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ÖN SÖZ

Dijital teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte tüm disiplinlerin bu sürece 
hızlı bir şekilde uyum sağlaması kaçınılmaz olmuştur. Artık dijital çağ başladı 
ve bizler inşaa edilen dijital yeni dünyaya kendimizi yeniden konumlandırmak 
zorundayız. Dijital teknoloji, toplumsal bilincimizde ciddi ve hızlı bir değişim 
meydana getirmektedir. Artık hayatımızın birçok alanında, insani ve kurumsal 
münasebetlerimizde açık bir şekilde dönüşüm/etkileşim yaşanmaktadır. 
Yaşanan bu paradigma değişimi elbette ilk önce sosyal ve beşeri disiplinlerde 
görülmektedir. 
Yaptığımız çalışmada bu dönüşümün izlerini sürebilirsiniz. Kitapta; 
“Dergipark Veri Tabanında Covid-19 Üzerine Yapılmış Çalışmalar: İletişim 
Bilimleri Alanındaki Araştırma Makaleleri Üzerine Bir İnceleme”, “İnternet ve 
Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale 
Örneği”, “Gelenekselden Dijitaleküreselmedya Etiği Sorun Alanlarının 
Değerlendirilmesi: 1954’den 2019’a Bordeaux Kodları Bağlamında”, “Siyasal 
Toplumsallaşma Süreci Ekseninde Siyasal Kampanyalara Genel Bakış: 
Kuramsal Bir İnceleme” başlıklı konular üzerinden bahsettiğimiz bu yeni bakış 
açısını görebilir; “Jacques Derrida’nın Fark Ontolojisi Çerçevesinde Reha 
Erdem Filmlerinde ‘Hayvan’ Temsilleri”, “İstanbul’da Sebze-Meyve Ticareti 
ve Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ne Coğrafi Bir Yaklaşım”, “Dilbilim 
Geleneğinde Nukrekâr’ın Fevaidü’l-Gıyasiyye Işığında Meâni Yorumu Denge 
Politikaları ve Türkiyenin Stratejik İkilemi”,  “19. Yüzyılda Arnavutluk’ta Bir 
Osmanlı Kasabası: Premedi”, “Medikal Turistlerin Destinasyon Seçimlerini 
Etkileyen Faktörler ve Bilgi Kaynakları: Türkiye Örneği””, “Osmanlı Millet 
Sisteminde Millet-İ Sadıka-İ Museviye” başlıklı çalışmalarla da modern 
formlarla geçmişe/günümüze yeni bir gözle bakabilirisiniz

Doç. Dr. Ruhi İnan 

Editör
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B Ö L Ü M  I
DERGİPARK VERİ TABANINDA 
COVİD-19 ÜZERİNE YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALAR: İLETİŞİM 
BİLİMLERİ ALANINDAKİ 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ 
ÜZERİNE BİR İNCELEME

Studies on Covid-19 in Dergipark Database: A Study on Research Papers in 
The Field of Communication Sciences

Ahmet Öztekin1 & Harun Akça2

1(Dr. Öğr. Üyesi), Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye,
e-mail: aoztekin@outlook.com
Orcid: 0000-0001-7525-2788

2Erciyes Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Öğrencisi, Kayseri, Türkiye,
e-mail: akcahrn@gmail.com
Orcid: 0000-0002-7202-6512

Giriş

Çin’de 2019 yılının son aylarında ortaya çıkarak tüm dünyayı etkileyen 
Covid-19 pandemisiyle Türkiye, 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk 
vakayla tanışmıştır. 21. yüzyılın en büyük küresel salgını olan Covid-19 

sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel anlamda pek çok şeyi değiştirmiştir. Tüm 
ülkeler söz konusu salgın için farklı önlemler almak zorunda kalmış, hastalığın 
tedavisi ve koruyucu önlemler için tıp dünyası seferberlik ilan etmiştir. Başta 
Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası (DB), Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere küresel çaptaki pek çok örgüt ve 
organizasyon, söz konusu salgınla mücadele için planlamalar yaparak, sorunun 
en az hasarla atlatılabilmesi için çaba harcamışlardır.

Pandeminin Türkiye’de de etkili olmaya başlamasıyla maske takma 
zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, sokağa çıkma yasakları ve esnek mesai 
saatleri gibi bazı önlemler alınmış ve tüm kademedeki okullar uzaktan eğitime 
geçirilmiştir. Başlangıçta tedbiren ve tercihen uygulamaya koyulan söz 
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konusu kurallar, pandeminin şiddetli seyri karşısında yaptırımları olan yasal 
zorunluluklara dönüşmüştür. Benzer kurallar, dünyanın pek çok ülkesinde 
de titizlikle uygulanmıştır. Birey ve toplum sağlığını korumak amacıyla alınan 
söz konusu kararlar sosyal yaşamda da hissedilir derecede büyük değişimler 
ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Covid-19 salgını, dünyayı rutinlerinden 
uzaklaştırarak sağlıktan sosyal yaşama, tüketim kültüründen eğitime, 
siyasal tutumlardan boş zaman aktivitelerine kadar büyük değişiklikleri 
beraberinde getiren ciddi kırılmalara neden olmuştur (Öztekin, 2021, s. 23-24). 
Covid-19 salgını sebebiyle, insanların günlük yaşam pratiklerinde büyük 
değişimlerin görülmesi, sağlık bilimleri başta olmak üzere, tıp 
bölümlerinden sosyal bilimlere, mühendislik bilimlerinden spor bilimlerine 
kadar pek çok disiplinde araştırmaların Covid-19 ve etkileri üzerine 
yapılmasını da beraberinde getirmiştir.

