
olduğunu belirtmiştir. (Baltaş ve Baltaş, 1997). 

Hans Selye stresi, vücudun baskı ve taleplere yönelik olumlu ya da 
olumsuz farketmeden biyokimyasal olarak verdiği tepki olarak tanımlar. 
Stres tetikleyicisi çeşitli sebeplerden olsa da biyolojik tepki benzer şekilde 
görülür (Yates, 1986). Ivancevich ve Matteson’a göre stres: “Kişi üzerinde 
fiziksel ve/veya psikolojik etkiler yaratan herhangi bir dış faaliyet, durum 
veya olay sonucu olan ve kişisel nitelikler ve/veya psikolojik süreçle ortaya 
konan bir uyum tepkisidir” (Ivanchevih ve Matteson, 1980). Becker stresi: 
“Organizmanın çevresine uyum sağlamak için ödemek zorunda olduğu 
bedeldir” şeklinde tanımlar. Stres, psikolojik alt yapı içeren bir durum olsa 
da, zaman içerisinde bedensel sonuçları da bulunmaktadır. En genel haliyle: 
“Stres, insan bedeninde yer alan süreç olmakla beraber aynı zamanda, insan 
bedeninin çevresinden gelen zorlayıcılara uyum sağlamasının da normal bir 
sonucudur. Stres, insanların fiziksel ve sağlık durumlarını etkileyerek onlarda 
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duygusal gerginlik yaratan bir süreçtir. Kısaca stres; örgüt çalışanlarında 
fiziksel, psikolojik ve davranışsal değişmelere neden olan çevresel veya içsel 
şartlara karşı bir uyum sürecidir”.  

Genel olarak stres “sıkıntı” veya “zorluk” anlamında kullanılmaktadır 
(Graham, 1999). Bu tanımlara ilaveten, farklı yaklaşımlarla stres kavramını 
çeşitli şekillerde ifade eden tanımlamalar görülmektedir. Schermeron (1989)’ a 
göre stres, kişinin olağanüstü istekler, kısıtlamalar veya fırsatlarla karşılaştığında 
yaşadığı bir baskı hali olarak tanımlar. Lazarus (1994)’un tanımına göre 
stres, kişilerin çevresiyle sosyalleşmesiyle birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu 
sosyalleşmede esas olan insanların durumları ve insanları stres faktörü olarak 
algılaması ve değerlendirmesidir. Bir diğer tanıma göre; “Stres, kişinin fiziksel 
ve sosyal çevresinden gelen uyumsuz koşullar nedeniyle fiziksel ve psikolojik 
sınırlarının ötesinde harcadığı çaba olarak tanımlanmaktadır”.

1.2.	 Stres	Belirtileri

Strese yönelik verilen tepkiler ve stres tetikleyicileri farklı olsa da benzer 
bedensel semptomlar gözlenebilir. Bunlara örnekler aşağıda listelenmiştir 
(Gökler, 2012, s.154).
1. öfkeli hal
2. Depresyon veya yüksek heyecan
3. Çarpıntı, yüksek tansiyon belirtisi
4. Boğaz ve ağız kuruluğu
5. Gizleme
6. Çalışmaya odaklanamama
7. Karışıklık
8. Uyanıklık
9. Sinir tikleri
10. En ufak seste irkilme eğilimi
11. Yüksek perdeden sinirli kahkaha
12. Kekemelik ve konuşma sorunları
13. Hiperaktivite
14. Vücudun çeşitli yerlerinde ağrı
15. Anoreksiya veya yeme isteğinde artış

Stres, genel olarak insan yaşamında olumsuz bir durum gibi görülse de bazı 
zor zamanlarda kişinin gücünü ortaya koyan bir unsurdur. Başarıya ulaşmak 
için biraz stres gereklidir. Stresi, genellikle eksik bilgimizden kaynaklanan iç 
dünyamızı tüketen ruhsal bir hal olarak görüyoruz. Aşırı stresin kişiye faydası 
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yoktur ancak hafif düzeyde pozitif stres varlığı hayatta gerekli olabilmektedir. 
Bu nedenle insanların stresle başa çıkması önemlidir.

1.3.	 Stresle	Başa	Çıkma	Yöntemleri

Sağlıklı yaşamak, stresin olmadığı bir yaşam dilemek çok zordur. Hayatta 
birçok stres kaynağı vardır ve stres kaynaklarından bazıları başarıya giden 
yolda gereken dinamizm ve gelişimin kökenidir. Başa çıkma, stres faktörlerini 
iyi yönetebilmektir (Kreitner ve Kinicki, 1989). 

Başa çıkma, en genel anlamda, stresi kontrol etmenin ve düzenlemenin 
bir yoludur. Stres etkenine verilen cevap, olayın fark edilmesiyle başlayıp, başa 
çıkma tarzlarının kullanılmasıyla sona erer. Stresli olayların veya faktörlerin 
negatif yansımalarını yok etme amaçlı kişiye özgü başa çıkma tarzlarını hayata 
geçirmek doğal bir tutumdur. Kişi başa çıkma tarzlarını öğrenme ve yaşantılarla 
beraber edinir. Her kişinin baş vurduğu başa çıkma tarzı benzersizdir (Yılmaz 
ve Oskay, 2015, s.100).

Başa çıkma ile ilgili dört süreçten bahsedilmektedir;

• Başa çıkma, kişi ve çevresi arasında bir süreç veya devam eden karmaşık
etkileşimdir.

• Başa çıkma, yıkımdan çok yönetimle ilgilidir (Stres gerçekçi bir bakış
açısıyla ele alınır ve her sorunun üstesinden gelinemeyeceği öngörülür
(Yılmaz ve Oskay, 2015, s.1002).

• Değerlendirmeyle ilgili olarak, bir durum stres etkeni olarak görülüyorsa
kişi için zaman içerisinde stres etkeni haline gelir. Bu tanım aynı zamanda
değerlendirme kavramını da içermektedir.

• Başa çıkma bir çabadır ve potansiyel olarak stresli hali yönetmek için
zihinsel ve davranışsal çabaları içerir.

Stresle başa çıkma durumuna bir süreç halinde bakıldığında, kişinin stresin 
kaynağını değerlendirdiği ve başa çıkma sürecinin bilişsel değerlendirme ile 
başladığı görülmektedir. Bilişsel değerlendirmede kişi önce karşılaştığı durumun 
ayrıntılarını inceler, şimdi ve gelecekte ortaya çıkabilecek sonuçları değerlendirir. 
Bu değerlendirmeden sonra hangi başa çıkma yöntemlerini kullanacağına 
karar verir. Kullanılan başa çıkma yöntemleri etkisiz ve etkili olmak üzere iki 
gruba ayrılmaktadır. Etkisiz başa çıkma yöntemleri; yok sayma, bastırma ve 
yansıtma gibidir. Bu yöntemler etkin şekilde kullanıldığında madde kullanımı, 
saldırganlık, kaçma, kişilerarası ilişkilerin bozulması içine kapanma, mutsuzluk, 
olumsuz duygu durumlar gibi istenmeyen durumlar görülebilmektedir (Yılmaz 
ve Oskay, 2015, s.109). 
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Etkili başa çıkma yöntemleri ise; beden için, duygu ve düşünceler için 
ve durum için yöntemlerdir. Beden için yöntemler; Nefes egzersizleri, spor, 
çeşitli rahatlama yöntemleri (yoga, meditasyon vb.), doğru beslenme olarak 
sıralanabilir. Duygu ve düşüncelere ilişkin yöntemler, stresli durumları kendini 
geliştirme olarak algılamak, duygularını başkalarıyla paylaşmak ve duygularını 
açık bir şekilde ifade etmek olarak açıklanabilir. Duruma yönelik yöntemler 
arasında zaman yönetimi, sosyal destekten yararlanma, iletişim ve problem 
çözme becerilerini geliştirme sayılabilir. (Yılmaz ve Oskay, 2015, s.112).

Lazarus ve Folkman (1984) başa çıkma yöntemlerini problem odaklı 
ve duygusal odaklı olmak üzere ikiye ayırmıştır. Problem odaklı başa çıkma 
yöntemlerinde kişi karşılaştığı probleme odaklanır, problemle nasıl başa 
çıkacağına ve problemin nasıl çözüleceğine odaklanır. Problem odaklı başa 
çıkmada kişi stresin ve olumsuz duyguların arkasındaki insan ve çevre 
gerçekliklerini değiştirmeyi dener, duygu odaklı başa çıkmada ise; kişi olumsuz 
duygusal durumu azaltmaya çalışabilir veya zorlu durumun değerlendirilmesini 
değiştirmeye çabalar (Eren ve Doğan, 2020). 

1.4.	 Stresle	Başa	Çıkma	Yöntemleri	ile	ilgili	çalışmalar

Ergüner (2017) hekimler üzerinde algıladıkları stres, dayanıklılık, 
sosyodemografik değişkenler ile yaşam doyum düzeyleri arasında ilişkinin 
varlığını araştırmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre doktorların 
yaşam doyum puanlarının medeni hal, cinsiyet ve hizmet süresi arasında 
bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Ancak araştırmaya dahil edilen 
doktorların (uzman/aile hekimi) yaşam doyum düzeyleri karşılaştırıldığında; 
uzman hekimlerin yaşam doyum seviyelerinin aile hekimlerine göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür.

Işıktaş, Karafistan, Ayaz ve Yılmaz (2019, s.102) tarafından yapılan 
çalışmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sigara kullanan 
ve kullanmayanların stresle başa çıkma tutumları ve kaygı düzeyleri 
karşılaştırılmıştır. KKTC’de ikamet eden ve sigara içmeyen 250 kişi çalışmaya 
dahil edildi. Araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek ve sorulara yanıt 
bulmak, katılımcıların demografik özellikleri hakkında fikir sahibi olmak 
amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Beck Kaygı Envanteri (BAI) kullanılmıştır. 
Araştırmada; Sigara içmeyenlerin BAI puanları yükseldikçe kendine güvenen ve 
iyimser yaklaşım puanları azalmakta, çaresiz ve boyun eğici yaklaşım puanları 
yükseldiği bulunmuştur. Sigara içenlerin BAI puanlarındaki artış sonucunda 
kendine güvenli ve iyimser yaklaşım puanlarının düştüğü, çaresiz ve boyun 
eğici yaklaşım puanlarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Korkut (2017) Ankara’da bir engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde 
bakım verenlerin sosyal destek algıları, başa çıkma tarzları, psikolojik belirtiler 
ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Cinsiyet ile depresyon 
ve bedensel rahatsızlıklar arasında; çocuk sahibi olma ile kaygılı bağlanma, 
yakın çevreden alınan destek, stresle aktif olmayan başa çıkma ve ilgisizlik 
arasında; çalışma sürekliliği ile kaygılı bağlanma, duygusal tükenme, depresyon 
ve olumsuz benlik algısı arasında; bakmakla yükümlü olunan engelli varlığı ve 
sayısı ile stresle başa çıkmada özgüvenli yaklaşım arasında ilişki görülmüştür. 
Kaygılı bağlanma, aktif stil ve stresle pasif başa çıkma stili; psikolojik 
belirtilerden kaynaklanan düşmanlığın duygusal tükenmesi; stresle pasif başa 
çıkma tarzı; çevreden alınan destek ve düşmanlığın ilgisizleşmeyi getirdiği 
görülmüştür. Aktif stilin kaçıngan bağlanmayı ve stresle başa çıkmada bireysel 
başarı algısını öngördüğü bulunmuştur.

Şanlı (2017, s.385) Milli Eğitimde görev yapan öğretmenlerin algılanan 
stres düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmada 
2014-2015 yıllarında Malatya'da görev yapan çeşitli okullardan seçilen 540 
kişinin görüşleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerde öğretmenlerin 
algılanan stres ölçeğinin tüm boyutlarına ilişkin görüşlerinin ortalamasının orta 
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Algılanan stres ölçeğinin boyutlarından biri 
olan stres/rahatsızlık algısı boyutunda meslekte 1-10 yıl çalışmış olan 
öğretmenler ile 21-30 yıldır meslekte çalışmış olanlar arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmüştür. Meslekte daha az çalışmış olan öğretmenlerin 
stres seviyesi oldukça yüksek bulunmuştur.

Altun (2017), araştırmasında stres kavramını, kişiler açısından önemini, 
aşamalarını ve diğer kavramlarla olan bağlantılarını, iddia edilen durumları 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Beylikdüzü Belediyesi çalışanları tarafından 
yapılan anket çalışması ile stresin çalışanlar üzerindeki etkisi ölçülmeye 
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda stresin kişilerde ve çalışan personelde önemli 
ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara neden olduğu, çalışan personelde verimliliğin 
ve motivasyonun düşmesi, moral bozukluğu gibi istenmeyen durumlara ve 
çalışanların iş verimliliğinin azalması gibi birçok olumsuzluğa neden olduğu 
görülmüştür. 

Tavlı’nın (2016) yaptığı araştırma fabrika çalışanlarının stres sebepleri 
ve başa çıkma yöntemlerini belirleme amacı taşımaktaydı. Fabrikada tüm stres 
kaynağı alt boyutlarında hastalık gelişme olasılığının olduğu, hastalık gelişme 
olasılığının en yüksek olduğu stres kaynağı alt boyutunun işe bağlı stres olduğu 
bulunmuştur. Araştırmada en çok ‘olumlu yeniden yorumlama ve geliştirme’ 
yönteminin uygulandığı görülmüştür.
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Öztürk ve Sarıkaya (2020, s.140) tarafından yapılan çalışmada alkol/madde 
bağımlılığı araştırma tedavi ve eğitim merkezinde tedavi gören katılımcılarda 
sigara, alkol madde bağımlılığı tedavi programının problem çözme becerileri 
üzerine etkinliği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda sigara, alkol, madde 
bağımlılığı tedavi programının, problem çözme farkındalığı ölçeğinin alt boyutu 
olan kişisel kontrolü olan katılımcılarda daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Tomruk’un (2014) araştırmasında öğretim elemanlarının stres kaynakları 
araştırılmış, farklı seviyelerdeki akademik kariyerleri stres kaynakları ve stresle 
nasıl başa çıktıkları açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda istatistiksel 
olarak bir farklılık olmamasına rağmen akademisyenlerin stres düzeylerinin orta 
seviyenin üzerinde olduğu gösterilmiştir. Kişisel özelliklere göre evli kişilerin, 
kadın cinsiyetin, araştırma görevlisi doktorların, 36-45 yaş arasındakilerin, teknik 
departmanlarda görev yapanların ve 1-5 yıl kıdemi olanların daha fazla stres 
yaşadıkları belirlendi. Stres anında sergilenen tutum seviyesine bakıldığında her 
durumda işbirliği ve kaçınma eksikliği gösterdiği görülmektedir.

Sökmen (2005, s.1) Adana’da dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 
yöneticilerde stres ve cinsiyet faktörünün belirleyici bir role sahip olup olmadığının 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Stres durumunu ve kaynaklarını belirlemek için bu 
alanda 62 otel yöneticisine anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 
erkek ve kadın yöneticilerin iş arkadaşlarıyla çatışma, yeteneklerin kullanımı, 
üstleriyle anlaşmazlıklar, işyerinde dedikodu ve müşterilerin haksız istekleri 
gibi stres faktörleri konusunda farklı düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. 
Erkek yöneticiler, işyerinde dedikoduyu bir stres kaynağı olarak görmektedir. 
Kadın yöneticiler ise bu konuyu bir stres kaynağı olarak görmemektedir. Erkek 
yöneticiler, müşterilerin haksız taleplerini önemli derecede stres kaynağı olarak 
değerlendirmektedirler. Kadın yöneticiler ise, müşterilerin haksız taleplerini 
kısmen stres kaynağı olarak değerlendirmektedirler.

Okutan ve Tengilimoğlu (2002, s.15)’ nun, Ankara bölge müdürlüğü 
Devlet Demiryolları’nda görev yapan memur ve işçilerin üzerinde yaptıkları 
araştırmada, çalışma ortamındaki stresle başa çıkma yöntemlerini incelemişlerdir. 
Araştırma sonucunda çalışanların stresle başa çıkmak için bazı savunma 
mekanizmalarını denemelerine karşın savunma mekanizmalarında bilimsel 
yerine geleneksel yöntemlerin kullanıldığı görüldü. Stres yaratan etkenler 
kişiden kişiye değişiklik gösterse de vücut strese çoğunlukla benzer tepkiler 
verir. Bir tehlike veya uyaranla karşı karşıya kaldığında beyindeki hipotalamus 
vücuda belirli sinyaller gönderir ve bu sinyaller bedensel bir tepki haline gelir. 
Enerji oluşması için hormon üretimi artar, yağlar ve şeker kana karışır, kalp atışı 
ve solunum hızlanır, tansiyon yükselir, kaslar gerilir, gözbebekleri büyür. Bu, 
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vücudun kendini savunma mekanizmalarındandır. Gelenek ve görenekler, yaşam 
biçimleri, değişir ve evrenselleşir. Bu değişim kişilerin yaşam biçimlerinde 
karar vermede zorlanma, dengede olamama gibi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu 
sıkıntılar insanların değişim kapasiteleri ve istekli olma derecesi ile paralellik 
gösteren ve insanlarda stres yaratan bir faktördür.