DergiPark (2021) verilerine göre, Covid-19’la ilgili yapılan çalışmaların 
büyük bir bölümünün “sosyal” konu başlığı altında yayımlanmış olması, salgının 
farklı etkilerinin sosyal alanlarda da hissedildiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
Covid-19 nedeniyle günlük sosyal hayatta yaşanan kırılmalar, tüketim 
alışkanlıklarından boş zaman aktivitelerine, çevrim içi çalışmadan kişilerarası 
iletişime kadar geniş bir yelpazede iletişimsel eylemleri de etkilemiştir. Bu 
bağlamda, 'salgının sosyal boyutlarının ortaya çıkarılmasında veri sağlayabilecek 
alanlardan biri olarak iletişim bilimleri çerçevesinde salgının sosyal etkilerini 
okumak mümkündür' varsayımından hareketle, iletişim bilimleri alanında 
yapılmış akademik çalışmalarla salgının hangi konularla ilişkili olarak ele 
alındığının ortaya konulması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İletişim 
bilimleri alanında Covid-19’la ilgili olarak hazırlanan akademik makaleler 
üzerinden içerik, yöntem, veri toplama teknikleri, çalışma konusu ve anahtar 
kelimeleri çerçevesinde genel bir değerlendirmenin yapılarak iletişim bilimleri 
alanında çalışma yapan araştırmacıların salgının hangi sosyal etkileri üzerinde 
ağırlıklı olarak durduklarının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
çalışma, “iletişim bilimi alanında hazırlanan Türkçe araştırma makalelerinde 
Covid-19 pandemisi hangi bağlamlarda ele alınmıştır?” ve “iletişim bilimleri 
alanında çalışan araştırmacılar, Covid-19’un söz konusu etkilerini hangi bilimsel 
yaklaşımlarla ele almışlardır?” araştırma soruları üzerine inşa edilmiştir.

Çalışmanın evrenini, iletişim bilimleri alanında Covid-19 salgını üzerine 
yapılmış Türkçe araştırma makaleleri oluştururken, örneklemini ise DergiPark 
veri tabanında/sunucusunda yayımda olan iletişim bilimleri alanında Covid-19 
salgını üzerine yapılmış Türkçe araştırma makaleleri oluşturmaktadır. Çalışma, 
incelemenin yapıldığı Haziran 2020 -  Mayıs 2021 tarihleri arasındaki 1 yıllık 
süreçte, DergiPark veri tabanında yayımlanan araştırma makalelerini 
kapsamaktadır. Ayrıca çalışma, Türkçe yazılmış araştırma makaleleriyle 
sınırlandırılmıştır. DergiPark veri tabanında/sunucusunda yayımda olan tüm 
makaleler  “Araştırma Makalesi” ve “İletişim” filtreleri ile “Covid” anahtar 
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kelimesiyle taratılmış ve iletişim bilimleri alanında ulaşılan toplam 37 Türkçe 
araştırma makalesi incelenmiştir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak 
belgesel kaynak tarama tekniği kullanılmış, elde edilen veriler nicel ve nitel 
analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir.

Yapılan içerik analizi sonucunda, çalışmalarda kullanılan yöntem, 
çalışmaların ana teması, çalışmanın yapıldığı alan/mecra, çalışmaların anahtar 
kelimeleri, çalışmaların veri toplama teknikleri ve çalışmaların yayımlandığı 
tarihleri çerçevesinde elde edilen bilgilere yer verilerek analiz edilmiştir.

1. 21. Yüzyılın Küresel Salgınları ve Covid-19

Covid-19 pandemi süreci, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei eyaletinin 
Wuhan kentinde SARS-Cov-2 virüsünün tespit edilmesiyle başlamıştır. Kısa 
süre içerisinde önce Çin’de daha sonra da dünya genelinde hızla yayılan bu 
virüs sebebiyle 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından küresel salgın ilan 
edilmiştir. 2003 yılında yine Çin’de ortaya çıkan SARS virüsüne oldukça yakın 
etkileri olan ikinci Koronavirüs (Covid) vakası olması sebebiyle bu yeni virüse 
SARS-Cov-2 (Ciddi Akut Solunumsal Sendrom-Koronavirüs 2) denmiş ancak 
küresel salgın açıklamasıyla birlikte DSÖ tarafından 2019 yılında ortaya çıkan 
virüse Covid-19 (Koronavirüs hastalığı 2019) ismi verilmiştir (İlhan, 2020, s. 
79). Çalışmanın odak noktasını oluşturan Covid-19 salgını, her ne kadar 21. 
yüzyılın ölüm oranı en yüksek salgını olsa da ilk küresel salgını değildir.

2003’te yaşanan ve 21. yüzyılın ilk salgını durumundaki SARS salgını 8 
ayda 29 ülkede etkisini göstermiş, toplamda 8.098 vaka görülmüş ve 774 ölüme 
neden olmuştur (Samancı, 2020, s. 7). DSÖ’ye göre 24 yaşından küçüklerde %1 
in altında, 25-44 yaş aralığında %6, 45-64 yaş aralığında %15, 65 yaş ve üzerinde 
ise %50 mortalite hızı (bir hastalığa bağlı ölümlerin toplam nüfusa bölünmesi 
ile elde edilen ölüm sayısı) görülmüştür (Türkiye Bilimler Akademisi, 2020, s. 
25).

21. yüzyılda yaşanan ve hayvandan insana geçen bir başka salgın olarak 
da MERS hastalığını göstermek mümkündür. 2012 yılında Suudi Arabistan’da 
tek hörgüçlü deveden insana bulaştığı düşünülen MERS virüsü ortaya çıkmıştır. 
MERS virüsü de insanları, yarasaları ve develeri enfekte eden zararlı bir 
Koronavirüs türüdür. SARS-Cov’da %10,9 olan mortalite oranı MERS-Cov’da 
%35 e ulaşmıştır. MERS-Cov 5 kıtada 27 ülkede toplam 2.229 kişiye bulaşmış 
ve 791 kişinin ölümüne sebep olmuştur (Türkiye Bilimler Akademisi, 2020, s. 
25).