Yıldırım (2008, s.153) tarafından yapılan çalışmada muhasebe eğitimi 
veren muhasebeci ve akademisyenlerin stres düzeylerine bakılmıştır. Bu amaçla 
73 muhasebeci ve muhasebe eğitimi akademisyenine anket uygulanmıştır. İlk 3 
soru cinsiyet, unvan ve yaş grubuna ait kişisel sorulardan oluşmaktadır. Diğer 
10 soru ise Işıkhan’ın eserinden alınmış sorulardan oluşmaktadır (Işıkhan, 
2004:136-138). Ayrıca, Işıkhan’ın eserinde belirlemiş olduğu “Stres Düzeyi 
Toplam Puan” değerlendirmesi dikkate alınmıştır. Çalışmada İş Stresi Düzeyi 
Ölçeği kullanılmıştır. Sonuca göre, stres düzeyi en çok muhasebe eğitimini veren 
akademisyenler ve muhasebecilerde fazla saptanmıştır.  Araştırmaya TURMOB 
ve TESMER işbirliğiyle Sürekli Eğitici Seminerine katılan muhasebe meslek 
mensupları ile muhasebe eğitimi veren öğretim elamanlarından alınan sonuçlara 
göre stres düzeyi toplam puanda 30,4110 olarak bulunmuştur. Bu puan, “İş Stres 
Düzeyi Ölçeği değerlendirme toplam puan” listesinde bulunan 30 değerinden 
yüksek bulunmuştur. Buna göre, ankete katılanlarda çalışma stresinin yüksek 
boyutta olduğu saptanmıştır.

Erkmen ve Çetin (2008, s.231) Osmaniye ilindeki spor öğretmenleri ve 
beden eğitimi öğretmenlerinin stresle başa çıkma yöntemlerini araştırmışlardır. 
Çalışmada spor öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin stresle başa 
çıkmada uyguladıkları negatif başa çıkma tarzlarının yaşla birlikte deneyimin 
artmasıyla azaldığı görülmüş ve evli öğretmenlerin başa çıkma üzerinde olumlu 
etkisi olduğu görülmüştür. Stresle başa çıkmada olumsuz başa çıkma tarzı 
kullanımını azalttığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, stresle başa çıkma tutumları 
açısından evli olan ve çocuk sahibi olan öğretmenlerin daha başarılı oldukları 
bulunmuştur.

Yurtsever (2009), öğrencilerin kişiliklerinin stresle başa çıkma 
yöntemlerine ve stres seviyesine tesirini araştırmıştır. Çalışma sonucunda 
katılımcıların eğitim durumu, cinsiyeti, ikamet yeri, anne ve babasının medeni 
hali, öğrenci ve ailesinin gelir düzeyi, spor yapma alışkanlıkları ve alkol 
kullanımı arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. A tipi davranışlar genellikle 
zamanla sürekli yarışan, başarı odaklı insanlarda görülür. Bu insanlar hızlı 
çalışır ve hızlı konuşur. Aynı anda birkaç şey yapmaya çalışırlar. Sabırsız ve 
öfkelidirler. İnsanları yavaşlatmaya karşı hoşgörüsüzlük ve arkadaşlık veya 
zevk için çok az zaman, A Tipi kişiliğin ayırt edici özellikleridir. Çoğunlukla 
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ben merkezlidir. Bu kişiler çoğunlukla işine o kadar bağlıdırlar ki hayatın diğer 
yönlerini ve ailelerini ihmal ederler (Yurtsever, 2009). Aynı çalışmada alkol 
kullanım gruplarında “her zaman” kullanan üniversite öğrencilerinin bağışıklık 
sistemi belirtileri, “hiç” alkol kullanmayan üniversite öğrencilerine göre daha 
yüksek bulunmuştur. Katılımcıların aylık gelir elde ettikleri yer grupları 
arasında “çalışarak” gelir elde eden üniversite öğrencilerinin stresle başa 
çıkma oranının en düşük olduğu, “çalışarak ve burs alarak” gelir elde edenlerin 
stresle başa çıkma oranının ise en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Düzenli 
spor grupları arasında “çoğu zaman” spor yapan üniversite öğrencilerinde en 
düşük parasempatik sistem belirtileri görülürken, “her zaman” spor yapanlarda 
en yüksek parasempatik sistem belirtileri görülmektedir (Yurtsever, 2009). 
Yamaç (2009), üniversite öğrencilerinin aldıkları sosyal destek ile stresle başa 
çıkma yöntemleri arasındaki ilişkiyi incelemiş; ebeveynler eğitim durumları, 
cinsiyetleri ve etkinliklere katılımları açısından incelenmiştir. Selçuk 
Üniversitesi’nde öğrenim gören 393 kız ve 227 erkek öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, stresle başa çıkma yöntemlerine, baba ve 
anne eğitim düzeyine ve cinsiyete bakılarak belirgin bir farklılık olduğuna dair 
kanıtlar sunmaktadır. Araştırma bulgularına göre kız öğrencilerin aile, arkadaş 
ve özel kişilerden algıladıkları sosyal destek düzeylerinin erkek öğrencilere 
göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırma bulguları, anne 
eğitim durumu değişkenine göre algılanan aile ve arkadaş desteğinde farklılık 
olmadığını, özel arkadaş desteğinin farklılaştığı ve annesi ortaokul düzeyinde 
eğitim görenlerin sosyal desteğin anne eğitim düzeyi ilkokul düzeyinde 
olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermiştir. Algılanan aile, 
arkadaş ve özel insan desteğinin baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Araştırma bulgularına göre etkinliklere 
katılan üniversite öğrencilerinin özgüven ve iyimser yaklaşım puanlarının, 
etkinliklere katılmayan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.

Soysal (2009, s.333) Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde 
farklı işlerde görev yapan kişilerde örgütsel stres faktörlerini kapsayan bir 
araştırma yapmıştır. Yönetici ve personelin stres kaynaklarıyla karşı karşıya 
kalmalarının görev yaptığı işe göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
İmalat sektöründekilerin daha fazla stres kaynağıyla karşı karşıya kaldığı 
belirtilmiştir. Bu sektörde görev yapanların en çok stres faktörü olarak; 
çalışma süreleri, iş ortamında insan sayısının fazla olması, çok gürültülü iş 
ortamı, düşük ücret ve adaletsiz personel değerlendirmesi gibi sonuçların 
ortaya çıktığını belirtmiştir.
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1.5.	 Sigara	Bağımlılığı	

Bağımlılık kavramının açıklanmasına yönelik olarak çok farklı görüş ve girişimler 
olduğu bilinmekle birlikte yapılan literatür taramalarında salt bir bağımlılık tipi, 
bağımlı tipinin olmadığı gibi bağımlılık yapıcı maddelerin sınıflandırılmasında 
da ortak bir payda da toplanılamadığı görülmektedir. Geçmişten günümüze 
başlama ve kullanma sebebi her ne amaçla olursa olsun bağımlı kişi yaşamakta 
olduğu olumsuz psikolojik durumundan kurtulma duygusu, mutlu olabilme 
duygusu, kaygıların giderilme duygusu, depresyondan kurtulma duygusu gibi 
nedenlerle alınan maddelere kurtarıcı rol verebilmektedir (Özcan ve Çetin, 
2013, s.152).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada sigara içme alışkanlığı 
1970-1985 yılları arasında ortalama %7.1’lik bir artış göstermiştir. Bu artış 
Asya, Latin Amerika ve Afrika’da dramatik bir şekilde görülürken Amerika ve 
Avrupa’da tam tersi azalma gözlenmiştir. Türkiye’de bu artış %10 civarındadır 
(Yorgancıoğlu ve Esen, 2000, s.90). Türkiye Küresel Gençlik 2017 yılı Tütün 
Araştırması sonuçlarına göre; 13-15 yaş gençlerde sigara içme prevalansı 
Türkiye’de toplamda %7,7, erkeklerde %9,9, kızlarda %5,3 olarak bulunmuştur 
(Burak, Söyiler ve Pehlivan, 2020). Başka bir çalışmada Tütün Araştırması 
(TA) 2016 sonuçlarına göre Türkiye’de 19.2 milyon kişi (%31.6) halen tütün 
ürünü kullanmaktadır. Erkeklerdeki (%44.1) tütün kullanım oranının kadınlara 
(%19.2) göre daha fazla olduğu bildirilmiştir (Sezgin ve Pirinçci, 2020, s.14).

Tütün, dünyada en yaygın kullanılan ve bağımlılık yapan maddelerin başında 
gelmektedir. Tütün kullanmayı bırakan kişilerin çoğu bıraktıktan sonraki üç ay 
içinde tekrar kullanmaya başlar. Bu oran tütünün ne kadar bağımlılık yaptığını 
kanıtlamaktadır (Bal, 2019). Tütün; katran, nikotin ve karbon gibi üç önemli 
maddeden oluşur. Sigara içmek önlenebilir bir durum olsa da, sigaraya bağlı 
hastalıklardan ölenlerin sayısı hiç de az değildir. Bu oran sürekli artmaktadır. Bu 
durumda neler yapılabileceğinin planlanması ve tedavi planlaması önem teşkil 
eder. Sağlık profesyonellerinin gençleri ve yetişkinleri sigaraya karşı korumaları 
ve sigara içenlerin tedavisini başlatmaları gerekmektedir. Dünyada tütün ürünleri 
kullanan insan sayısının 1,2 milyardan fazla olduğu söylenmektedir. Türkiye’de 
ise sigara kullanımına bağlı rahatsızlıklardan her yıl yaklaşık olarak 100 bin kişi 
ölmektedir (Bal, 2019). Erkeklerde sigara içme oranı yarıdan fazla, kadınlarda 
ise %13’tür ve giderek artmaktadır. 2000’li yıllardan bu yana sigara kullanımı 
ortalama %29 oranında azalmıştır, ancak bu düşüş sadece yerel sigaraya karşı 
yapılan propagandadan kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde sigaranın yıkıcı etkileri bilinse de sigara kullanmaya 
başlayanların sayısının az olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde sigara kullanımı 
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oldukça fazla olduğu gözlenmektedir. 1988 yılında yapılan ve tüm ülkemizi 
kapsayan bir çalışmada 15 yaşından büyük erkeklerin %62,8’i, kadınların 
%24,3’ü ve tüm nüfusun %43,6’sı sigara içmekte olduğu bulunmuştur. 
Bu çalışmada “sigara paketi taşımak” kriter olarak alınmış olsa da; DSÖ 
değerlendirmelerine göre “günde düzenli olarak 1 sigara içmek” sigara içen 
sayılmak için yeterli görülmektedir. Dolayısıyla sigara içme alışkanlığının, 
bulunan değerlerden daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bağımlılık, 
kullanılan maddeye karşı koyamama, kontrolü kaybetmeyi ifade eder. DSÖ’ 
ye göre, madde bağımlılığı “kişinin daha önce değer verdiği diğer nesnelerden 
önemli ölçüde daha fazla kullanılan psikoaktif bir maddeye öncelik veren 
davranış” olarak tanımlanmaktadır. Yani madde kullanımı birey ve toplum için 
zararlı bir davranış haline gelmektedir. Sigara içmek veya dumanı solumak 
gitgide kişide bedensel bağımlılığa sebep olur. Tütündeki esas bağımlılık yapan 
maddenin nikotin olduğu bilinmektedir. Sigarasız verilen nikotinin de bağımlılık 
yapması sigara bağımlılığında esas olanın nikotin bağımlılığı olduğunu 
göstermektedir. İnsanların sigara içme sebeplerine dair öne sürülen dört teori 
vardır. İlk teori, bunun bir alışkanlık olduğu yönündedir. Kimi araştırmacılar 
sigaranın diğer madde bağımlılıklarına benzer olduğunu söylerken, kimileri 
bunu alışkanlık haline getirmekten daha temkinli davranarak nikotini alışkanlık 
yapan bir madde olarak suçlar. İkinci teori, sigara içmenin çocukluk yıllarından 
itibaren bilinçaltında yer etmiş ve akılcı bir seçeneğe çevrilemeyen taleplere 
dayandığıdır. 

Üçüncü teoride ise, sigara içme davranışının, düşük öz-denetimli kişilerin 
coşku ve farklılık isteğiyle sergiledikleri bir tutum olarak belirtilir. Son teori sigara 
içmenin bilinçli bir seçim olduğunu ve sigara içerken zararlarını bilmelerine 
rağmen yine de o şekilde hareket ettiklerini belirtir. Sigara bağımlılığının 
sebepleri arasında psikolojik etmenler olduğu kadar çevresel ve bedensel 
etmenler de ilişkili olup içilen sigara miktarı da bağımlılığın derecesi ile ilişkili 
olarak düşünülmektedir. Sigara içmeyi kestikten sonra görülen semptomlar 
nikotin yoksunluğu olarak tarif edilir. Yoksunluk işaretleri; kaygı, dikkat 
dağınıklığı, mutsuz ruh hali, yemek yemede artış, uyuma sorunları, agresyon, 
çok miktarda sigara içme isteğidir (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013).

Sigaranın zararları bilinmesine karşın bırakması oldukça zordur. Sigara 
içme isteği nikotinin bedensel ve ruhsal tesirleri ile kendini göstermektedir. Sigara 
içme isteği, en önemli yoksunluk semptomlarından olup sigarayı bırakamamada 
ciddi bir etkisi vardır (Hezer ve Karalezli, 2019, s.700).  Nöroadaptasyon, 
nikotin alımının uzun zaman geçmesi halinde bir sonuç olarak ortaya çıkar. 
Zamanla beyindeki nikotin reseptörlerinin çok fazla hale gelmesiyle, etkilere 
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karşı tolerans gelişir ve bu toleransın neticesinde yoksunluk görülür. Nikotinin 
kesilmesi için kriterler, aşağıdaki semptomlardan dördünün veya daha fazlasının 
kullanımının kesilmesinden veya azaltılmasından sonraki 24 saat içinde ortaya 
çıkmasıdır (Yorgancıoğlu ve Esen, 2000, s.90).
1. Sıkıntı
2. kaygı
3. odaklanamama
4. uykusuzluk 
5. öfke hali 
6. Memnuniyetsizlik 
7. yeme isteğinde artış 
8. ritim bozukluğu

1.6.	 Sigara	İçme	Davranışının	Psikolojik	Nedenleri	

Sigara içen kişilerin birçok nedeni bulunmaktadır. Aşağıda bu nedenler kısaca 
özetlenmiştir. 

1.6.1.	 Sosyal	Motivasyonlar	

Birçok teori, sigara içmeye başlamayı etkileyen zihinsel faktörleri incelemiştir. 
Bu teorilere göre bazı inançların ya da zihinlerin sigara ile ilgili olduğu ön plana 
çıkmıştır. Sigaranın neşe, keyif, sakinleşme ve özgüven kazanma amacıyla 
kullanıldığına dair inanışlar olduğu düşünülmektedir.

Sosyal güdüler, uyum sağlamaya yardımcı olmak, diğer kişilerle 
bağlantı kurmak, özgüveni artırmak ve sosyal durumları kolaylaştırmaya 
yardımcı olmak için sigara içmeye etki edebilir (Nichter vd, 2010). Erken 
ve orta ergenlik döneminde olduğu gibi, sigara içen arkadaşlara sahip olma 
ileriki yıllarda da sigara içme davranışlarıyla yüksek oranda ilişkili olduğu 
gösterilmiştir.

Daha spesifik olarak, bir çalışma, sigara içenlerin %64’ünün arkadaşlarının 
çoğunun sigara içtiğini bildirdiğini bulmuştur (Nichter vd, 2010). Bu bağlamda 
sigara, sosyal gruplarla daha iyi uyum sağlamaya yardımcı olacak bir araç 
olarak görülebilir. Ayrıca, sigara içmek öğrenciler için sosyal etkileşimi 
kolaylaştırabilir ve sosyal kaygıyı azaltabilir ve kişilerin sosyal çevrelerinin 
kalıplaşmasına yardımcı olabilir (Stromberg vd, 2007). Sigara içmek arkadaşlar 
veya yabancılarla sohbet başlatmaya yardımcı olduğu, sorunları azaltmaya 
yardımcı olduğu ve hatta potansiyel romantiklerle sohbet başlattığı görülmüştür 
(Brown vd, 2011).
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1.6.2.	 Stres	Azaltıcı	ve	Duygusal	Regülasyon	Motivasyon	Etkisi	

Araştırmalar, sigara içmenin stresi azaltabileceği ve ayrıca benlik saygısı ile 
ilişkili olabileceği inancını vurgulamaktadır. Diğer araştırmalarda ise duygusal 
düşüncelerimizin (sigara içmek zevklidir) sigara içmeyle alakalı olarak kişi 
üzerinde etkili olduğu vurgulanmıştır. Kamu düzeni, bir kişinin sigara içmeyle 
alakalı düşüncesini etkiler. Kişinin yakın çevresiyle olan ilişkisi, inanç ve 
davranışların ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine yardımcı olur. Araştırmalar, 
anne babaların sigara içmesinin, çocuklarda sigara içme olasılığını iki kat 
arttırdığını göstermiştir (Bal, 2019). Benzer şekilde, ebeveynlerin sigaraya karşı 
tutumları da çocukların davranışlarını etkiler. Ayrıca bir kişinin anne-baba, kardeş 
ve arkadaşlarının sigara içme davranış ve tutumlarının da sigarayı etkilediği 
araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. ABD’de yapılan bir araştırmada, 
kendisinde ve başkalarında sorun yaşamaya yatkın, okul başarısı düşük, okul 
sporlarına katılmayan, alkol ve uyuşturucu kullanan, özgüveni düşük kişilerin 
sigara içme olasılığı daha yüksektir. Kısacası kişinin yaşadığı sosyal çevrenin 
tutumları çocukların tutumlarına yansımaktadır (Bal, 2019).

Yazıcı ve Şahin’e (2005) göre, sigara içenler sosyal ve zihinsel öğrenme 
şeklinde olumlu-olumsuz sigara algısı geliştirirler. Hazırlık aşamasında olanlarda 
ön tefekkür ve düşünme aşamasına göre puanlar daha yüksek bulunmuştur 
(Bardak, Demir, Dinar, Doğan, Alparslan ve Alkar, 2016). Sigara içmenin bir 
başka psikolojik nedeni de öz-yeterlik kavramıdır. Bandura’ya (1982) göre öz 
yeterlik; Özgüvenli davranışların oluşmasında gereken bir niteliktir. Sigara 
içmenin bir başka psikolojik nedeni de algılanan strestir. Günlük hayatımızda 
karşılığı sorgulanmadan kullanılsa da, insan yaşamının her alanında olan bir 
faktördür. 

1.7.	 Sigaranın	Zararları

Sigara, madde bağımlılığı olarak değerlendirilen bir hastalıktır ve tüm dünyada 
en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporuna (2009) göre sigara dünyada en 
sık görülen ve önlenebilir ölüm nedeni olmasına rağmen sayının her geçen 
gün arttığı bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığının verilerine göre 2000 yılında 
hastaneye yatırılan kişilerin beşte birinin tütün kullanımına bağlı rahatsızlıklar 
sebebiyle hastalandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. (Çilingir, Hintistan ve 
Öztürk, 2012, s. 69).

Sigara akciğer kanseri, dudak, dil, soluk borusu, yemek borusu, kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kardiyovasküler hastalıklara ve birçok 
kanser türüne neden olmaktadır. Sigaraya erken yaşta başlamak da sigaraya 



314      Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Teori

bağlı hastalıklara yakalanma riskini artırır. Eskiden sadece yaşlı hastalığı 
olarak bilinen birçok hastalığın şimdilerde genç yaşlarda da görülmesi genç 
yaşta sigaraya başlamayla ilgili olabilir. Gelişmiş ülkelerde tütün şirketlerinin 
kısıtlamalarına rağmen, gelişmekte olan ülkelerde sigara içmeyi teşvik eden 
reklam ve kampanyaların sigarayı artırmada etkili olduğu düşünülmektedir 
(Çilingir, Hintistan ve Öztürk, 2012, s.87).

1.8.	 Sigara	İçerisinde	Bulunan	Zararlı	Maddeler

Sağlık yönünden sigaranın dumanı kendisinden daha önemli olup, vücuda direkt 
ulaşan maddeler, duman içeriğinde bulunan maddelerdir. Sigarayı yaktığımız 
anda birçok hastalık ve kanser yapma özelliğinde olan 4000’den fazla farklı 
özellik ve tipte gaz ve tanecik halinde zararlı madde açığa çıkar. Her sigara 
dumanından bir nefes çekildiğinde 300.000 ila 3,5 milyar kadar parçacık ne 
yazık ki akciğerlerimize ulaşır (Özlü, 2008). 

Tütün bitkisi yapraklarının sigarayla beraber tam yanmasıyla ortaya 
çıkan dumanın içeriğinde çeşitli hastalıklara ve kansere neden olabilen başlıca 
maddeler nikotin, katran, arsenik, benzen, kadmiyum, krom, hidrojen siyanür, 
nitrojen, polisiklikaromatik hidrokarbonlar, polonyum ve amonyak olarak 
sıralanır (Özcan ve Çetin, 2013, s.175).

1.9.	 Sigara	ve	Yoksunluk

Sigarayı bırakınca görülen yoksunluk belirtileri “nikotin yoksunluğu” olarak 
kabul edilir. Bu işaretler; kaygı, dikkat dağınıklığı, mutsuz ruh hali, yemek 
yemede artış, uyuma sorunları, agresyon, huzursuzluk ve çok miktarda sigara 
içme isteğidir. Sigaranın zararları bilinmesine karşın bırakması oldukça zordur. 
Sigara içme isteği nikotinin bedensel ve ruhsal tesirleri ile kendini göstermektedir. 
Sigara içme isteği, en önemli yoksunluk semptomlarından olup sigara bırakma 
başarısızlığında önemli bir etkisi vardır (Hezer ve Karalezli, 2019, s.700). 

Okoli ve ark.’nın çalışmasında sigara içme isteği %65,1 ile en sık görülen 
yoksunluk semptomudur. Aynı çalışmada %14,9 ile ikinci sırada sinirlilik ve öfke, 
%14,1 ile üçüncü sırada kaygı görülmüştür. Türkiye’de yapılan bir çalışmada 
sigarayı bırakma çabalarında tekrar başlamaya sebep olarak görülen en tesirli 
etken yoksunluk hissederek tekrar sigara içme isteği %32,5, agresyon %29,2 
ve yeme isteğinde artış %9,2 olarak belirtilmiştir (Allen, Bade, Hatsukami, 
Center, 2008, s. .35). Sigara içme isteği, nikotinin hem bedensel hem de ruhsal 
etkileriyle ilişkilidir. Allen, Bade, Hatsukami, Center (2008, s. 45) ve ark.’nın 
çalışmasında, bırakma çabasında başarılı olamayanlarda sigara içme isteğinin 
çok daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
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1.10.	Sigarayı	Bırakmanın	Aşamaları

Sigara bırakma tedavisinin dört önemli aşaması vardır (Şahbaz ve Kılınç, 2005, 
s.95). 
1. Sigaranın neden olduğu hastalıkların önlenmesi,
2. Sigaranın neden olduğu hastalıkların tedavisi,
3. Sigaranın neden olduğu hastalıkların rehabilitasyonu 
4. Sigara kullanmayanların sağlık durumunun korunması.

Sigarayı bırakma, sigara ve tüm tütün ürünlerini en az altı ay, tercihen de bir yıl 
süreyle hiç kullanmamak şeklinde belirtilmiştir (Şahbaz ve Kılınç, 2005, s.95).
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1. Giriş

Önceki dönemlerde yalnızca ulusal kalkınma konusunda bir çıkış yolu 
olarak görülen turizm günümüzde bölgesel kalkınma açısından da 
önemli hale gelmiştir. Turizm sağlamış olduğu gelir ve istihdam gibi 

katkıların yanı sıra gelişim gösterdiği bölgede bulunan yerel halkın refah 
düzeyine de katkı sağlamaktadır. Gelişen turizm sayesinde bölge halkı ulaşım 
ve diğer alt yapı hizmetlerinde yüksek standartlara, zengin alış veriş imkanlarına 
ve rekreasyonel alanlara kavuşurlar. Turizmin gelişim gösterdiği bir bölgede 
oluşan yeni istihdam olanaklarına bağlı olarak bölgedeki gelir ve refah düzeyi 
de artış gösterir (Doğan ve Yıldız, 2007).

Sanayileşme ve neticesinde oluşan yoğun şehirleşme toplumsal ve 
fiziksel çevre koşullarının olumsuz yönde değişmesine neden olarak insanların 
denge durumunu bozmaya başlamış ve insanların mutlu ve sağlıklı bir yaşam 
sürmelerini güçleştirmiştir (Schmidt, 2007). Buna karşın sanayileşme ile artan 
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boş zaman (Ekinci vd., 2012) ve şehirleşme neticesinde insanların doğadan 
uzaklaşmaları (Şahbaz ve Altınay, 2015) insanları n sahip oldukları boş zamanı 
uzak kaldıkları doğal ortamlarda geçirmelerine neden olmuştur (Gürsoy ve 
Tengilimoğlu, 2019).

Turizmin, kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik yenilenme için son derece 
önemli olduğu kabul edilmektedir (Fleischer ve Engel, 1997). Doğal yapının ön 
planda olduğu kırsal turizm, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ve 
dünyadaki ekonomik açıdan yoksul bölgelerde çok dikkat çeken bir konu haline 
gelmiştir. Doğa tabanlı turizm göreceli olarak turizm hareketlerinin küçük bir 
oranını teşkil etmesine rağmen en hızlı büyüyen türü olarak kabul edilmektedir 
(Eagles, 2001). 

İlgili çalışmalar doğa ortamlarda gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetlerinin 
yükselen bir eğilimde olduğunu göstermektedir (Kiper ve Arslan, 2007; Ekinci 
vd., 2012; Ewert vd., 2013). Doğa tabanlı turizm pazarı her yıl yüzde 10 ila 20 
arasında artış göstererek en hızlı büyüyen turizm türleri arasında yerini almıştır 
(Melo ve Gomes, 2017). Küresel gezginlerin yüzde 10 ila 20 arasında bir oranı 
doğrudan ya da dolaylı olarak doğa tabanlı turizm faaliyetlerine katılmaktadır 
(Melo ve Gomes, 2017).

Bir turizm destinasyonu olarak göl, genellikle belirgin coğrafi sınırları 
içindeki bölgesel bütünü ifade etmektedir. Bazı durumlarda göl destinasyonu, 
içinde birkaç küçük göllerin bulunduğu tüm bölgeye (göller bölgesi 
destinasyonu) bağlı daha büyük bölgenin bir parçasıdır. Göller, özellikle turist 
çekmek açısından estetik bir öneme sahiptir. Göller, halkın dinlenmesi ve turistler 
için bu alanların her yönüyle keşfedilmesine imkan tanıyan popüler alanlardır. 
Turistler,  göl etrafında kuş cenneti bölgeler ve adalar da dahil olmak üzere 
doğal bir tekne turuyla doğanın keyfini çıkarabilirler. Göllerin kıyı şeritleri hem 
insan hem de bitki ve hayvanların oluşturduğu toplulukları çeker. Bu biyolojik 
çeşitlilik, turizmin doğal kaynakları olarak gölleri önemli hale getirmektedir. 
Dünyanın farklı yerlerindeki göller, ekoturizm, doğal turizm, eğlence turizmi 
ve konferans turizmi için kaynak olarak kullanılmakta ve milyonlarca turist 
çekmektedir (Ranade, 2008).

Göller, geleneksel anlamda insan yaşamını destekleyen su kaynaklarını 
ifade etmekteyken, son yıllarda göl ve çevresinin sahip oldukları doğal 
güzellikler, flora ve faunası, kültürel ve arkeolojik zenginlikleri nedeniyle 
turizm destinasyon faaliyetlerinde bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. 
Göller, yapılacak ziyaretler için destinasyon yerinin cazibe öğesini temsil eder, 
destinasyonun çekiciliğinin temelini oluştururlar. Göller, kaynak-temelli bir 
turizm aktivitesini ifade etmektedir (Ranade, 2008).
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2. Beyşehir’de Bulunan Turistik Değerler

Turistik ürün, konaklama, yeme içme, ulaşım gibi hizmetlerden ilgi çeken 
bir coğrafya, iklim, kültür ve konukseverliğie kadar uzanan farklı mal ve 
hizmetlerden oluşmaktadır (Usta, 2014). Dolayısıyla destinasyonun sahip 
olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler bölgenin turizm potansiyelini oluşturan 
turizm değerlerini ifade etmektedir. Beyşehir’de yer alan doğal, tarihi ve kültürel 
değerlere aşağıda yer verilmiştir.

2.1.	 Doğal	Turistik	Değerler

Beyşehir ve çevresinde başta Beyşehir Gölü olmak üzere kendiliğinden 
oluşan çok sayıda göletler, mağaralar, akarsular, dağlar vb. doğal güzellikler 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle flora 
ve fauna açısından da oldukça önemli bir bölgedir (Korucu vd., 2014). 

2.1.1.	Beyşehir	Gölü

Tektonik ve karstik olaylar sonucunda oluşan Beyşehir Gölünün büyük bir 
bölümü Konya, küçük bir bölümü ise Isparta sınırları içerisinde kalmaktadır. 
Beyşehir gölü Türkiye’nin yüzölçümü en büyük üçüncü gölü iken tatlı su gölleri 
arasında yüzölçümü en büyük olanıdır. 

Güneşin batışı sırasında göl ve Anamas Dağı Beyşehir’de günbatımını 
eşsiz hale getirmektedir. Bunun la birlikte gölde yer alan irili ufaklı adalar, 
düzenlenen tekne turları Beyşehir Gölünü turizm açısından cazip hale 
getirmektedir (Arslan, 2021). Göl üzerinde bulunan adaların bazılarında 
ormanlık araziler bulunmakta ve çeşitli mevsimlerde havyan otlatılmaktadır. 
Aynı zamanda adalar üzerinde zirai faaliyetlerde gerçekleştirilmektedir. 
Beyşehir Gölü’nün 1993 yılında Milli Park ilan edilmesiyle birlikte bazı adalar 
sit alanı ilan edilmiştir (Korucu vd., 2014). 

2.1.2.	Mağaralar

Beyşehir’de içerisinde su bulunan ve bulunmayan birçok mağara turistler 
tarafından ziyaret edilmektedir. Bazı mağaralara giriş küçük botlarla su üzerinden 
yapılırken bazı mağaraları yürüyerek gezmekte mümkündür.  Bu adalar arasında 
en çok bilinenleri Körükini Mağarası, Balatini Mağarası, Pınarbaşı Mağarası, 
Suluin Mağarasıdır.

2.1.3.	Diğer	Doğal	Turistik	Değerler

Beyşehir’de yer alan Yakamanastır Tabiat Parkı, Karaburun Plajı ve Leylekler 
Vadisi Beyşehir’in önemli doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Beyşehir 
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Gölüne hakim bir tepede konuşlanan Yakamanastır Tabiat Parkı, manzarası 
ve doğal güzellikleri ile doğa yürüyüşü ve kamp turizmi için çok elverişli bir 
alandır (Akgöz, 2021). Karaburun Plajı 2 km uzunluğundaki kumsalı ile yüzme, 
güneşlenme ve su sporları açısından oldukça elverişli bir alandır. Yeşildağ 
Mahallesinde bulunan Leylekler Vadisi her yıl ilk bahar aylarında leyleklerin 
gelip yuva kurduğu ve yumurtlayarak yavrularını yetiştirdiği özel bir alandır. 
Kuş gözlem meraklıları, doğa ve hayvan severler tarafından sıklıkla ziyaret 
edilmektedir. 

2.2.	 Tarihi	Değerler

Beyşehir sahip olduğu derin geçmişi ve farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış olması sebebiyle çok sayıda ve çeşitli tarihi eserleri bünyesinde 
barındırmaktadır. M.Ö. 13. yüz yıllarda yapıldığı düşünülen Eflatunpınar Hitit 
Su Anıtı, yine Hitit döneminde yapıldığı sanılan Fasıllar Anıtı, Roma dönemine 
uzanan Atlıkaya Kabartması, Selçuklu dönemlerine ait Kubadabad Sarayı 
ve Kız Kalesi, Eşrefoğlu Beyliğine ait Eşrefoğlu Cami, Hamam Medrese ve 
Kale Kapısı, Osmanlı döneminden kalma Taş Köprü Beyşehir’in önemli tarihi 
değerlerindendir.