SARS-Cov-2 yani Covid-19 virüsü de SARS ve MERS gibi hayvanlardan 
insanlara bulaştığı düşünülen bir Koronavirüs türüdür. 2019 yılı Kasım ayında 
Çin’in Wuhan kentindeki yerel hayvan pazarında bulunduğunu belirten hastalar, 
virüsün hayvanlardan geçmiş olabileceği düşüncesinin oluşmasına sebep 
olmuştur (Aşan Baydemir, 2020, s. 17). Covid-19, SARS’la %70 in üzerinde 
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benzerlik göstermektedir. Covid-19’un hastalar üzerinde görülen semptomları 
kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı, eklem ağrıları olarak tespit edilmiştir. 
Hastalığın ileri evrelerinde zatürre, ağır akut solunum yetmezliği, çoklu organ 
yetmezliği ve ölüm gibi sonuçları olmuştur (Türkiye Bilimler Akademisi, 2020, 
s. 27). DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü, 2021) verilerine göre 24 Ağustos 2021
itibariyle dünya üzerinde görülen Covid-19 vakası toplam 212.357.898, Covid-
19 sebebiyle ölüm sayısı ise 4.439.843’e ulaşmıştır. 25 Ağustos 2021 itibariyle
vaka sayılarının 1.000.000’u aştığı ülkeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1. 25 Ağustos 2021 İtibarı ile Covid-19 Vaka 
Sayısı 1.000.000’un Üzerinde Olan Ülkeler

ÜLKE VAKA SAYISI ÖLÜM SAYISI

Amerika Birleşik Devletleri 35.747.425 629.320

Hindistan 31.693.625 424.777

Brezilya 19.917.855 556.437

Rusya 6.288.677 159.352

Fransa 6.146.619 111.885

Birleşik Krallık 5.880.667 129.719

Türkiye 5.747.935 51.428

Arjantin 4.929.764 105.721

Kolombiya 4.785.320 120.723

İspanya 4.447.044 81.486

İtalya 4.355.348 128.068

İran 3.903.519 90.996

Almanya 3.778.276 92.172

Endonezya 3.440.396 95.723

Polonya 2.883.029 75.261

Meksika 2.848.252 240.906

Güney Afrika Cumhuriyeti 2.456.184 72.191

Ukrayna 2.253.269 52.951
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ÜLKE VAKA SAYISI ÖLÜM SAYISI

Peru 2.111.393 196.353

Hollanda 1.867.815 17.829

Çek Cumhuriyeti 1.673.694 30.374

Irak 1.635.993 18.734

Şili 1.616.942 35.528

Filipinler 1.597.689 28.016

Kanada 1.431.043 26.600

Bangladeş 1.264.328 20.916

Malezya 1.130.422 9.184

Belçika 1.124.715 25.241

İsveç 1.100.040 14.617

Romanya 1.083.341 34.286

Pakistan 1.034.837 23.422
Kaynak: (Wikipedia, 2021)

Yukarıdaki tabloda bulunan verilere bakıldığında, Covid-19 hastalığı 
sebebiyle sadece Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ölüm sayısının SARS ve 
MERS hastalığındaki vaka sayısının 60 katından fazla olduğu görülmektedir. 
Dünyanın neredeyse tamamında görülen Covid-19 vakaları, 25 Ağustos 2021 
tarihi itibarı ile 31 ülkede 1.000.000 vaka sayısından fazladır. Bu durum, 
Covid-19 un 21. yüzyılın mortalite oranı en yüksek küresel salgını olduğunu 
göstermektedir. Salgın sebebiyle uluslararası hareketlilikler kısıtlanmış, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede tamamen ya da kısmen 
sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir. Koronavirüs’ün tedavisini bulmak ya 
da önlem olarak aşı geliştirme amacıyla kurum ve kuruluşlar desteklenmiş, 
büyük bütçeler ayrılmıştır. 

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19, başta birey ve toplum sağlığını 
tehdit etmesi, günlük sosyal yaşantılarda kısıtlamalar oluşturması, ekonomik 
sorunların ortaya çıkması, kişilerarası iletişim biçimlerinin değişmesi gibi 
onlarca farklı sorun ve kırılmaya da neden olmuştur. Salgın kaynaklı söz konusu 
problemlerin iki yıla yakın süredir devam etmesi, Covid-19 salgınının sürekli 
gündemde kalmasına neden olmuştur. Bu durum, Covid-19’un bu süre zarfında 
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farklı disiplinlerdeki çeşitli bilimsel araştırmalara konu olmasını da beraberinde 
getirmiştir. Yapılan incelemelerde neredeyse her disiplinde, Covid-19 ve/veya 
etkileri üzerine hazırlanmış akademik çalışmalara rastlanmıştır.

2. DergiPark Veri Tabanında Covid-19 Üzerine Hazırlanmış Makaleler

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) çatısı altında, Türkiye’de 
yayımlanan akademik hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve 
editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan DergiPark, ulusal akademik dergilerin 
standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve görünürlüğünün artırılmasına 
destek vermek amacıyla oluşturulmuş bir veri tabanıdır (DergiPark, 2021).

Farklı disiplinlerden binlerce dergiye ev sahipliği yapan DergiPark 
platformu, alanlara göre bilimsel çalışmalara erişimi daha kolay hale 
getirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Araştırmacıların istedikleri 
çalışmalara hızla ulaşabilmelerini sağlayacak gelişmiş arama ve filtreleme 
seçenekleriyle araştırma yapma imkânı sunmaktadır. Belirlenen anahtar 
kelimeler çerçevesinde makale türü, yayımlanma tarihi, konu, arama alanları 
gibi filtreleme özellikleriyle aranılan çalışmalara kolay erişimi sağlamaktadır. 
Tıp, sosyal, temel bilimler, mühendislik, ziraat, mimarlık-planlama-tasarım, 
eczacılık, diş hekimliği, veteriner hekimlik ve spor bilimleri olmak üzere toplam 
10 konuda alt alanlarla birlikte filtreleme imkânı tanımaktadır. Bu çalışmada 
ortaya konulan araştırma verilerinin tamamı, DergiPark veri tabanındaki erişime 
açık makalelerin DergiPark arama ve filtreleme kriterleri doğrultusunda tasnif 
edilerek sunulmuştur.