2.3.	 Beyşehir’de	Gerçekleştirilen	Turizm	Faaliyetleri	

Beyşehir’de daha önceleri uygulanmış ve aktif olarak uygulanan turizm 
faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir. Düzenlenen festivaller son yıllarda 
yaşanan salgın nedeniyle askıya alınırken, bazı turizm faaliyetleri ise yılın belirli 
dönemlerinde gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin 
başında doğa yürüyüşleri gelmektedir. Bahar ve kış aylarına özgü Beyşehir’de 
kar yürüyüşlerini de kapsayan 26 adet yürüyüş parkuru oluşturulmuştur 
(Akgöz, 2021). Bunlar dışında dağcılık, mağaracılık, kuş gözlem, foto safari, av 
turizmi, botanik (bitki inceleme) turizmi gibi turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü 
bilinmektedir. Paraşüt tepesi mevkiinde yamaç paraşütü yılın belirli dönemlerinde 
yapılırken Beyşehir gölü üzerinde de sualtı dalışı, amatör balıkçılık ve yüzme 
gibi su sporlarının yapıldığı söylenebilir.   

3. Turistik Potansiyelin Tespitinde Swot Analizi

Swot analizinin kullanımı diğer alanlara göre turizm alanında daha sonraları 
başlamıştır. Bu alanda Swot analizi ilk olarak Ravindanath tarafından 
kullanılmıştır. Ravindanath’dan sonra artan bir eğilimle Swot analizi turizm 
çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanda çalışmaların çoğu, özel 
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coğrafi bir alan veya bir şehirde turizm potansiyellerini değerlendirmektedir 
(Weihrich, 1982). Bu çalışmada da ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere 
üç düzeyli SWOT analizi yaklaşımı ile Beyşehir’in değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Beyşehir Gölü ve çevresinin turizm destinasyonu olarak değerlendirmeden 
önce üstün olduğu, zayıf olduğu, fırsatlar ve tehditler açısından yörenin 
değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Çalışmada methodolojik açıdan Swot 
analizi üç düzeyli bir analiz olarak tasarlanmıştır. Analiz çalışması ulusal 
düzeyde başlamakta ve ardından bölgesel düzeye inmekte ve seçilen yerleşim 
alanında tamamlanmaktadır. 

Bu yapı, üç boyutlu bir diyagram olarak özetlenebilir.
Boyut 1: Swot: Üstünlükler ve zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler
Boyut 2: Araştırma Kadameleri: Yerel, Bölgesel, Ulusal
Boyut 3: Göstergeler: Planlama, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi, 

siyasal, çevresel, psikolojik ve altyapısal.

Şekil 1 Çok Boyutlu Swot Analizi

SWOT, özellikle ön araştırma, uygulamalı ve teorik çalışmalar için temel teşkil 
edecek basit ve yararlı bir yöntemdir. Swot analizinin avantajı bir değerlendirme 
yöntemi olmasıdır. Bu değerlendirme işin teoriden daha çok uygulanabilir hale 
getirilmesini sağlar. Diğer taraftan Swot Analizi, yukarıda belirtilen üç boyutlu 
çerçeve dahilindeki konuları içeren çok boyutlu bütüncül bir analizi de mümkün 
kılmaktadır.

4. Yöntem

Metodoloji iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Türkiye turizmi 
ulusal temelde özellikle eko turizm ve göl turizmi açısından ele alınmış 
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sonra Beyşehir Gölü’nün içinde bulunduğu Göller Yöresi, bölgesel temelde 
incelenmiş, Beyşehir Gölü ve çevresi yerel açıdan turizme kaynaklık eden 
çeşitli yönleriyle değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise SWOT analizi 
bulgularına yer verilmiştir.

4.2.	 Araştırma	ve	Bulgular

Turistik bir destinasyonun sahip olduğu güçlü yanlar, destinasyonun hedeflerine 
ulaşmak için kullanabileceği bölgede yer alan bütün olanakları ifade etmektedir. 
Zayıf yönler ise, destinasyonun hedeflerine ulaşmasında engel oluşturabilecek 
bütün faktörleri kapsamaktadır.

Güçlü ve zayıf yönlerin teşhisi çeşitli yollarla ve farklı açılardan 
gerçekleştirilebilir (Soykan, 2004). Bunlar;

	Müşterilerin (turistlerin) görüşlerine göre,
	Yerel halkın görüşüne göre,
	Turistik kalkınmada başarılı olmuş bölgelerde yapılan incelemelere göre,
	İç ve dış uzmanların görüşlerine göre,

Fırsatlar, bir ülkenin, bölgenin ya da yörenin ekstra zenginlik yaratabileceği 
veya elde edebileceği bir arena olarak tanımlanabilir. Tehditleri ise; tehlikelerin 
boyutu, ciddiliği ve gerçekleşme olasılığıdır. Fırsatlar ve risklerin profilini 
belirlemek için yerel yetkililer ve yerel nüfusun işbirliği yanında uzmanlara da 
ihtiyaç vardır. 

Bu bağlamda çalışmanın veri kaynağını birincil ve ikincil veri 
kaynakları oluşturmaktadır. Birincil veri kaynağı olarak yerel halkın, sivil 
toplum örgütlerinin ve yerel idarecilerin görüşlerine başvurulmuştur. 
İkincil veri kaynağı olarak ilgili literatür ve konuyla doğrudan ilgili 
kurumların yayınları kullanılmıştır (Daha önce hazırlanmış SWOT (FÜTZ) 
analizleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu ilgili 
kaynaklar, T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu istatistiki 
veriler, vb).

Çalışmada metodolojik açıdan Swot analizi üç seviyeli bir analiz olarak 
tasarlanmıştır. Analiz çalışması ulusal düzeyde başlamakta ve ardından 
bölgesel seviyeye inmekte ve seçilen yerleşim alanında tamamlanmaktadır. 
Ancak bu seviyelerde göl turizmi açısından üstünlük-zayıflık, fırsatlar-tehditler 
değerlendirmesi yapılmıştır. Ulusal düzey: Türkiye, Bölgesel seviye: Göller 
Yöresi, Yerel seviye: Beyşehir Gölü kabul edilmiştir. 
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4.2.1.	Ulusal	Düzeyde

Türkiye’nin	Güçlü	Yönleri	

	İklim, doğal kaynaklar ve doğal çevre,
	Konum nedeniyle hedef pazarlara yakınlık,
	Alternatif turizm potansiyeli,
	Termal kaynaklara sahip olması.
	Milli parkların bulunması,
	Erişilebilirlik ve taşımacılık açısından alternatiflerin çokluğu,
	Ulusal turizm stratejik planının bulunması,
	Turizmin daha fazla gelişmesi için kuvvetli bir arzunun olması,
	Siyasi istikrarın bulunması,
	Fiyatların rakip ülkelerle kıyaslandığında ucuz olması,

Türkiye’nin	Zayıf	Yönleri	

	Alt-üst yapı yatırımları ve destekleyici sektör yatırımlarının turizm 
yatırımlarının ihtiyaçlarını karşılayamaması,

	Tesis kalitesi ile çevre kalitesi arasındaki uyumsuzluk,
	Finansman konusunda yaşanan yetersizlik,
	Toplumda alternatif turizm türlerine ilişkin bilincin gelişmemiş olması,
	Alternatif turizm türlerini tanıtmaya ve pazarlamaya ilişkin ayrılan bütçenin 

yetersizliği,
	Yerel yönetimlerin alternatif turizm ürünlerine karşı duyarsız kalması,
	Turist sağlığı ve güvenliği konusunda yetersizlikler,
	Belirli yörelerde ortaya çıkan çarpık yapılanma nedeniyle doğal çevrenin 

bozulması,
	Alternatif turizm türlerine ilişkin teşviklerin yetersiz kalması,

Türkiye’nin	Fırsatları	

	Küresel anlamda Türkiye’nin rekabet gücü bakımından önde olduğu doğa, 
tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması,

	Gelişen teknoloji ile birlikte ulaşım imkanlarında yaşanan iyileşme ve uzun 
seyahatlerde konfor,

	Avrupa Birliği’nin finansal destek sağladığı projelerde alternatif turizm 
türlerine de yer verilebilmesi,

	Giderek büyüyen dünya turizmi, artan turist sayısı,
	Son yıllarda çok sayıda ülkeyle yapılan vize anlaşmaları,
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Türkiye’nin	Tehditleri	

	Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, birliğin bilgi ve finans desteklerinden 
yararlanarak rekabet gücünü arttırması,

	Türkiye’de yer alan alternatif turizm olanaklarına yabancı tur operatörlerinin 
kataloglarında yeterince yer verilmemesi,

	Türkiye’nin bulunduğu konuma yakın coğrafyalarda yaşanan savaş ve siyasi 
istikrarsızlıklardan olumsuz yönde etkilenmesi,

	Türkiye’de oluşan terör olayları,
	Avrupa Birliğinin birlik içerisinde gerçekleştirilen turizm hareketlerini 

destekler politika izlemesi,
	Doğal çevrenin, plansız turizm yatırımları ve yapılaşma nedeniyle hızla 

tahrip edilmesi,

4.2.1.	Bölgesel	Düzeyde

Göller	Bölgesinin	Güçlü	Yönler

	Zengin tarihi, kültür ve doğal varlıklar,
	İklim ve bozulmamış doğal çevre,
	Akdeniz bölgesine yakınlık,
	Turizm için gerekli işgücünün varlığı,
	Milli Parkların bulunması,

Göller	Bölgesinin	Zayıf	Yönler

	Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kalması,
	Turizm bilincinin bölgede gelişmemesi,
	Yerel yönetimlerin turizme ilgi duymaması,
	Altyapı ve hizmet kalitesinin yeterli düzeyde olmaması,
	İlgili ve sorumlu kurumlar arasında yaşanan iletişim ve koordinasyon 

eksikliği,
	Eğlence ve alış veriş noktalarının yetersizliği,
	Finansman,
	Tesis doluluk oranlarının düşük olması,
	Turist sağlığı ve hijyen koşullarında yetersizlik,

Göller	Bölgesinin	Fırsatları

	Göl turizmi etkinlikleri için potansiyelin yüksekliği,
	Yerli ve yabancı turistler açısından doğaya ve göllere olan ilginin artıyor 

olması,



DOĞA TABANLI TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SWOT ANALİZİNİN KULLANILMASI: BEYŞEHİR GÖLÜ ÖRNEĞİ     327

	Alternatif turizm potansiyeli,
	Turizm master planı çalışmaları,

Göller	Bölgesinin	Tehditleri

	Bölgenin turistik imajının zayıf olması,
	Bölgede imar ve yapı denetimi bağlamındaki zayıflık,
	Su kirliliğinin artması ve çevre yönetmeliklerinin yerel yönetimlerce 

aşındırılması,
	Yerel halkın çevre konusundaki bilinç eksikliği,

4.2.2.	 Yerel	Düzeyde

Beyşehir’in	Güçlü	Yönleri

	Yörenin tüm doğa sporları (dağcılık, doğa yürüyüşü, rüzgar sörfü, yamaç 
paraşütü, mağaracılık, bisiklet turu, kamping, vb.) için uygun olması,

	Alternatif turizm çeşitliliği,
	Önemli tarihi ve kültürel varlıkların bulunması,
	Bozulmamış havası, suyu ve doğal güzellikleri,
	Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün bölgede bulunması,
	Türkiye’nin en geniş Milli parkının bulunması,
	Endemik bitki ve hayvan çeşitliliği,

Beyşehir’in	Zayıf	Yönleri

	Antalya, Ankara ve Konya hava alanlarına yakın olmasına karşın, yöreye 
direkt uçuşların bulunmaması,

	Turizm potansiyeli yüksek olmasına karşın yeterli alt yapı yatırımının 
olmaması,

	Doğal, kültürel ve tarihi mirasın yeterince pazarlanamaması,
	Yerli ve yabancı turistler için göl ve çevresiyle ilgili göz turizm bilgi veri 

tabanının oluşturulamamış olması,
	Yerel halkta turizm bilincinin oluşmamış olması,
	Yerel yönetimlerin turizme karşı ilgisizliği,
	Altyapı ve hizmet kalitesinin yetersiz kalması,
	Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği,
	Eğlence ve alış veriş noktalarının yetersizliği,
	Finansman yetersizliği,
	Tesisleşmenin yetersiz olması,
	Avrupa Birliği projelerinden yeterince yararlanılamaması,
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Beyşehir’in	Fırsatları

	Beyşehir Gölünün uluslararası anlaşmalara göre A sınıfı sulak alan olmasından 
dolayı küresel düzeyde maddi ve akademik desteğin sağlanabilmesi,

	İlçe tanıtımı için düzenlenen Festivaller,
	Yörede oluşturulan sanatçılar köyü,
	Antalya – Konya karayolunun ilçeden geçecek olması,
	Doğal sıcak su kaynaklarının bulunması,

Beyşehir’in	Tehditleri

	Göl ve çevresi rekreasyonel kullanım ilkesi temelinde yönetilmemesi,
	Ulusal ve uluslararası tur operatörlerinin kataloglarında yer almaması,
	Tarihi ve doğal zenginliklerin yeterince korunamaması.

4. Tartışma ve Sonuç

Bir ülke veya destinasyonun turizme ilişkin politikası belirlenirken Swot analizi 
tekniğinden faydalanılarak turizm potansiyelinin güçlü ve zayıf yönleri ile 
fırsat ve tehditleri belirlenmelidir (Gökçe, 2006). Turizm potansiyeline ilişkin 
belirlenen güçlü-zayıf yönler ile tehdit-fırsatlar göz önünde bulundurularak 
stratejiler geliştirilmelidir. 

Beyşehir gölü ve çevresinin güçlü yanları karasal ve suya dayalı aktiviteler, 
tarihi doku ve mesire yerleri, doğal güzellikler iken bunların tanıtımı, sunumu, 
korunması zayıflıkları ve tehditler olarak görülebilir. Yöreyi sahip olduğu 
üstünlükler kapsamında pazarlarken, zayıflık ve tehdit boyutunu oluşturan 
koruma çalışmalarını uyumlu şekilde sürdürmek gerekmektedir.

Bu bağlamda Beyşehir Gölü’ne ait turizm potansiyelinin 
değerlendirilmesinde, insanlığın ve yöre halkının faydasına sunulmasında 
aşağıda vurgulanan çalışmaların ivedilikle uygulanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.
	Yörede tarihi, sosyal, kültürel, coğrafi, doğal, sanatsal bir bütünlük içerisinde 

etkileşim sahaları oluşturulmalı ve bu alanlar korunmalı, geliştirilmelidir, 
	Koruma, erişim, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile yerel halkın ilgisi 

arasında uygun bir denge kurulmalıdır,
	Bölgenin evrensel değerlerini koruyarak uluslararası tanınırlığını en üst 

düzeye çıkarmak için stratejiler ve araçlar geliştirilmeli, mali kaynaklar 
oluşturulmalıdır,

	Turizmi geliştirmek amacıyla uluslararası bilgi paylaşımı ve buna ilişkin 
işbirliği yaratacak etkinlik ağı kurulmalıdır,
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	Alanın korunması ve değerlendirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, gönüllü kişi ve 
kuruluşlar ile yerel halkın işbirliği sağlanmalıdır,

	Beyşehir Gölü bölgesinin bakım, onarım, restorasyon, restitüsyon, teşhir, 
tanzim ve çevre düzenlemesi ile birlikte alan yönetim amaçları doğrultusunda 
uluslararası koruma prensipleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde 
korunarak yaşatılmasının yanı sıra kullanım ve gelişim ilkeleri ve sınırları 
belirlenmelidir,

	Eğlence, alışveriş, sağlık, altyapı yatırımları ileriye yönelik ve planlı yapılmalı,
	İlgili yatırımlar için kamu bütçesinden ve özel yatırımlardan finans 

kaynakları yaratılmalı,
	El sanatları, yöresel yemekler, folklor vb. konularda çalışmalar yapılmalı ve 

unutulan değerler ortaya çıkartılarak ve yaşatılmalıdır.

Bu çalışmada Beyşehir Gölü ve çevresinin özellikleri, mevcut turizm potansiyeli 
araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, SWOT (FÜTZ) analizi ile 
Beyşehir Gölü ve yöresi turizm potansiyelinin güçlü yönleri, zayıflıkları, gelecek 
ile ilgili fırsatları ve tehditleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece bölgenin 
turistik gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
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GİRİŞ

Mide (gaster)  ve yasa(nomas) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuş 
gastronominin TDK’ye göre tanımı, iyi planlanmış bir mutfakta 
hoş, lezzetli ve sağlığa uygun yemekler oluşturma sistemi ve düzeni 

şeklindedir( Santich, 2004; TDK, 2021). Antik Yunan döneminde kullanılan 
gastronomi oldukça köklü bir geçmişe sahip bir bilimi ifade etmektedir. 
Gastronomi ile ilgili bilinen ilk çalışma Fransız Jean Anthelme Brillant- Savarin 
tarafından1825 yılında kaleme alınmış “Physiologie Dugout” Tat Fizyolojisi 
olarak çevrilen eserinde yemek ve lezzet konularını fizik ve kimya bilimi bakış 
açısı ile ele almış ve farklı bir yaklaşımın ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır( 
Sarıışık ve Özbay, 2015). 

Pek çok kaynakta yemek sanatı olarak tanımlansa da, aslında kimyadan 
edebiyata, tarihe, psikolojiye, ziraate, biyolojiye, müzik ve tıpa kadar pek 
çok sanat ve bilim dalı ile ilişkilidir (Kivela ve Crotts, 2006). Gastronomi 
söyleminin kurucusu olarak kabul edilen Brillat-Savarin “gastronomi insanın 
beslenmesiyle ilgili olan her şeyin zihinsel bilgisini kapsar” diye ifade eder. 
Ona göre gastronominin amacı “insan için gerekli olan en üstün, olası beslenme 
biçimini tavsiye ederek onun korunmasına özen göstermektir” Gastronomi 
lezzetli ve iyi yemekle ilgilenmez. Gastronomi gıdanın tarladaki ham halinden, 
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mutfaklarda ürün haline dönüştürülme ve servise hazır hale getirilmesine ve 
tüketiminden sonrasını da içine alır.

Günümüzde insanlar farklı lezzetleri deneyimlemek için hoş bir ortamda 
zaman geçirmek istemektedirler (Bekar, Kılıç ve Şahin, 2011). Kültür turizmi 
kapsamında değerlendirilen ve özel ilgi turizm türü olan gastronomi turizminin 
gelişmesinde tarım ve kültürün rolü oldukça fazladır (Bekar ve Kılıç, 2014: 
19). Tarımsal ürünler yiyecek içecek hazırlamak için hammadde sunar, yöresel 
atmosferi oluşturmak için kültürel öğeler kullanılır, altyapı olanakları için ise 
turizm kullanılır (Yüncü, 2010). Avrupa ve Asya kıtaları arasında yer alan 
Türkiye, geniş tarım arazileri ile çok çeşitte ve sayıda tarımsal ürüne sahiptir. 
Coğrafik yapı bakımından ortaya çıkan bu tarımsal ürün çeşitliliği ve bu 
toprakların pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, bu coğrafyada 
zengin bir mutfak kültürünü ortaya çıkarmıştır (Orhan, 2010:250). Her millet 
veya ülkenin kendine özgü değerleri ve alışkanlıklarına göre şekillenen mutfak 
kültürü o yörelerin yöresel mutfağını oluşturmaktadır. 

İnsan başlangıçta hayatta kalabilmek için yer içerken, zamanla yemek 
yeme ve pişirme sosyal bir olgu haline dönüşmüştür. Yeme-içme kültürel 
şekillenmeden, ekonomik yapıya, sosyolojik ve politik olaylara kadar yaşamın 
her alanında kabul görmüş statü göstergesi olarak da değerlendirilmiştir. 

Son dönemlerde gastronomi turizminin destinasyonlar için öneminin 
artması ile beraber destinasyonlara özgü gastronomik ürünler ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Gastronomi turizmi için en önemli unsurlardan biri olan yöresel 
yemekler, yöresel gıda pazarları gastronomi turistleri için önemli çekim alanları 
olmuştur.

Bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması için önemli destekler sağlayan 
yöresel ürünler, zamanla yaşanan değişimlerden olumsuz etkilenmemesi ve 
korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirli şartlara 
göre, tescil edilmektedir. Tescillenerek coğrafi işaret almış yerel ürünler, 
gastronomi turizmi vasıtasıyla yöre ekonomilerine önemli katkılar sağlamaya 
devam etmektedir (Yazıcıoğlu, Işın, Yalçın, 2019).

1. GASTRONOMİ TURİZMİ YÖRESEL ÜRÜN İLİŞKİSİ

Santich (2004) gastronomi turizmini, yiyecek ve içeceğe olan ilgi veya 
motivasyon nedeniyle yapılan seyahatler olarak tanımlamaktadır. Santich (2004) 
ayrıca gastronomi turizminin belirli bir yer ve insanlarla ilişkili başka bir kültüre 
katılmakla ilgili olduğunu da belirtmektedir. Gastronomi turizmi kapsamında 
turistlerin yöresel ve otantik yemekleri tatma, yemek festivallerine katılma, 
yerel ve uluslararası mutfakları deneyimleme amaçlı seyahatleri yer almaktadır 
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(Okumuş ve Çetin, 2018). Gastronomi turizmine iki farklı yaklaşım vardır. 
Birincisi, yemek turizmi bir cazibe aracı olarak kabul edilmiş ve turistlerin yemek 
yeme deneyimi ve tatma zevki en önemli faktör olarak görülmüştür. Çağdaş 
gezginlerin benzersiz lezzetler ve yemek deneyimleri arayışında olduğunu öne 
süren bu eğilim, gastronomi turizmi, mutfak turizmi veya gurme turizmi olarak 
adlandırılmaktadır (Björk ve Kauppinen-Räisänen, 2016). İkincisi, insanların 
yerel olarak yetiştirilen gıdalara ve gıda maddelerine, kısaca yerel lezzetlere 
ilgi ve merakı olduğu gerçeğidir. Yöresel yemekleri keşfetmek, tatmak ve 
deneyimlemek de bu insanlar için bir cazibe kaynağıdır (Lee ve Scott, 2015). 
Ancak bu insanlar için diğer çekicilikler yemek yemek kadar önemlidir. Başka 
bir deyişle, yemek bu kişilerin ilgisini çekebilir ancak deneyimlerinin temel 
taşı olmayabilir (Lee ve Scott, 2015; Björk ve Kauppinen-Räisänen, 2016). 
Her iki durumda da yerel yemekler turistlerin kararlarının, deneyimlerinin ve 
memnuniyetinin merkezindedir (Tsai ve Wang, 2017; Okumuş ve Çetin, 2018; 
Björk ve Kauppinen-Räisänen, 2019). 

Bir destinasyondaki yerel yiyecekler, o yerin özelliklerini yansıtır, 
içerikleri, pişirme tarzları ve yemek sunma biçimleri o yere özgüdür ve o yerin 
kültürünün bir parçasıdır (Gálvez vd., 2017). Ayrıca yiyecekler coğrafyayı, 
iklimi, özgünlüğü, tarihi, kültürü ve nostaljiyi temsil eder (Björk ve Kauppinen-
Räisänen, 2016). Bu nedenle yerel yemekler turistlerin yerel kültürü daha iyi 
anlamalarını sağlar (Tsai ve Wang, 2017). Yerel yemekler kendine has özellikleri 
nedeniyle diğer destinasyonlar tarafından kolaylıkla taklit edilememekte ve 
destinasyonların çekiciliğini ve rekabet gücünü artırmada önemli bir strateji 
kaynağı oluşturmaktadır (Okumuş ve Çetin, 2018). Yöresel yemekler, yerel 
ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu kadar, turistleri tatmin 
etmekte ve destinasyonun özgünlüğüne de katkıda bulunmaktadır. Turistlerin 
destinasyonda yiyecek ve içecek harcamaları yerel üreticilere ve işletmelere 
fayda sağlamakta ve istihdam olanaklarını artırmaktadır (Du Rand ve Heath, 
2006). Turistler, destinasyonda yerel yiyecekleri tüketmenin yanı sıra yiyecek 
hediyelikleri de satın almaktadır (Henderson, 2009). Yöresel yiyecek ve içecek 
hediyelik eşyalarının satın alınması, seyahati hatırlattığı, seyahat hakkında 
konuşmaya yol açtığı ve hediye olarak verildiğinde destinasyonlara olan ilgiyi 
artırdığı için seyahat sonrası davranışı da etkileyebilir.

Restoranlar lezzet, hijyen ve sağlığın yanı sıra yöresel yemeklerin 
algılanması için önemli yerlerdir (Lin ve diğerleri, 2011). Restoranlar, özellikle 
yerel özellikleri yansıtanlar, turistlerin davranışlarını ve bir destinasyonun genel 
memnuniyetini etkileyebilecek önemli bir turistik çekicilik olarak öne çıkmaktadır 
(Kim, Eves ve Scarles, 2009). Restoranların görünüşlerinin turistlerin yerel 
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yiyecek ve içecekleri tüketmelerine neden olan en önemli özelliklerinden biri 
olduğu söylenebilir (Lin ve diğerleri, 2011). Sosyal yönler veya insan faktörü 
(örneğin, hizmet sağlayıcı, müşteriler ve personel) ile hizmet karşılaşmasının 
fiziksel çevresi içindeki unsurlar (sosyal sembolik işaretler, ürünler ve ambiyans) 
arasındaki etkileşim, deneyim kalitesi, memnuniyet ve tekrar ziyaret açısından 
çok önemlidir (Björk ve Kauppinen- Räisänen, 2019). Ayrıca restoranların 
temizliği, dış görünümü ve dekorasyonu da dahil olmak üzere fiziksel çevre 
iyi düzenlenmelidir (Lin ve diğerleri, 2011). Björk ve Kauppinen-Räisänen 
(2019), yemek mekanlarının turistlerin yemek deneyimlerini deneyimledikleri 
bir sahne olduğunu ve deneyim kalitesini artırabilmek için bu sahnenin çok iyi 
düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Literatürde, gastronomi turizmi ve yöresel yemekler farklı açılardan 
incelenmiştir. Du Rand ve Heath (2006), Güney Afrika’da yaptıkları çalışmada, 
paydaşların destinasyon pazarlamasında gıda turizmini nasıl kullanabileceğini 
ortaya koymaktadır. Şahin ve Ünver (2015), İstanbul Seyahat Acenteleri 
ile yaptıkları çalışmada, Osmanlı Mutfağı ve Türk Mutfağının İstanbul’un 
pazarlama faaliyetlerinde önemli bir cazibe olarak kullanılabileceğini 
belirlemişlerdir. Bayrakçı ve Akdağ (2015), Gaziantep’i ziyaret eden yerli 
turistlerle yaptıkları çalışmada, yiyecek tüketim motivasyonlarının heyecan 
arayışı, kültürel deneyim, duyusal çekicilik ve sağlık beklentisi olduğunu 
bulmuşlardır. Björk ve Kauppinen-Räisänen (2016), yerel gıdaların destinasyon 
pazarlamasında doğru bir şekilde kullanılabilmesi için gıda turistlerinin yerel 
gıdalara yönelik tutumlarına göre gruplandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Yiyecek turistlerini, deneyimciler, zevk alanlar ve hayatta kalanlar şeklinde 3 
gruba ayırmak mümkündür. Okumuş ve Çetin (2018), bir gıda destinasyonu 
olarak İstanbul’un pazarlana bilirliğini ve nasıl pazarlanacağını araştırmıştır. 
İstanbul’un dünya mutfağı ve yöresel mutfaklar açısından zengin olmasına 
rağmen yeterince pazarlanmadığını belirtmişlerdir. Apak ve Gürbüz (2018), 
yerli turistlerin yöresel gıda ürünlerine olan ilgi düzeyini belirlemek amacıyla 
bir araştırma yapmışlardır. Yöresel gıda ürünlerinin doğal, sağlıklı ve otantik 
tadı olduğu ve bu nedenle yerli turistler tarafından satın alındığı belirtilmiştir. 
Türkiye’de yerel pek çok ürün coğrafi işaret almış ürünlerdir.

Günümüzde gastronomi ve turizm ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar 
genellikle yerel mutfak ile destinasyon arasındaki ilişkiyi ve yerel yemeklerin 
tüm destinasyonlar için fark yarattığını ortaya koymaktadır (Hjalager ve 
Carigliano, 2000; Du Rand ve Heath, 2006; Haven-Tang ve Jones, 2006; Okumuş 
ve diğerleri, 2007; Horng ve Tsai, 2010; Çevik ve Saçılık, 2011; Guzman ve 
Canizares, 2011; Deveci ve diğerleri, 2013). 
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Gastronomi, destinasyon ve destinasyon imajına dayalı olarak gelişir 
ve belirli cazibe merkezlerinin pazarlanmasında çok önemli bir rol oynar. 
Günümüzde markalaşma süreci, birçok destinasyonun pazarlanması, artan 
rekabet ve çekicilik gastronomik bir imaj ile sağlanmaktadır. Çeşitli destinasyon 
yönetimi organizasyonları, yerel yiyecekleri hayati bir turizm kaynağı ve 
destinasyon markasının önemli bir parçası (Okumus ve diğerleri, 2013) olarak 
görmektedir. Gıda, yerel ürünlerin tanıtımında önemli bir faktördür ve sosyal 
medyada en çok paylaşılan özelliklerden biridir. Doğru pazarlama stratejileriyle 
sosyal medya platformları, destinasyona ziyaretçiyi kolayca çekebilir (Okumus 
ve Çetin, 2018). 

2. COĞRAFİ İŞARET

Coğrafi işaret, temelde sınırları belli bir sahanın (İdari sınırlara bağlı olma 
zorunluluğu olmadan) tabii ve beşerî şartlarına bağlı olarak gelişmiş, sadece 
o bölgeden elde edilebilen ürünlerin korunmasına yönelik bir uygulamadır. 
Ürünün temel karakteristiğini coğrafi şartların oluşturmasından ötürü bu isimle 
anılan uygulama, kendi içerisinde Menşe Adı ve Mahreç İşareti olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Buna göre Menşe Adı almış ürünler, coğrafi sahaya sıkı 
sıkıya bağlı olup başka bir yerde üretilmesi mümkün olmayan ürünleri ifade 
eder. Mahreç İşaret almış ürünler ise bu anlamda daha esnek olup her ne 
kadar kaynağını aldığı ve bu kaynak yerle ünlendiği belli bir yer söz konusu 
olsa da başka yerlerde de benzer özelliklerde yapılabilirliği olan ürünleri ifade 
etmektedir (Şahin, 2019).

En geniş ifadeyle; “Coğrafi İşaret, sınırları mutlak suretle belirlenmiş 
belli bir alandan (ülke, şehir, ilçe, köy/köyler topluluğu, yöre, havza gibi) 
kaynaklanan/ortaya konan ürünün, kalitesinin, ününün ya da tüm veya temel 
özelliklerinin bahis konusu sahadan kaynaklandığını gösterip, elde edildiği 
mekânla birlikte koruma altına alan bir hukuki koruma ve ticari üstünlük 
sağlama uygulamasıdır.” şeklinde tanımlanabilir (Şahin, 2019).

 Coğrafi işaretler, bazı özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti 
olarak tescil edilir.

2.1.	 	Menşe	Adı	(Protected	Designation	of	Origin	-	PDO)

“6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 34 (1)’e göre, coğrafi sınırları 
belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm 
veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde 
gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar, menşe adıdır” (Resmî Gazete, 2021).
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2.2.	 Mahreç	İşareti	(Protected	Geographical	Indication	-	PGI)

“6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 34 (1)’e göre, coğrafi sınırları 
belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, 
işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları 
içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir” (Resmî Gazete, 
2021).

“Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)’nın 22/1. 
Maddesine göre Coğrafi İşaretler; “Üye bir ülkenin toprağından veya bu toprak 
üzerinde yer alan bir bölge veya yöreden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü 
(itibarı) veya diğer özellikleri itibarıyla esas olarak bu coğrafi menşee atfedilen 
ürünleri tanımlamak için kullanılan işaretlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır” 
(Resmî Gazete, 2021).

3. COĞRAFİ İŞARET COĞRAFYA İLİŞKİSİ

Coğrafi işaret almış ürünlerden menşe adı, coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, 
alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir üründür. Tüm 
veya esas nitelik veya özellikleri, bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğal ve beşerî 
unsurlardan kaynaklanır. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemleri tümüyle bu yöre, 
alan veya bölge sınırları içinde yapılır. Mahreç işareti ise, yine coğrafi sınırları 
belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir üründür. Belirgin 
bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile 
özdeşleşmiştir. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri, belirlenmiş 
yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılır (http://www.avrupapatent.com.tr/tr/
blog/tescilli-cografi-isaretlerin-korunmasi-70).  Tüm bu tanımlar incelendiğinde 
coğrafi işaret almış ürünlere asli özelliğini kazandıran faktörün, üretildiği 
sahanın fiziki ve beşerî coğrafya özellikleri olduğu görülür. Konuyla ilgili 
ülkemizde ve uluslararası düzeyde yürürlükte olan yasal düzenlemelerde de 
coğrafi işaretlere ait en önemli unsurun belirli bir coğrafi bölge ya da yöreye ait 
olması vurgulanmaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretler, belirli coğrafi koşullar 
altında üretilir. 