DergiPark veri tabanında, 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle, “Covid” 
anahtar kelimesiyle toplam 2.134 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaların 
877 tanesinin ‘tıp’ konu başlığında, 1.088 tanesinin ‘sosyal’ konu başlığında, 
50 tanesinin ‘temel bilimler’ konu başlığında, 29 tanesinin ‘eczacılık’ konu 
başlığında, 60 tanesinin ‘mühendislik’ konu başlığında, 14 tanesinin ‘mimarlık 
planlama ve tasarım’ konu başlığında, 6 tanesinin ‘veteriner hekimlik’ konu 
başlığında, 4 tanesinin ‘diş hekimliği’ konu başlığında ve 6 tanesinin de ‘ziraat’ 
konu başlığında hazırlandığı görülmektedir. Dolayısıyla, aşağıdaki tablolarda da 
net bir şekilde görüldüğü üzere, Covid-19 pandemisi farklı disiplinlerin üzerine 
araştırma yaptığı, hatta disiplinlerarası araştırmaların yapıldığı önemli bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

DergiPark veri tabanında, 16 Haziran 2021 itibarı ile bulunan makalelerden 
Covid-19’la ilgili yapılmış araştırmaların çalışıldığı alanlar ve yazılan toplam 
makale sayıları DergiPark filtreleme özellikleri çerçevesinde konu/alan ilişkisi 
içerisinde aşağıdaki tablolarda verilmiştir1. 
1 Tablolarda yer alan veriler, DergiPark veri tabanı üzerindeki detaylı arama özellikleri kullanılarak 
DergiPark sisteminin tasnifine göre ayrıştırılmıştır.  
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Tablo 2. Tıp Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan Araştırma 

Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı
Çalışmanın Yapıldığı 
Alan

Çalışma 
Sayısı

Çalışmanın Yapıldığı 
Alan

Çalışma 
Sayısı

Sağlık Bilimleri ve 
Hizmetleri 570 Rehabilitasyon 5

Genel Dahili Tıp 66 Solunum Sistemi 5

Spor Bilimleri 40 Biyokimya ve 
Moleküler Biyoloji 4

Halk ve Çevre Sağlığı 34 Yoğun Bakım 4
Enfeksiyon Hastalıkları 32 Mikrobiyoloji 4
Acil Tıp 20 Fizyoloji 3
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum 17 Üroloji ve Nefroloji 3

Cerrahi 13 Endokrinoloji ve 
Metabolizma 1

Göz Hastalıkları 10 Hücre Biyolojisi 1
Temel Sağlık Hizmetleri 8 Klinik Nöroloji 1
Psikiyatri 8 Kulak, Burun, Boğaz 1
Pediatri 7 Nörolojik Bilimler 1
Radyoloji, Nükleer Tıp, 
Tıbbi Görüntüleme 7 Tıbbi Araştırmalar 

Deneysel 1

Anestezi 5 İmmünoloji 1
Kal ve Kalp Damar 
Sistemi 5 Toplam 877

Kaynak: (DergiPark, 2021)

Birey ve toplum sağlığı açısından bir tehdit olarak Covid-19, tıp konu başlığı 
altındaki hemen her bilim dalında araştırma konusu olarak kendine yer 
bulmuştur. Bu çerçevede sağlık bilimleriyle alakalı alanlarda hazırlanmış 
toplam 877 Türkçe araştırma makalesine rastlanmıştır. Tıp konu başlığı altında 
yayımda olan toplam 877 Türkçe araştırma makalesinin, diğer konu başlıkları 
da dikkate alındığında görece az olduğu düşünülmektedir. Şüphesiz ki farklı 
dillerde ve DergiPark platformu dışında da çok sayıda makaleye ulaşmak da 
mümkündür. Ancak ulusal ağ niteliğindeki DergiPark veri tabanında yer alan 
ve Türkçe olarak hazırlanan araştırma makalelerinin sayısındaki görece azlığın, 
Türkçe bilgi birikimini desteklemediği ortadadır.
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Tablo 3. Sosyal Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan 

Araştırma Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı

Çalışmanın Yapıldığı 
Alan

Çalışma 
Sayısı Çalışmanın Yapıldığı Alan Çalışma 

Sayısı
Eğitim, Eğitim 
Araştırmaları 93 Bilgi, Belge Yönetimi 8

Eğitim, Bilimsel 
Disiplinler 88 Davranış Bilimleri 7

İşletme 87 Kültürel Çalışmalar 7
Hukuk 85 Felsefe 5
Sosyal Bilimler, 
Disiplinler Arası 81 Edebiyat 4

İktisat 78 Tarih 4
İşletme, Finans 65 Eğitim Özel 4
Beşerî Bilimler, Ortak 
Disiplinler 55 Psikoloji, Sosyal 4

İletişim 53 Planlama ve Gelişim 3
Otelcilik, Konaklama, 
Turizm 49 İş 3

Hemşirelik 41 Alan Çalışmaları 3
Sosyoloji 36 Antropoloji 3
Sosyal Çalışma 27 Beslenme ve Diyetetik 2
Uluslararası İlişkiler 27 Dil ve Dilbilim 2
Siyasi Bilimler 22 Müzik 2
Din Bilimi 21 Psikoloji, Klinik 2
Yöneylem, Araştırma ve 
Yönetim Bilimi 19 Psikoloji, Ortak Disiplinler 2

Psikoloji 18 Bilim felsefesi ve Tarihi 1
Sağlık Politikaları ve 
Hizmetleri 18 Ergonomi 1

Coğrafya 12 Kadın Araştırmaları 1
Sanat 12 Eğitim Psikolojisi 1
Folklor 11 Sosyal Akımlar 1
Dil Bilim 10 Tiyatro 1
Kamu Yönetimi 9 Toplam 1.088