Başta tarımsal ürünler olmak üzere gastronomiye konu olan coğrafi işaretler, 
kaynak sahanın iklimi, litolojisi, yeryüzü şekilleri, toprak ve bitki örtüsü gibi 
fiziki coğrafya koşullarından etkilenir. Coğrafi işaretlere asıl özelliğini veren 
diğer önemli bir unsur ise sahanın beşerî ve ekonomik coğrafya özellikleri yani 
insana dayalı faktörlerdir. Sahada yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik özellikleri 
bu hususta en önemli faktördür. 
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4. TÜRKİYE’ DE COĞRAFİ İŞARETLER

Ülkemizde coğrafi işaretler ile ilgili yasal düzenlemeler, 22.12.2016 Tarih ve 
29944 Sayılı Resmî Gazete ‘de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
ile 24.04.2017 Tarih ve 30047 Sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6769 Sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir. 
Kanun, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün 
adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal 
ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamayı amaçlar.  Yine kanun, marka, 
coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin 
başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki 
ve cezai yaptırımları kapsar. Kanunla koruma altına alınan ürünler; gıda, tarım, 
maden, el sanatları ve sanayi ürünleridir (https://ci.turkpatent.gov.tr/sayfa/
mevzuat). Çalışmada bu ürünlerden gastronomiye konu olanları ele alınmıştır.

Türkiye’de 2021 yılı (15.09.2021) itibariyle adı geçen kanun ve 
yönetmeliklerle koruma altına alınmış ya da tescillenmiş ürün sayısı 882’dir. 
Bu ürünlerin coğrafi işaret türlerine göre dağılımına baktığımızda bunlardan 
297’sinin menşe adı, 581’inin mahreç işareti, 4’ünün ise geleneksel ürün 
olduğu görülür (Tablo 1). Tescillenmiş ürünlerin gruplara göre dağılımı 
incelendiğinde bunların 227’sinin (% 25,6) işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlar, 192’sinin (% 21,8) yemekler ve çorbalar, 144’ünün (% 
16,4) fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri ve tatlılar, 51’inin (5,8) 
halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatları ürünleri, 38’inin (% 
4,3) halılar ve kilimler, 37’sinin (% 4,2) çikolata, şekerleme ve türevi ürünler, 
35’inin (% 4,0) dokumalar, 27’sinin (% 3,1) peynirler, 15’inin (% 1,7) işlenmiş 
işlenmemiş et ürünleri, 15’inin (% 1.7) bal, 14’ünün (% 1,6) tereyağı dâhil katı 
ve sıvı yağlar, 12’sinin (% 1,4) peynirler ve tereyağı dışında kalan süt ürünleri, 
yine 12’sinin (% 1,4) biralar ve diğer alkollü içkiler, 11’inin (% 1,3) alkolsüz 
içecekler, 9’unun (% 1,0) yiyecekler için çeşni/lezzet vericiler, soslar ve tuz, 
4’ünün (% 0,5) dondurmalar ve yenilebilir buzlar,  39‘unun (% 4,4) ise taş ve 
sabun çeşitleri gibi diğer ürünlerden oluştuğu görülür (Tablo 1).
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Tablo 1. Coğrafi İşaretlerin Ürün Guruplarına Göre Dağılımı

Ürün grubu Menşe 
Adı

Mahreç 
İşareti

Geleneksel 
Ürün Adı

Toplam %

İşlenmiş ve işlenmemiş 
meyve ve sebzeler ile 
mantarlar

194 33 - 227 25,6

Yemekler ve çorbalar 2 186 4 192 21,8
Fırıncılık ve pastacılık 
mamulleri, hamur işleri, 
tatlılar

2 142 - 144 16,4

Çikolata, şekerleme ve 
türevi ürünler

3 34 - 37 4,2

Peynirler 13 14 - 27 3,1
Tereyağı dâhil katı ve 
sıvı yağlar

12 2 - 14 1,6

İşlenmiş İşlenmemiş Et 
Ürünleri

6 9 - 15 1,7

Bal 14 1 - 15 1,7
Alkolsüz içecekler 1 10 - 11 1,3
Peynirler ve tereyağı 
dışında kalan süt ürünleri

5 7 - 12 1,4

Biralar ve diğer alkollü 
içkiler

12 - - 12 1,3

Dondurmalar ve 
yenilebilir buzlar

- 4 - 4 0,5

Yiyecekler İçin Çeşni/
Lezzet Vericiler, Soslar 
ve Tuz

5 4 - 9 1,0

Dokumalar 1 34 - 35 4,0
Halılar ve Kilimler - 38 - 38 4,3
Halılar, Kilimler ve 
dokumalar dışında kalan 
el sanatları ürünleri

6 45 - 51 5,8

Diğer Ürünler 21 18 - 39 4,4
Toplam 297 581 4 882 100

Kaynak. https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani. Erişim Tarihi: 15.09.2021.
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Coğrafi işaretlerin ürün guruplarına göre dağılımı incelendiğinde 
gastronomik ürünlerin diğer bütün ürün gruplarından sayı ve oran bakımından 
fazla olduğu görülür. Nitekim tescillenmiş 882 üründen 728’ini yani yaklaşık 
olarak %83’ünü gastronomik ürünler oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde ise en 
fazla payı, 221 ürün ve %31,2 payla işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile 
mantarlar, 192 ürün ve 26,4 payla yemekler ve çorbalar, 144 ürün ve 19,8 payla 
da fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri ile tatlılar oluşturmaktadır. 

Gastronomik ürünlerden özellikle bir yerin iklimi ve bitki örtüsüyle ilgili 
olarak üretilen ürünlerin menşe işareti olarak tescillendiği görülmektedir. Bu 
ürünlerin özellikle işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar, 
tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar, ballar ve biralar ile diğer alkollü içkiler olduğu 
görülür (Tablo 2). 

Tablo 2. Coğrafi İşaret Almış Gastronomik Ürünlerin Gruplarına Göre Dağılımı.

Ürün grubu
Menşe 

Adı
Mahreç 
İşareti

Geleneksel 
Ürün Adı Toplam %

İşlenmiş ve işlenmemiş meyve 
ve sebzeler ile mantarlar

194 33 - 227 31,2

Yemekler ve çorbalar 2 186 4 192 26,4
Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar

2 142 - 144 19,8

Çikolata, şekerleme ve türevi 
ürünler

3 34 - 37 5,1

Peynirler 13 14 - 27 3,7
Tereyağı dâhil katı ve sıvı yağlar 12 2 - 14 1,9
İşlenmiş işlenmemiş et ürünleri 6 9 - 15 2,0
Bal 14 1 - 15 2,0
Alkolsüz içecekler 1 10 - 11 1,5
Peynirler ve tereyağı dışında 
kalan süt ürünleri

5 7 - 12 1,6

Biralar ve diğer alkollü içkiler 12 - - 12 1,6
Dondurmalar ve yenilebilir 
buzlar

- 4 - 4 0,6

Yiyecekler için çeşni/lezzet 
vericiler, soslar ve tuz

5 4 - 9 1,3

Diğer ürünler 2 7 - 9 1,3
Toplam 271 453 4 728 100

Kaynak. https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani. Erişim Tarihi: 15.09.2021.
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Bunların yanında peynirler, işlenmiş işlenmemiş et ürünleri, peynirler ve 
tereyağı dışında kalan süt ürünleri, yiyecekler için çeşni, lezzet vericiler, soslar 
ve tuzlar da önemli oranda menşe işareti içeren ürünler arasında yer alır. 

Coğrafi işaret almış ürünlerin illere göre dağılımı incelendiğinde eşitsiz 
dağılış ile birlikte her ilde bir ya da birden fazla tescillenmiş ürün olduğu görülür. 
1-10 arasında coğrafi işaret almış ürün sayısına sahip il sayısı 44, 10-20 arasında 
coğrafi işaret almış ürün sayısına sahip il sayısı 29, 20 ve 20’den fazla coğrafi 
işaret almış ürün sayısına sahip il sayısı ise 9’dur (Tablo 3).

İllere göre coğrafi işaret almış ürün sayıları, 1 ile 70 arasında değişmektedir. 
Fiziki, beşerî veya ekonomik coğrafya özellikleri açısından çeşitlilik gösteren 
veya bölgesel olarak geçiş sahalarında yer alan illerde coğrafi işaret sayısının 
daha fazla olduğu görülür. Bu açıdan en fazla ürün sayısına sahip iller Gaziantep 
(70), Şanlıurfa (34), Afyonkarahisar (29), İzmir (29), Kastamonu (24), Konya 
(24), Aydın (22), Ankara (21) ve Bolu’dur (21).  En az coğrafi işaret almış ürün 
sayısına sahip iller 1 coğrafi işaret sayısı ile Ağrı ve Karaman, 2 ürün sayısı ile 
de Batman, Kilis, İstanbul, Kırıkkale, Muş ve Şırnak illeridir.

Daha önceden de belirtildiği gibi coğrafi işaret almış ürünlerin büyük bir 
bölümünü gastronomik ürünler oluşturur. Bu oran ortalama olarak %83’tür. 
Bununla beraber bu oran birçok ilde (23 il) %100’ü bulur. Ağrı, Artvin, Batman, 
Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elâzığ, Hakkâri, Iğdır, 
Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mersin, Muş, Ordu, 
Şırnak, Tunceli ve Yozgat illerinde coğrafi işaret almış ürünlerin tamamı 
gastronomik ürünlerden oluşmaktadır. Birçok ilde ise (23 il) bir ürün dışında 
diğer tescilli ürünleri gastronomik ürünler oluşturur. Bu iller, Adana, Adıyaman, 
Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, 
Erzincan, Giresun, İstanbul, Karabük, Malatya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye 
Siirt, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak illeridir (Tablo 3, Harita 1). Türkiye 
genelinde çeşitli devlet kurumları tarafından tescil başvurusu yapılan ürünlerin 
tamamına yakınının gastronomik ürünler olduğu görülür.
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Coğrafi işaret almış ürünlerin bölgelere göre dağılımı incelendiğinde ürün 
sayısının 83 ile 184 arasında değiştiği görülür (Tablo 4, Harita 2, Şekil 1). En 
fazla coğrafi işaret sayısına sahip bölge 184 ürün ve 20,9 % pay ile Karadeniz 
Bölgesi, en az coğrafi işaret alan bölge ise 83 ürün ve %9,4 pay ile Doğu Anadolu 
Bölgesi’dir. Karadeniz Bölgesi’nde en fazla coğrafi işaret sayısına sahip iller 
Kastamonu (24 ürün), Bolu (21 ürün) Samsun (16 ürün) ve Adapazarı’dır (13 
ürün). Bu bölgeyi 148 ürün ve %16,8 pay ile Güneydoğu Anadolu bölgesi 
izlemektedir. Gastronomi turizmi açısından önemli kentlerin yer aldığı bölgede 
en fazla coğrafi işaret almış ürüne sahip il, 70 ürünle Gaziantep’tir. Bu ili 34 
ürünle Şanlıurfa, 15 ürünle Diyarbakır, 13 ürünle de Hatay izlemektedir.

Tablo 4. Bölgelere Göre Coğrafi İşaret Sayıları

S. No Bölgeler

Coğrafi 
İşaret 
Sayısı

% Gastronomik 
Ürün Sayısı %

Gastronomik 
Ürünlerin 
Coğrafi İşaret 
Sayısına Oranı 
(%)

1 Karadeniz 
Bölgesi

184 20,9
146

20,1 79,3

2 Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi

148 16,8
137

18,8 92,6

3 Ege Bölgesi 141 16,0 110 15,1 78,0
4 İç Anadolu 

Bölgesi
120 13,6

99
13,6 82,5

5 Akdeniz 
Bölgesi

98 11,1
80

11,0 81,6

6 Marmara 
Bölgesi

91 10,3
69

9,5 75,8

7 Doğu 
Anadolu 
Bölgesi

83 9,4
71

9,7 85,5

8 Diğer 
(Türkiye ve 
Yurtdışı)

17 1,9
16

2,2 94,1

Toplam 882 100 728 100 83,0
Kaynak. https://ci.turkpatent.gov.tr/veri-tabani. Erişim Tarihi: 15.09.2021.
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Harita 1. Coğrafi İşaret Almış Gastronomik Ürünlerin İllere Göre Dağılışı

Coğrafi işaret almış gastronomik ürünlerin illere göre dağılımına bakıldığında 
bu sayının 1 ile 65 ürün arasında değiştiği görülür. En fazla gastronomik ürüne 
sahip olan illerin yine coğrafi işaret sayısı fazla olan iller olduğu görülür. Bu 
durum illerin tescil işlemlerinde önceliği gastronomik ürünlere verdiğini 
göstermektedir. Bu iller içerisinde en fazla gastronomik ürüne sahip il 65 ürünle 
Gaziantep’tir. Bu ili 32 ürünle Şanlıurfa, 24 ürünle Konya, 23 ürünle de İzmir 
takip etmektedir.

Ege Bölgesi 141 ürün ve %16,0 pay ile üçüncü sırada yer alır. Bölgede 
Afyonkarahisar, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli en fazla coğrafi işaret almış 
ürüne sahip illerdir. 

 

Harita 2. Coğrafi İşaret Almış Gastronomik Ürünlerin Bölgelere Göre Dağılışı 
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İç Anadolu bölgesi 120 tescilli ürün ve %13,6 pay ile ülkemizde önemli bölgeler 
arasındadır. Bölgede Konya (24 ürün), Ankara (21 ürün) ve Kayseri (19 ürün) 
son yıllarda tescilli ürün sayısını arttıran iller arasında yer almaktadır.

Akdeniz Bölgesinde 98 coğrafi işaret bulunmaktadır. Bölgede En fazla 
coğrafi işarete sahip iller Mersin (18 ürün), Kahramanmaraş (17 ürün), Adana 
(16 ürün), Hatay (13 ürün) ve Antalya’dır (13 ürün).

Marmara Bölgesi’nin coğrafi işaret almış ürün sayısı, 69 olup bölgede 
Bursa (17 ürün), Sakarya (13 ürün) ve Balıkesir (13 ürün) coğrafi işaret sayısı 
en fazla olan illerdir. 

Şekil 1. Bölgelere Göre Coğrafi İşaret ve Coğrafi 
İşaret Almış Gastronomik Ürün Sayıları

Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi işaret sayısı 83’tür. Bu durum coğrafi işaret 
başvurularının diğer bölgelere göre daha geç başlamasından kaynaklanmıştır. 
Bölgede coğrafi işaret sayısı en fazla olan il Erzurum (15 ürün), Malatya (14 
ürün) ve Van’dır (11 ürün). 

Türkiye’de coğrafi işaret başvuruları çoğunlukla gastronomi odaklıdır. 
Nitekim iller bazında olduğu gibi bölge bazında da coğrafi işaret almış ürünler 
içerisinde gastronomi ürünlerinin önemli bir oran teşkil ettiği görülür (Tablo 4, 
Şekil 1). Bu oran toplamda %83 civarında olup bölgeden bölgeye değişmektedir. 
Bu oran %75,8 (Marmara Bölgesi) ile %92,6 (Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
arasında değişir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde coğrafi işaret almış 100 ürününü 
%92’6’sı gastronomi ürünüdür.  Bu oran Doğu Anadolu Bölgesi ‘nde %85,5, İç 
Anadolu Bölgesinde %82,5, Akdeniz Bölgesinde %81,6, Karadeniz Bölgesinde 
%79,3, Ege Bölgesinde %78,0 Marmara Bölgesinde ise %75,8’dir.
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1. Giriş

Covid-19 olarak bilinen diğer adıyla Koronavirüs olarak adlandırılan ve 
dünyada pandemiye sebep olan hastalık ile ilgili olarak bir çok farklı 
alanda araştırmalar yapılmaktadır. Dünyada ilk kez 2019 yılı aralık ayı 

içerisinde Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde (URL1) ortaya çıktığı bilinen 
hastalığın hızla yayılması ve 11.03.2020 tarihinde ilk kez T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile Türkiye pandemi sürecine 
girmiş bulunmaktadır (URL 2). Pandemi olarak adlandırılan bu dünya çapındaki 
salgının öncelikle sağlığımızın korunması için sosyal izolasyon kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Sosyal izolasyon kavramı ise hızlı bir şekilde uygulamaya 
alınmıştır ve birçok alanı etkilemiştir. Başta Sağlık, Eğitim, Turizm, Üretim, 
Ulaşım, Tarım olmak üzere birçok alanı etkisi altına almıştır. Bu alanlarda 
yapılan birçok araştırma ve akademik yayınlar ortaya çıkmıştır. Konu güncel 
ve yeni olması itibariyle sağlık, sosyal ve fen bilimleri alanlarında çok fazla 
rağbet görmüş ve araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada Sosyal grupta yer 
alan İşletme (Business Administration) konusu altında Covid-19 ile ilgili olarak 
yapılmış lisansüstü tezler veri toplama tekniği ile incelenmiştir. Araştırmanın 
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veri kaynağını Yüksek Öğretim Kurulu’nun tez tarama merkezinde Covid-19 
konusunda yapılan 37 adet lisansüstü tez tespit edilmiştir. Bu tezlerin tamamı 
16.12.2021 tarihi itibari ile Yüksek Öğretim Kurulu’nun tez tarama merkezinde 
izinli olarak yer almaktadır. Yapılan bu çalışma nitel bir çalışma olup genel 
tarama modelindedir. Çalışmada yer alan tezler; incelenmiş ve içerik analizi 
yöntemi ile durum analizi yapılmış olup eksikliklere yönelik öneriler tespit 
edilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Koronavirüs olarak hayatımıza giren ve pandemi süreci ile devam eden 
hastalık, hayatımızda o güne kadar rutin olarak yaptığımız ve bildiğimiz her 
şeyi etkilemiştir. Hastalık yeni ve tanınmamaktaydı. Konu ile ilgili olarak 
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve açıklanan tedbirler bulunmaktaydı. 
Alınan ve açıklanan bu tedbirlere ülke olarak uymak zorunda olduğumuz bir 
süreç başlamıştı. Bu tedbirler, insanlar arasına mesafe konulmasını (sosyal 
mesafelenme) gerektiren; günlük yaşam alışkanlıklarının yanı sıra çalışma 
hayatının düzenini, eğitim-öğretim yöntemlerini değiştiren; ulaşım, turizm ve 
hizmet sektörü başta olmak üzere büyüme, Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ve 
istihdam bağlamında ekonomiyi ciddi oranda olumsuz etkileyeceği öngörülen; 
küresel düzeyde insan sağlığına tehdit olarak algılanan Covid-19 salgınının, 
önümüzdeki dönemde birey-devlet ve uluslararası düzeyde değişimin başlatıcısı/
hızlandırıcısı olabileceği düşünülmekteydi. (Arslan ve Karagül 2020,3-4)

3. Yapılan Tez Çalışmaları

2020 ve 2021 yılı aralık ayına kadar olan sürede Ulusal Tez Merkezi kapsamında 
Sosyal grupta yer alan İşletme (Business Administration) konusu altında Covid-
19 terimi ile ilgili olarak yapılan taramada toplam 37 adet tez tespit edilmiş olup 
tezlerin tamamı erişime açıktır.

Kantar (2020) çalışmasında Covid-19 salgınının Türkiye’deki bankaların 
kredi sınıflandırması, tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve krediler için ayrılan 
karşılıklar üzerindeki etkisinin ne çalışmıştır. Covid-19 salgınının dünyada ve 
ülkemizdeki etkileri ve bunları gidermek için alınan önlemlerden tedbirlerden 
bahsedilmiş olup, ayrıca alınan bu tedbirlere yönelik kamu ve denetim otoriteleri 
ile bankalar tarafından uygulanan politika ve alınan kararlar çerçevesinde bazı 
tedbir eleştiri ve öneriler sunulmuştur.

Aksoy (2020) çalışmasında tüketicilerin ekonomik kriz dönemlerinde 
nasıl etkilendiklerinden bahsedilmiştir. Bu çalışma için Covid-19 salgın 
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sürecinde İstanbul’da yaşayan ve Y kuşağı olan 12 tüketici ile bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak da krizden nasıl etkilendikleri ve bunu çözmek 
için nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.

Şen (2021) çalışmasında Covid-19 döneminde tekstil sektörüne olan 
etkileri incelenmiştir. Covid-19 pandemi döneminde tekstil firmalarının aldıkları 
önlemler ve uyguladıkları pazarlama faaliyetleri hakkında bilgiler toplanmıştır. 
Bu araştırma nitel yöntemler kullanılarak çalışılmıştır. Sonuç olarak çalışmada 
müşterilerin taleplerini tekstil firmaları karşılamak için pandemiden sonra 
da video konferans ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlar yapacaklarını ve 
üretimlerini daha çok müşteri taleplerine göre sürdürülebilir ve daha verimli bir 
şekilde yapmaya çalışacaklarını belirtmişlerdir.

Yıldırım (2021) çalışmasında Covid-19 salgınının psikolojik ve çalışma 
hayatına olan etkisi üzerine bir araştırma yapmıştır. Araştırmada amaç hastane 
çalışanlarının bu dönemde hastalık, kaygı, iş tatmini, iş performansı, örgütsel 
bağlılık ve iş stresinin çalışma yaşam kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir. 
Çalışmanın sonucunda çalışanların çalışma yaşam kalitesini pozitif olarak 
doğrudan etkilediği tespit edilmiştir.

Yanılmaz (2021) çalışmada Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan 
afet durumlarının sadece ulusal değil uluslararası boyutlarda olduğunu ve bu 
tarz biyolojik afetlerin ortaya çıkması durumunda bunlarla nasıl mücadele 
edilebileceğini ve gelecekteki benzer olaylar için nasıl tedbirler alınması 
gerektiğine dair bir araştırma yürütmüştür. Bu çalışma için herhangi bir afet 
ya da acil durumla mücadele edilmesi gereken durumlarda uluslararası alanda 
işbirliği, paydaş katılımı, teknoloji transferi, ulusal durum bilgilerinin güncel ve 
şeffaf sunumundan bahsedilmiş olup, blok zincir teknolojilerinin Covid-19 ile 
mücadelesi sırasında kullanılması için yüksek kriter geliştirilmiştir.

Barakalı (2021) çalışmasında sermaye yapısı kararları ile işletmelerin 
değeri arasındaki ilişkinin Covid-19 pandemi sürecinde nasıl etkiler ortaya 
çıkaracağı üzerine bir araştırma yapmıştır. Bu araştırma BİST 100 de faaliyet 
gösteren işletmelerin sermaye yapısı kararlarının Covid-19 öncesinde ve 
sonrasında işletme değerini nasıl etkilediği tespit etmiş ve sonuç olarak bu 
etkinin olumlu bir etki olduğu görülmüştür.

Çürük (2021) çalışmasında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde yer 
alan Lojistik firmalarının Covid-19 süresinde ortaya çıkan ekonomik krizden 
etkilenme durumunu incelemiştir. İnceleme süresinde krize neden olan 
stratejileri ve çözüm önerilerini yorumlayarak nitel yöntemlerle yorumlamıştır.

Karavin (2021) çalışmasında Covid-19 süresince uzaktan çalışmanın 
telekomünikasyon sektöründe çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki 
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etkisini incelemiştir. Çalışma nicel yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Çalışma 
nicel yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Sonuç olarak; çalışanların örgütsel 
bağlılıkları üzerinde kısmi bir etkiye sahip olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Özdemir (2021) çalışmasında Covid-19 süresince farklı sağlık sistemlerine 
sahip olan ülkelerden hangilerinin başarılı olduğunu araştırmıştır. Araştırma için 
Network VZA yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak ise farklı sağlık sistemleri 
kullanan ve gelişmiş olan bazı Avrupa ülkelerinin sağlık sistemlerinin etkin 
olmadığı tespit edilmiştir. Etkin olan ülkelerin sağlık sistemleri ile etkin olmayan 
ülkelerin sağlık sistemleri arasındaki farklılıklar da incelenmiştir.

Manafzade (2021) çalışmasında Covid-19 döneminin başlaması ile 
birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan ve yeni bir dönem başlatan dijital 
dönemi sanatçılar açısından incelemiştir. Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan 
araştırmalar sanatçıların pandemi dönemindeki çaresizliğini büyük ölçekte 
kanıtlar durumdadır. Bu çalışmada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmış 
olup çalışmanın sonucunda sanatçılarla yapılan araştırmada sanatçıların 
verdikleri cevaplara göre sanatsal etkinlikler pandemi sonrasında dijital ortamda 
ve canlı olarak beraber yürütülebilecektir.

Bahşi (2021) Çalışmasından Covid-19 döneminde ekonomi içerisinde 
önemli yere sahip olan perakende ticaret işletmelerinin salgın öncesi 2019 
dönemi ve salgındaki ilk altı aylık verilerini karşılaştırarak salgının ekonomik 
etkilerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere 
göre araştırma yapılan şirketlerin büyük bir çoğunluğunun olumsuz yönde 
etkilendiği tespit edilmiştir.

Bulut (2021) çalışmasında Covid-19 kriz döneminin uçucu ekip kaynak 
yönetimini nasıl etkilediği üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Özellikle 
havacılık alanında Covid-19 döneminde yaşanan krizin etkilerinin çok büyük 
olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak hava yollarının bugünü ve geleceği hakkında 
çalışmalarda bulunmuştur.

Alsharafani (2021) çalışmasında Covid-19 salgın döneminde ölümlerin 
dünya genelinde demografik özelliklerle birlikte incelemiştir. Ayrıca Covid-
19 dönemi öncesinde ve devam ettiği dönem dahilinde ölümlerin farkındalığı 
üzerine nicel bir çalışma yapılmıştır.

Ünlü (2021) Çalışmasında bankacılık sektöründe dijitalleşmenin ve dijital 
bankacılık kabulüne ilişkin banka müşterilerinin davranışsal niyetleri üzerinde 
nasıl etkisi olduğunu araştırmıştır. Çalışma nicel yöntemler kullanılarak 
yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda dijital bankacılık müşterilerinin davranışsal 
niyetleri üzerinde sosyal etki algılanan öz yeterlik güvenilirlik ve kolaylaştırıcı 
koşullarını anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
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Pilikoğlu (2021) çalışmasında Covid-19 döneminde endüstri 4.0 
devriminin bir parçası olan teknolojik gelişmeleri detaylı bir şekilde inceleyerek 
bu devrimin lojistik sektörüne getireceği yenilikleri ortaya koymaktadır. 
Çalışma nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
elde edilen bulgular lojistik sektörü üzerinden değerlendirilmiştir.

Akan (2021) çalışmasında Covid-19 döneminin Türkiye’de dış ticareti 
nasıl etkilendiğini küresel arz zincirini de dikkate alarak incelemiştir. Bu amaçla 
ithalat ihracat ve dış ticaret ülke ve sektörel olarak incelenmiştir. Çalışmadan 
elde edilen sonuçlar benzer bir salgın döneminde ithalatı azaltıcı sektörlerin 
geri bağlantılarını zayıflatıcı ileri bağlantılarını kuvvetlendirici bir strateji 
izlenmesinin önemli olduğu sonucuna varmıştır.

Sağlık (2021) çalışmasında Covid-19 süreci ile ortaya çıkan ve kişilerin 
bu süreçte bir takım alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koymuştur. Bu 
değişikliklerden bir tanesi literatüre koronafobi olarak yerleşmiştir. Koronafobi 
insanları korku ve endişe duygusu ile yaptıkları tüketim alışkanlıklarını da geçici 
ya da kalıcı olarak değiştirmek zorunda bıraktırmıştır. Çalışmada tüketicilerin 
seyahat tercihlerinin koronafobi düzeyi ile ilişkileri analiz edilmiştir. Sonuç 
olarak koronafobi ile tüketicilerin seyahat tercihleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu görülmüştür.

Benli (2021) çalışmasında pandemi döneminde küresel anlamda ticaretin 
nasıl etkilendiğini araştırmıştır. Çalışmada farklı modeller oluşturulmuştur. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlarda da tüm sektörlerin zarar edebileceği sonucuna 
kesin olarak ulaşılamadığı belirtilmiştir. Ayrıca bazı sektörlerin özellikle sağlık 
ve ilaç sektörlerinin kriz sürecinde olumlu etkilendiği de belirtilmiştir.

Şener (2021) çalışmasında havacılıkta kriz yönetiminde uygulanan 
stratejilerin yolcu davranışları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu araştırma 
için hava yolu taşımacılığı yapan kuruluşların nasıl stratejiler geliştirdikleri 
incelenmiştir. Ayrıca Pandemi döneminde yolcuların demografik profilleri ile 
hava yolu seyahati yapma ilişkileri nasıl etkilediği de incelenmiştir.

Öztırpan çalışmasında Covid-19 pandemi sürecinde yer alan sivil havacılık 
sektörünün kurumsal risk yönetimini incelemiştir. Bu çalışmada geleneksel risk 
yönetiminde riskler ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak ele alınmıştır.

Ergiden (2021) çalışmasında Covid-19‘un hayatımıza girmesiyle birlikte 
bir çok alanda yapılan değişiklikler gibi hava yolları şirketleri üzerinde de bir 
takım değişikliklere gidilmiştir. Çalışmada tüketicilerin covid-19 sürecinde 
sanal dünyada davranışları konusunda araştırmalar yapılmıştır. Çalışma küresel 
havayolu işletmelerinin pandemi sürecinde etkili bir şekilde sosyal medya 
platformlarını kullandıklarını tespit etmiştir. Sonuç olarak özellikle araştırmaya 
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konu olan iki hava yolu işletmelerinin ağırlıklı olarak halkla ilişkiler faaliyetlerini 
ilişkin paylaşımlarda bulundukları tespit edilmiştir.

Çetinkaya (2021) çalışmasında Covid-19 dediğimiz pandemi sürecine 
girdiğimiz den beri birçok sektörde ve alanda sanallaşma kavramının ortaya 
çıkışından bahsetmiştir. Kar amacı olmayan organizasyonlarında Covid-19 
döneminde özellikle sanal dünyalarda var olan faaliyetleri hızlanarak yukarı 
doğru ivme kazanmıştır. Bu çalışmada kar amacı gütmeyen organizasyonlar 
üzerinde Covid-19’un etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak araştırmadan elde edilen 
bulgular da Covid-19 döneminde sanal dünyaların bireyler ve kar amacı gütmeyen 
organizasyonlar üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca pandemi 
sürecinden sonra da sanal dünyaların artarak kullanılacağı öngörülmüştür.

Çamlıca (2021) çalışmasında Covid-19 küresel salgını ile yaşanan 
Pandemi krizinin sebep olduğu zorlu ekonomik şartlar altında bilişim teknolojisi 
firmalarının karşılaştırdıkları karşılaştıkları SORUNLAR ele alınmıştır. Sonuç 
olarak yapılan araştırma da elde edilen bulgular bilişim firmalarının krizlere 
karşı stratejik farkındalıklarının düşük olduğunu ve izlenen stratejiler anlamında 
çeşitlilik göstermedikleri tespit edilmiştir sonuç olarak. Firmaların faaliyet 
alanlarını değiştirmeye ve güncellemeye yönelik, küresel krizlerin sebep olduğu 
belirsizlik ortamlarında nasıl başa çıkabilecekleri ve nasıl bir yol haritası 
izlemeleri gerektiği ile ilgili önerilerde bulunmuştur.

Ekşi (2021) çalışmasında Covid-19 salgınıyla birlikte insanların tüketim 
davranışlarının nasıl farklılık gösterdiği konusunda araştırmalarda bulunmuştur. 
Bu amaç doğrultusunda tüketicilerin Covid-19 döneminde e-ticaret 
uygulamalarını kabul ve kullanımı yöntem olarak tercihlerini etkileyen faktörler 
araştırılmıştır. Araştırmada e-ticareti kullanan y kuşağı bireyleri incelenmiştir. 
Sonuç olarak araştırmada e-ticareti kullanan tüketicilerin belirlenen ölçek alt 
boyutlarında etkileri oransal olarak belirlenmiştir.

Ergün (2021) çalışmasında Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan pandemi 
sürecinde, otomotiv, perakende gıda, ulaştırma ve depolama, tekstil, deri ve 
giyim sektörlerinde faaliyet gösteren BIST’e kote firmaların finansal tablolarında 
2019 yılına göre nasıl farklılık gösterdiğini araştırmıştır. 