Kaynak: (DergiPark, 2021)
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DergiPark arama kriterlerinde yer alan konu başlıklarından ‘sosyal’ alanda 1.088 
çalışma yapıldığı görülmektedir. Covid-19’la ilgili olarak tıp konu başlığına 
kıyasla daha fazla sayıda çalışmayı içeren ‘sosyal’ konu başlığı, her ne kadar 
tıp konu başlığına göre daha fazla sayıda alt alan içerse de arada dikkati çeken 
bir farkın olduğu görülmektedir. Bu durumu, Covid-19’un sadece bedensel 
sağlık üzerinde etkili olmadığı, sosyal alanda da bireysel ve toplumsal anlamda 
en az sağlık kadar büyük etkilerinin de olduğu şeklinde okumak mümkündür. 
Folklordan eğitim psikolojisine, ergonomiden tarihe, eğitim araştırmalarından 
felsefeye kadar pek çok alanda araştırmaların yapılmış olması, Covid-19’un 
sosyal alanda da ölçülebilir etkilerinin olduğunu göstermesi açısından 
önemlidir. Bir diğer bakış açısıyla ‘sosyal’ konu başlığı altında ‘tıp’ konu 
başlığından daha fazla sayıda araştırma makalesinin üretilmiş olmasını, 
günümüzde insana, dünyaya, bilime dair her şeyin sosyal ve beşerî bilimlerde de 
bir mutlaka karşılığının olduğu şeklinde okumak da mümkündür. 18. yüzyılın 
sonu 19. yüzyılın başında profesyonelleşme ve uzmanlaşma anlamında bilim 
dallarının ayrışmasının üzerinden çok da geçmeden, küreselleşme ve iletişim 
teknolojilerindeki ilerlemeye bağlı olarak disiplinlerin ayrışmaktan çok daha 
fazla oranda iç içe geçtiklerini ve disiplinlerarası çalışmaların giderek arttığını 
söylemek mümkündür. Bu vesileyle, günümüzde uzmanlaşmayla daralan bilimin 
etkileşimle, iletişimle genişleyerek opaklıktan transparanlığa, keskin 
sınırlardan geçirgenliğe, ayrışmadan iç içeliğe doğru bir yönde geliştiği 
şeklindeki bir tespitin farklı tartışmaları ateşleyeceği düşünülmektedir.

Tablo 4. Temel Bilimler Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan Araştırma  

Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı
in Alanl

Çalışmanın Yapıldığı Alan Çalışma
Sayısı

Çalışmanın
Yapıldığı Alan

Çalışma 
Sayısı

Biyoloji 19 Ekoloji 1
Matematik 9 Fizik, Uygulamalı 1
Kimya, Ortak Disiplinler 8 Genetik ve Kalıtım 1
Kimya, Organik 4 Ortak Disiplinler 1
Balıkçılık 2 İstatistik ve Olasılık 1
Viroloji 2 Toplam 50
Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi 1

Kaynak: (DergiPark, 2021)

Yapılan arama sonucunda ‘temel bilimler’ konu başlığında toplam 50 tane 
Türkçe araştırma makalesine ulaşılmıştır. Farklı alan ve alt başlıklarda Covid-19 
üzerine yapılmış çalışmaların olması, Covid-19’un yukarıda belirtilen çok yönlü 
etkisine bir örnek teşkil etmektedir.



10      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

Çalışmanın 
Yapıldığı Alan Çalışma Sayısı Çalışmanın 

Yapıldığı Alan
Çalışma 
Sayısı

Farmakoloji ve 
Eczacılık

15 Toksikoloji 14

Toplam 29
Kaynak: (DergiPark, 2021)

DergiPark verilerine göre toksikoloji, farmakoloji ve eczacılık alt dallarıyla 
birlikte ‘eczacılık’ konu başlığında toplam 29 çalışma yer almaktadır. Söz 
konusu alanın Covid-19’la doğrudan ilişkisinin bulunmasına karşın, tıp konu 
başlığında da olduğu gibi çalışma sayısının görece az olduğu düşünülmektedir. 
Dolayısıyla, birey ve toplum sağlığı açısından Covid-19’la ilgili yapılmış 
çalışmaların, Türkçe bilgi birikimine katkısının düşük olduğu ve 
zenginleştirilmesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğine dair genel bir 
kanaat oluşmuştur. 

Tablo 6. Mühendislik Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan Araştırma 

Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı

Çalışmanın Yapıldığı Alan Çalışma 
Sayısı

Çalışmanın Yapıldığı 
Alan

Çalışma 
Sayısı

Mühendislik ve Ortak 
Disiplinler 14 Enerji ve Yakıtlar 2

Bilgisayar Bilimleri, Bilgi 
Sistemleri 7 Malzeme Bilimleri, 

Kâğıt ve Ahşap 2

Bilgisayar Bilimleri, Yapay 
Zekâ 6 Yeşil, Sürdürülebilir 

Bilim ve Teknoloji 2

Bilgisayar Bilimleri, 
Disiplinler Arası Uygulamalar 5 Bilgisayar Bilimleri, 

Teori ve Metotlar 1

Endüstri Mühendisliği 4 Malzeme Bilimleri, 
Tekstil 1

Gıda Bilimi ve Teknolojisi 4 Mühendislik, Kimya 1
Mühendislik, Elektrik ve 
Elektronik 4 Yerbilimleri, Ortak 

Disiplinler 1

Çevre Mühendisliği 3 İnşaat Mühendisliği 1
Denizcilik 2 Toplam 60

Kaynak: (DergiPark, 2021)

Tablo 5. Eczacılık Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan Araştırma 

Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı
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Mühendislik konu başlığı içerisinde, 17 farklı alt başlık altında toplam 60 
çalışmaya ulaşılmıştır. Ortak disiplinler ve disiplinlerarası uygulamalardaki 
araştırma sayılarındaki yoğunluk, mühendislik alanında yapılan çalışmaların 
da bu çalışmada iddia edildiği üzere söz konusu salgının çok yönlü etkilerini 
kanıtlar niteliktedir.