Arslan (2021) çalışmasında Covid-19 pandemi sürecinde online alışverişi 
güdüleyen faktörleri hazır giyim sektörü tüketicileri üzerinden incelemiştir. Bu 
inceleme kapsamında online hazır giyim alışverişi güdüleyen faktörler tespit 
edilmiştir. Çalışma için anket yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırma 
modelinde yer alan algılanan fayda, içsel ve dışsal öznel norm ve hedonist 
motivasyon değişkenlerinin Anlamlı ve pozitif etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir.
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Kaya (2021) çalışmasında Covid-19 sürecinde sivil havacılık da sektörel 
olarak operasyonların değişim ve dönüşümün stratejik yönetim üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Araştırma için bütünleştirici bir literatür taraması yöntemi 
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda havacılık sektörünün zorunlulukların 
baskıyla geleceği kurtarmak adına özellikle kargo taşımacılığı alanına yöneldiği 
tespit edilmiştir. Fakat bu konunun sürdürülebilirliği konusunda da gelecek 
endişelerinin olduğu tespit edilmiştir.

Albayrak (2021) çalışmasında Covid-19 sürecinde en çok etkilenen 
sektörlerden birisi olan havayolu şirketlerinin bu süreçten nasıl etkilendiklerini 
incelemiştir. Havayolu şirketleri bilanço ve gelir tablosu kalemlerinde meydana 
gelen değişiklikleri oran ve yatay analiz yöntemleri ile incelemiştir. Sonuç olarak 
yatırımcısına güven vermek isteyen havayolu şirketlerinin finansal raporlarında 
Covid-19’un etkilerini ve aldıkları tedbirlere önemli ölçüde yer verdikleri tespit 
edilmiştir.

Doğdu (2021) çalışmasında sağlık çalışanlarının Covid-19 fobisi ve 
tükenmişlik arasında bir ilişki olup olmadığı incelemiştir. Araştırma sonucu 
elde edilen bulgularda sağlık çalışanlarının mesleki hizmet süreleri tükenmişlik 
üzerinde bir farklılık yaratmazken koronavirüs fobisi üzerinde farklılık yarattığı 
sonucuna ulaşılmıştır.

Özışıklı (2021) çalışmasında Covid-19 pandemi döneminde Türkiye’deki 
çevrimiçi içgüdüsel satın alma davranışlarını uyaranları ile incelemiştir. Bu 
süreç dijitalleşme ile ve tüketicilerin satın alma davranışlarında meydana 
gelen değişmelerden oluşmaktadır. Covid-19 pandemisinin etkileri göz önünde 
bulundurularak ve hakkında oldukça az araştırma bulunan içgüdüsel çevrimiçi 
satın alma üzerindeki gelişmeleri kaçırma korkusunu araştırarak literatüre katkı 
sağlamıştır.

Çakırtaş (2021) çalışmasında Covid-19 pandemi süresinde oluşan 
kaosun eğitim yönetimine etkisini iki farklı üniversitede karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir. Araştırmada iki üniversitedeki akademik personellere 
uygulanan pilot anket çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın ilerleyen 
dönemlerde Covid 19 ile ilgili tezler ve çalışmalar için kaynak oluşturulması 
öngörülmüştür.

Genç Kan (2021) çalışmasında Covid-19’un yarattığı korku stres ve 
benzeri panik durumlarının tüketici davranışları üzerinde nasıl etki gösterdiğini 
araştırmıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin korku, panik, hastalık kapma 
tedirginliği gibi konulardan dolayı ve sürecin belirsizliği ile ilgili olarak satın 
aldıkları ürünlerde değişiklikler olduğunu göstermiştir. Ayrıca online satın 
almaya doğru büyük bir eğilim olduğu anlaşılmıştır.
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Nazarova (2021) çalışmasında Türkiye ve dünyada Covid-19 salgını ile 
başlayan ve özellikle 2020 yılında fiziksel aktivitelerin yasaklanmasıyla birlikte 
insanların elektronik pazarlarda daha aktif olduklarını belirtmiştir.

Yayla (2021) çalışmasında Covid-19 salgın döneminde BIST’te işlem 
gören şirketlerin etkinlik analizleri üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. 
Araştırma sonucunda elde edilen veriler göre incelenen dönemler aralığında 
işletmelerin etkinlik oranlarında düşüş olduğu tespit edilmiştir.

Konak (2021) çalışmasında Covid-19 sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları 
sorunların ele almıştır. Çalışma nitel araştırma prensipleri çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucu olarak da pandemi sürecinde 
KOBİ’lerin yaşadığı sorunların durumsal çerçevede değerlendirilmesi gerektiği 
tespit edilmiştir.

Şenyay (2021) çalışmasında Covid-19 virüsü salgınının dünya üzerindeki 
dağılımını inceleyecek bir kuyruk model üzerine araştırma yapmıştır. Çalışma 
için Dünya sağlık Örgütü’nün günlük resmi verilerinden faydalanılmıştır. Ayrıca 
araştırma kapsamında Avrupa bazıları Amerika ülkelerinin bazıları güney 
Amerika’yı temsil eden ülkelerden bazıları ve Rusya ile Hindistan ele alınmıştır 
tüm bu gruplar Türkiye’ birlikte karşılaştırılmıştır.

Tarabah (2021) çalışmasında tCovid-19 süreciyle birlikte artan teknolojik 
kullanımları ve bu kullanımın oluşturduğu teknostres adı verilen stres kavramının 
çalışanların üzerinde tükenmişlik seviyesine etkisini araştırmıştır. Araştırma 
sonucunda teknostresin çalışan tükenmişliği üzerinde etkisi olmadığı fakat 
Covid-19 ‘un çalışan tükenmişliği üzerine etkiye aracılık ettiği tespit edilmiştir.

4. Çalışmanın Amacı

Çalışma, 2020-2021 yıllarında “Covid-19” başlığı altında sosyal alanda ve İşletme 
(Business Administration) konulu lisansüstü tez çalışmalarını incelemiştir. Tez 
çalışmaları ele alınarak bu alanda yapılan çalışmalarda eksikliklerin tespit 
edilmesi ve öneriler sunulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Türkiye de 
Sosyal konularda yer alan işletme alanında özellikle Covid-19 salgın döneminde 
ortaya çıkan araştırmaların derlenerek bir arada incelenmesini hedeflemiştir.

5. Yöntem

Araştırma da yöntem olarak nitel veri analizleri kullanılmış olup genel tarama 
modelinden faydalanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Yüksek Öğretim 
Kurulu’nun tez tarama merkezinde Covid-19 konusunda yapılan 37 adet 
lisansüstü tez tespit edilmiştir. Bu tezlerin tamamı 16.12.2021 tarihi itibari ile 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun tez tarama merkezinde izinli olarak yer almaktadır. 
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6. Bulgular

NO Konular
Yıl

Tezin 
Dili

1
Covid-19 salgınının Türkiye’deki bankaların 
kredi sınıflandırması ve karşılıklarına etkisi 2020 Türkçe

2
Consumer behaviour in economic downturn: A 
qualitative research during Covid-19 pandemic 2020 İngilizce

3
Covid-19 pandemi döneminde tekstil firmalarının 
pazarlama faaliyetleri üzerine bir araştırma 2021 Türkçe

4
Hastalık kaygısının (covid-19) çalışma hayatı 
üzerindeki etkisi: Bir alan çalışması 2021 Türkçe

5

Blokzincir teknolojilerinin Covid-19 kapsamında 
afet risk yönetimi süreçlerindeki uygunluğunun 
değerlendirilmesi yönelik çok kriterli karar 
verme yaklaşımı 2021 Türkçe

6
Covid-19 pandemisinin şirket değeri üzerine 
etkisi: borsa İstanbul’da bir araştırma 2021 Türkçe

7
Kriz yönetimi stratejileri bağlamında Avrupa 
Birliği ülkeleri ve Türkiye lojistik işletmelerinin 
değerlendirilmesi: Covid–19 salgını örneği 2021 Türkçe

8

Covıd-19 sürecinde uzaktan çalışmanın 
telekomünikasyon sektöründe çalışanların 
örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi: İstanbul 
ilinde bir araştırma 2021 Türkçe

9
Covid-19 sürecinde ülkelerin sağlık sistemlerinin 
İki Aşamalı Network VZA Yöntemi ile 
değerlendirilmesi 2021 Türkçe

10
Dijital dönüşümün sanat ve sanatçı faaliyetlerine 
etkisi: COVID-19 üzerine bir araştırma 2021 Türkçe

11
COVID-19’un borsa istanbul’da faaliyet 
gösteren perakende ticaret işletmelerinin finansal 
tablolarına etkisi 2021 Türkçe

12
Covıd-19 kriz döneminin uçucu ekip kaynak 
yönetimine etkileri 2021 Türkçe

13
The effect of demographic factors of employees 
on mortality awareness before and within Covid-
19 2021 İngilizce
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14
Covıd-19 sürecinde bankacılık sektöründe 
dijitalleşme ve banka müşterileri üzerinde bir 
araştırma 2021 Türkçe

15

Covid 19 pandemi sürecinde ve Endüstri 4.0 
çerçevesinde tedarik zinciri uygulamalarının 
değerlendirilmesi: Lojistik sektöründe bir 
uygulama 2021 Türkçe

16
Küresel arz zinciri çerçevesinde Covid-19’un 
Türkiye dış ticaretine etkisi 2021 Türkçe

17
Covid-19 pandemisi sürecinde tüketicilerin 
seyahat tercihleri ile koronafobi düzeyleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesi 2021 Türkçe

18
Covid-19 ve salgın hastalıklar: Küreselleşmeye 
etkileri 2021 Türkçe

19
Havacılıkta kriz yönetiminde uygulanan 
stratejilerin yolcu davranışına etkisi: Küresel 
Covid-19 salgınında Türk hava yolları 2021 Türkçe

20
Covid-19 pandemi sürecinde sivil havacılık 
sektöründe kurumsal risk yönetimi: Türkiye 
örneği 2021 Türkçe

21
Pazarlama iletişimi açısından Covid-19 
pandemisi sürecinde sosyal medyada içerik 
analizi: hava yolu işletmelerinden örnekler 2021 Türkçe

22
Covid-19 döneminde sanal dünyaların kâr amacı 
gütmeyen organizasyonlar üzerindeki etkisi: 
Second life örneği 2021 Türkçe

23
Covıd-19 pandemi krizinde bilişim şirketlerinin 
strateji seçimi üzerine bir araştırma 2021 Türkçe

24
E-ticarette Covid 19 sürecinin tüketicilerin satın 
alma davranışına etkisi 2021 Türkçe

25

Covid-19’un otomotiv, perakende gıda, ulaştırma 
ve depolama, tekstil, deri ve giyim eşyası 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların finansal 
tablolarına etkileri: BİST’te bir araştırma 2021 Türkçe

26
Covıd-19 pandemisi sürecinde online alışverişi 
güdüleyen faktörlerin incelenmesi: Hazır giyim 
sektörü tüketicileri üzerinde bir araştırma 2021 Türkçe
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27
Covid-19 sürecinde sivil havacılıkta sektörel 
operasyonların değişim ve dönüşümünün 
stratejik yönetim üzerindeki etkisi 2021 Türkçe

28

Covid-19’un havacılık sektörü finansal 
raporlarına etkileri: Türk havayolu şirketleriyle 
STOXX Avrupa toplam piyasa havayolları 
endeksinde yer alan şirketlerin incelenmesi 2021 Türkçe

29
Sağlık çalışanlarında Covid-19 fobisi ve 
tükenmişlik ilişkilerinin incelenmesi 2021 Türkçe

30
Antecedents of impulsive online shopping 
behavior during the covid-19 pandemic in Turkey 2021 İngilizce

31

Covid-19 krizinde kaos kuramının eğitim 
yönetimi uygulaması: Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi 
karşılaştırmalı örneği 2021 Türkçe

32
Pandemide covıd-19 stresi ve risk algısının 
tüketicilerin online satın alma niyeti üzerine bir 
araştırma 2021 Türkçe

33
Effects of lockdown during Covid-19 pandemic 
on electronic marketing 2021 İngilizce

34
Covid 19 salgınının bist 100 endeksinde yer alan 
şirketler üzerine etkisi 2021 Türkçe

35
Covid-19 sürecinde KOBİ’lerin karşılaştığı 
sorunlar ve çözümlerine yönelik bir model 
önerisi 2021 Türkçe

36
Stokastik bir yaklaşım ile Covid 19 dünya 
verileri üzerine bir kuyruk modeli uygulaması 2021 Türkçe

37
The impact of technostress and Covid-19 stress 
on employee burnout among employees in 
Turkey under the mediating role of resilience 2021 İngilizce

Tablo 1-Araştırma Kapsamına Alınan Tezler ve Konuları

Yukarıda tablo 1 de görüldüğü üzere toplam 37 adet tez üzerinde çalışılmıştır. 
Bu tezler yapıldıkları yıllar ve hangi dil ile çalışıldıkları belirtilmiştir. 
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Sayı Yüzde (%)

Türü
Yüksek Lisans 37 100
Doktora 0 0
Toplam 37 100

Yapılış Yılları
2020 2 5,41
2021 35 94,59
Toplam 37 100

Tezin Dili
Türkçe 32 86,49
İngilizce 5 13,51
Toplam 37 100

Tablo 2- Tezlerin Yüzdesel Dağılımı 

Yukarıda tablo 2 de çalışılan tezlerin 37 adetinin yüksek lisans tezi olduğu ve 
toplam çalışılan tezlerin %100 ünün yüksek lisans tezleri olduğu belirtilmiştir. 
Bununla birlikte alanda henüz doktora tez çalışması yapılmadığı tespit edilmiştir. 
Yüksek lisans alanında yapılan toplam 37 adet tezden 2 adeti n %5,41 oranla 
2020 yılında yapılmış olup, geriye kalan 35 adet tez %94,59 oranıyla 2021 
yılında yapılmıştır. Tezleri dilleri açısından incelediğimizde ise yapılan toplam 
37 adet tezin 5 adetinin İngilizce dilinde yazıldığı ve %13,51’lik bir orana sahip 
olduğu ve geriye kalan 32 adet tezin %86,49’luk kısmının ise Türkçe olarak 
yazıldığı tespit edilmiştir.

İşlletme Alt Bilim Dalları Sayı Yüzde (%)
Muhasebe Finans 9 24,32
Pazarlama 12 32,44
Yönetim Organizasyon 9 24,32
Uluslararası İşletmecilik 5 13,51
Tedarik Zinciri ve Lojistik 2 5,41
Toplam 37 100

Tablo 3-Tezlerde Çalışılan Konuların İşletme Alt Bilim dallarına göre Dağılımı

Çalışılan tezleri konuları itibariyle işletme biliminin alt dallarında 
sınıflandırdığımızda araştırma kapsamına giren toplam 37 adet tezin, 12 adeti 
pazarlama alanında %32,44 ile ilk sırada yer almaktadır. Onu sırasıyla Muhasebe 
Finans ve Yönetim organizasyon alanları 9’ar adet çalışma ile ve %24,32 ile 
ikinci sırada takip etmektedir. Üçüncü sırada uluslararası işletmecilik 5 adet tez 
çalışması ve %13,51 oranla yer almaktadır. Son sırada 2 adet tez ile Tedarik 
zinciri ve Lojistik konuları %5,41 ile yer almaktadır.
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7. Sonuç ve Öneriler

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 olarak adlandırılan pandemi 2020 ve 2021 yıllarında 
halen devam etmektedir. Pandemi süreci 2021 yılı için 2020 yılında olduğu 
kadar keskin ve net yasakları ortadan kaldırmış olsa da etkileri halen devam 
etmektedir. Bu etkilerin sosyal bilimler alanlarında önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceği düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmada sosyal bilimler alanında 
çok daha fazla konu ile çalışılabileceği düşünülmektedir. Sosyal bilimler 
alanında özellikle İşletme konusunda toplum ve toplumu ilgilendiren olaylar 
çerçevesinde düşündüğümüzde pandemi ve Covid-19 sürecinin de çok daha 
fazla alanda inceleme yapılabileceğini ifade edebiliriz.

Yapılan çalışmada çalışılan alanlar açısından bakıldığında özellikle 
tablolarda oluşan veriler incelendiğinde daha fazla yabancı dilde tez çalışmasının 
yapılabileceği aynı zamanda devam eden sürece bağlı olarak doktora tez 
konularının da yer alması gerektiğini öneri olarak tespit edilmiştir.

Yapılan bu çalışmanın özellikle önümüzdeki dönemlerde Covid-19 
kapsamında yapılacak olan çalışmalara ışık tutması ve yol göstermesi yapılan 
çalışmanın belirlenen hedef ve amaca ulaşması için önemli olduğunu ifade 
edebiliriz.
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