Tablo 7. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Konu Başlığında 16 Haziran 2021 
Tarihi İtibarı ile “Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda 

Ulaşılan Araştırma Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı
Çalışmanın 
Yapıldığı Alan Çalışma Sayısı Çalışmanın 

Yapıldığı Alan Çalışma Sayısı

Mimarlık 13 Peyzaj Mimarlığı 1
Toplam 14

Kaynak: (DergiPark, 2021)

Covid-19’un çok yönlü etkisi olduğunu gösteren çalışmalardan bazıları da 
mimarlık, planlama ve tasarım konu başlığı altında yer almaktadır. Tarama 
sonucunda toplam 14 çalışmaya ulaşılmıştır.

Çalışmanın Yapıldığı 
Alan

Çalışma 
Sayısı

Çalışmanın Yapıldığı 
Alan

Çalışma 
Sayısı

Mühendislik, Ziraat 3 Ziraat, Ortak Disiplinler 1
Tarımsal Ekonomi ve 
Politika

1 Ziraat, Sütçülük ve 
Hayvan Bilimleri

1

Toplam 6
Kaynak: (DergiPark, 2021)

Ziraat konu başlığı altında, 4 farklı alanda toplam 6 tane Covid-19’la ilgili 
çalışmaya rastlanmıştır. 

Tablo 9. Veteriner Hekimlik Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan Araştırma 

Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı

Çalışmanın Yapıldığı Alan Çalışma 
Sayısı

Veteriner Hekimlik 6

Kaynak: (DergiPark, 2021)

Tablo 8. Ziraat Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan 

Araştırma Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı
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Veteriner hekimlik konu başlığı altında, Covid-19’la ilgili hazırlanmış 6 
çalışmaya rastlanmıştır.

Tablo 10. Diş Hekimliği Konu Başlığında 16 Haziran 2021 Tarihi İtibarı ile 
“Covid” Anahtar Kelimesiyle Yapılan Arama Sonucunda Ulaşılan Araştırma 

Makalelerinin Alanlara Göre Dağılımı
Çalışmanın Yapıldığı Alan Çalışma Sayısı
Diş Hekimliği      4

Kaynak: (DergiPark, 2021)

DergiPark arama kriterlerindeki konu başlıklarından sonuncusu olan diş 
hekimliği konu başlığı altında yapılmış 4 çalışma bulunmaktadır.

3. Araştırma ve Bulgular

16 Haziran 2021 tarihi itibarı ile DergiPark veri tabanında “Covid” anahtar 
kelimesiyle yapılan aramada iletişim bilimlerinde hazırlanmış toplam 53 çalışma 
olduğu görülmüştür. Sınırlılıklar çerçevesinde filtreye “araştırma makalesi” 
eklenerek yapılan arama sonucunda 43 makale listelenmiştir. Son olarak 
“Türkçe” filtreleme de eklendiğinde toplam 37 çalışmaya ulaşılmıştır. Özetle 
iletişim bilimleri alanında çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları çerçevesinde 
belirtilen filtreleme ve anahtar kelime seçimi sonucunda incelenmek üzere 
toplam 37 tane makale tespit edilmiştir. Erişilen 37 çalışmanın tamamı içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir2 ve analizleri aşağıda sunulmuştur.

Yöntem Sayı Yüzde
Nitel 13 %35,13
Nicel 24 %64,86

Toplam 37 %100

Makalelerde kullanılan yöntem türlerine bakıldığında 24 makalede analiz 
sonuçlarının sayısal verilerle açıklandığı nicel araştırma yöntemi kullanılırken, 
13 makalede ise elde edilen veriler nitel değerlendirmelerle paylaşılmıştır. Bu 
bağlamda incelenen çalışmaların yaklaşık 3/2’sinin nicel çalışmalar olduğu 
tespit edilmiştir. Bu anlamda, araştırmacıların çalışmalarında ağırlıklı olarak 
sayısal verilere dayalı durum tespiti yapmayı bir öncelik olarak gördüklerini 
söylemek mümkündür.

2 Örneklem çerçevesinde analiz edilen makalelerin tamamı kaynakçada sunulmuştur.

Tablo 11. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer 
Alan İletişim Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinde 

Kullanılan Yöntemlerin Türlerine Göre Dağılımı
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Tablo 12. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer Alan İletişim 
Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinde Kullanılan Yöntemlerin Dağılımı
Yöntem Sayı Yüzde

İçerik Analizi 16 % 43,24
Betimsel Analiz 3 % 8,10
Göstergebilimsel Analiz 3 % 8,10
Söylem Analizi 3 % 8,10
Yöntem Bilgisine Ulaşılamayan Makaleler 3 % 8,10
Diyalojik Yaklaşım 1 % 2,70
Doküman İnceleme Yöntemi 1 % 2,70
Gündem Analizi 1 % 2,70
Halkla İlişkiler Modelleri Bağlamında Analiz 1 % 2,70
Karma Araştırma Modeli 1 % 2,70
Tematik Analiz 1 % 2,70

Çoklu Frekans Analizi ve Merkezi Eğilim 
İstatistikleri 1 % 2,70

Frekans ve Korelasyon Analizi 1 % 2,70
Karşılaştırmalı Yöntem 1 % 2,70

Toplam 37 % 100

İncelenen makalelerde toplam 13 farklı araştırma yöntemi kullanıldığı tespit 
edilmiştir3. En fazla kullanılan yöntemler olarak 16 makalede içerik analizi, 
3 makalede betimsel analiz, 3 makalede göstergebilimsel analiz, 3 makalede 
söylem analizi dikkati çekmektedir. Diyalojik yaklaşım, doküman inceleme, 
gündem analizi, halkla ilişkiler modelleri bağlamında analiz, karma araştırma 
modeli, tematik analiz, çoklu frekans analizi ve merkezi eğilim istatistikleri, 
frekans ve korelasyon analizi, karşılaştırmalı yöntem gibi yöntemler de birer 
makalede kullanılmıştır. Üç makalede ise yöntem bilgisi paylaşılmamıştır. İçerik 
analizinin en fazla kullanılan yöntem olması, biraz önce de ifade edildiği üzere, 
araştırmacıların öncelikli hedefinin sosyal yaşamdaki değişimi ve kırılmaları 
sayısal verilerle ortaya koyarak bir durum tespiti yapma ve ardından bu verileri 
niteliksel olarak yorumlayarak toplumsal etkilerini okuma çabası olarak ele 
almak mümkündür. 

3 Tabloda belirtilen yöntemler, incelenen 37 makalenin yöntem bölümündeki bilgilerden 
derlenmiştir. 
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Tablo 13. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer Alan İletişim 
Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinde Kullanılan Veri Toplama 

Tekniklerinin Dağılımı
Veri Toplama Tekniği Sayı Yüzde

Belgesel Kaynak Tarama 22 %59,45

Anket 6 %16,21

Görüşme/Mülakat 5 %13,51

Kodlama Cetveli 2 %5,40

Gözlem 1 %2,70

Metin Madenciliği 1 %2,70

Toplam 37 %100

İncelenen makalelerin %59,45’ini oluşturan 22 makalede veri toplama 
tekniği olarak belgesel kaynak tarama tekniği kullanılmıştır. Dolayısıyla 
araştırmacıların büyük bir bölümü teorik çerçevedeki çalışmalar üzerine 
eğilmiştir. Mevcut bilgi birikiminden faydalanmak suretiyle veriler arasında 
kıyaslamalar yaparak değişimlerin vurgulanması çoğu makalenin öncelikli 
hedefi olmuştur. 6 makalede ise veriler anket tekniği ile toplanarak, Covid-19’un 
sosyal yaşamdaki etkileri katılımcıların paylaşımlarından ortaya çıkarılmıştır. 
Benzer şekilde 5 makalede de veriler görüşme/mülakat tekniği ile toplanarak 
katılımcıların Covid-19’a dair tecrübeleri, yaşam pratiklerindeki değişimler 
araştırmaya yön vermiştir. 2 makalede kodlama cetveli, 1’er makalede 
de gözlem ve metin madenciliği teknikleri benzer amaçlarla kullanılarak 
katılımcıların paylaşımını esas almıştır.

Tablo 14. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri 
Tabanında Yer Alan İletişim Bilimlerindeki Türkçe 

Araştırma Makalelerinin Çalışma Konularına Göre Dağılımı

Çalışma Konusu Sayı Yüzde

Sosyal Medya Kullanımı 8 %21,62

Pandemi Sürecinde Markaların Pazarlama Stratejileri 4 %10,81

Covid-19 ve Sosyal Medyada Nefret Söylemi 2 %5,40

Pandemi Sürecinde Sinema 2 %5,40

Uluslararası Siyasi Gündem 2 %5,40



DERGİPARK VERİ TABANINDA COVİD-19 ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR: İLETİŞİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMA  . . .       15

Çalışma Konusu Sayı Yüzde

Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim 2 %5,40

Koronavirüs Haberlerinde Türkiye’ye Karşı Algı 
Yönetimi 2 %5,40

Koronavirüs ile İlgili Çıkan Yanlış Haberler 2 %5,40

Pandemi Döneminde Değişen Tüketim Pratikleri 2 %5,40

Pandemi Sürecinde Evden Çalışma 2 %5,40

Aşı Haberleri 1 %2,70

Covid 19 Aşısı Karşıtlığı 1 %2,70

Covid-19 Haberlerine Karşı Geleneksel Medya ve 
Yeni Medyaya Olan Güven 1 %2,70

Covid-19 Salgını ile Mücadele Konusunda 
Hükümetin Uyguladığı Ekonomik Politikalar 1 %2,70

Dijital Filyasyon Uygulamalarındaki Mahremiyet 1 %2,70

Koronavirüs Salgınıyla İlgili Haberler 1 %2,70

Pandemi Sürecinde Değişen Yaşam Pratikleri 1 %2,70

Toplumsal Mizah Üzerine Yapılan Çalışmalar 1 %2,70

Türkiye’de Covid-19 Gündemi 1 %2,70

Toplam 37 %100

Covid-19 pandemisi sürecinde hem Türkiye’de hem dünyada insanların yaşam 
pratiklerinde yaşanan büyük değişimler, incelenen makalelerin içeriklerine de 
yansımıştır. Bu bağlamda incelenen çalışmaların ana temalarında çeşitlilik 
gözlenmiştir. İncelenen makalelerde özellikle pandemi sürecinde sosyal 
medya kullanımının yoğun olarak çalışıldığı görülmektedir. İnsanların 
pandemi sebebiyle günlük vakitlerinin çoğunu evlerinde geçirmeleri, 
internet ve sosyal medya kullanımındaki artışı beraberinde getirmiştir. 
Bu sebeple, iletişim alanında yapılan araştırmaların çoğunluğunu internet 
tabanlı medya araştırmalarının oluşturduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 
internet tabanlı medya kullanımının ise alışverişten haber erişimine, sosyal 
medya paylaşımlarından uzaktan eğitime kadar geniş bir yelpazede olduğu 
görülmüştür. Bu bağlamda, Covid-19 nedeniyle evde geçirilen sürenin, 
internet tabanlı medya kullanımına doğrudan etkisinin olduğunu söylemek 
mümkündür.
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Tablo 15. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer Alan İletişim 
Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinin Covid-19’la İlişki/Bağlam 

Kurdukları Konulara Göre Dağılımı
İlişkili Konular Sayı Yüzde
İnternet Haber Siteleri 6 %16,21
Twitter 6 %16,21
Youtube 3 %8,10
Instagram 3 %8,10
İş Hayatı 3 %8,10
Alışveriş Uygulamaları 1 %2,70
Dış Politika 1 %2,70
Dijital Filyasyon Uygulamaları 1 %2,70
Ekşi Sözlük 1 %2,70
Facebook 1 %2,70
Gazete Haberleri 1 %2,70
Geleneksel Medya ve Sosyal Medya 1 %2,70
Genel Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı 1 %2,70
İnsan Davranışları 1 %2,70
Karikatür 1 %2,70
Markaların Covid-19 ile İlgili Reklam Afişleri 1 %2,70
Sağlık 1 %2,70
Sinema Filmleri 1 %2,70
Sinema Salonları 1 %2,70
Televizyon 1 %2,70
Uzaktan Eğitim Platformları 1 %2,70
Toplam 37 %100

Tablo 15’e bakıldığında, çevrim içi aktivitelerin %59,42’lik bir oranla 
ağırlıklı olarak ele alındığı dikkati çekmektedir. Bu bağlamda araştırmacıların 
genel olarak, pandemi dönemindeki çevrim içi aktiviteleri ve aktivitelerdeki 
değişimi/dönüşümü ortaya koymaya yönelik çalışmalara önem verdikleri tespit 
edilmiştir. Söz konusu veriler, yüz yüze kişilerarası iletişimin sekteye uğradığı 
bu dönemde, sosyal medya kullanımı başta olmak üzere çevrim içi alışverişlere 
(tüketim kültüründeki değişimi), mizah unsurlarına ve haber içerikleri üzerine 
değerlendirmelerde bulunduklarını göstermektedir. Covid-19’la ilişkili 
olarak ele alınan diğer konulara baktığımızda yine salgın nedeniyle yüz yüze 
gerçekleştirilemeyen eğitim, bulaşı önlemek için kapatılan sinema salonları 
ve vizyona giremeyen ve/veya kötü gişe rakamlarına sahip sinema filmleri, 
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markalar bağlamında Covid-19 sosyal sorumluluk çalışmalarının araştırmacılar 
tarafından ele alınan diğer konular arasında olduğu görülmektedir. Araştırma 
konularındaki bu çeşitlilik, iletişim bilimi üzerine çalışma yapan araştırmacıların 
Covid-19’un etkilerini çok yönlü okuyabildiklerini göstermesi açısından 
önemlidir. Yukarıdaki bölümlerde de ifade edildiği üzere, 21. yüzyılın en büyük 
salgını olarak karşımıza çıkan Covid-19, insan davranışları üzerinde büyük 
değişikliklere neden olmuş ve iletişimsel anlamda dönüşümlerin/değişimlerin/
kırılmaların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda iletişim çalışmaları 
yapan araştırmacıların, toplumsal ve bireysel olarak yaşanan değişimi/dönüşümü 
dikkatli bir şekilde gözlemleyerek psiko-sosyal, sosyo-ekonomik ve sosyo-
kültürel çıkarımlarda bulunduklarını ve sosyolojik çözümlemeler yaptıklarını 
söylemek mümkündür.

Tablo 16. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer Alan İletişim 
Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı

Anahtar Kelime     Anahtar Kelime Anahtar Kelime Kullanım 
Sayısı

Covid-19 33 Güvenilirlik 1 Sinema 1
Korona Virüs 8 Haber Siteleri 1 Siyasal Aidiyet 1

İçerik Analizi 4 Hakikat Sonrası 1
Sosyal Medya 
Pazarlaması

1

Pandemi 4 Henri Bergson 1 Sosyal Medya 1
Yeni Medya 3 Home Office 1 Sosyal Pazarlama 1
Twitter 3 Kamusal Alan 1 Sosyal Reklam 1

Salgın 2 Karantina 1
Sosyo-Mekânsal 
Diyalektik

1

Sahte Haber 2 Karikatür 1 Söylem 1
Algı 2 Kriz 1 TRT World 1
Halkla İlişkiler/ 
Halkla İlişkiler 
Modelleri

2 Küresel Salgın 1 Türkiye 1

Kriz İletişimi 2 Küreselleşme 1
Uluslararası 
Politika

1

Manipülasyon 2 Independent Türkçe 1 Uzaktan Eğitim 1
Mizah/ Mizah 
Kuramları

2 Instagram 1 Verileştirme 1

Uluslararası 
İlişkiler

2 İtibar Yönetimi 1 Yanlış Haber 1

Nefret Söylemi 2 İktidar 1 Yaşlılık 1
#Hayatevesığar 1 İletişim 1 Yeni Kapitalizm 1

Kullanım 
Sayısı

Kullanım 
Sayısı
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Anahtar Kelime      Anahtar Kelime Kullanım 
Sayısı

Anahtar Kelime Kullanım 
Sayısı

Aile 1 İnfodemi 1 Yeni Nesil 
Alışveriş 
Platformları

1

Algı Düzeyi 1 İnternet Haberciliği 1 Youtube 1

Algı Yönetimi 1 İnternet 1
Yükseköğretim 
Kurumları

1

Alışveriş 
Motivasyonları

1 Kadın 1
Fayda Odaklı 
İletişim

1

Aşı Karşıtlığı 1
Koronavirüs 
Haberleri

1 Dijital Pandemi 1

Ataerki 1 Marka Yönetimi 1 Dijital Platformlar 1
BBC Türkçe 1 Metin Madenciliği 1 Dijital Tüketim 1

Büyük Veri 1 Muhalefet 1
Dijital Filyasyon 
Uygulamaları

1

Caps 1 Mülteciler 1 Dilbilim 1
Çerçeveleme 
Kuramı

1 Negatif Etkili Dil 1
Doğrulama 
Platformları

1

Dezenformasyon 1 Öz-Düşünümsellik 1 DW Türkçe 1
Dijital Medya 1 Pazarlama İletişimi 1 Eğitim 1
Fahrettin Koca 1 Postmodern 1 Ekşi Sözlük 1
Feminist 
Metodoloji

1 Sağlık Bakanlığı 1 Eleştirel Söylem 1

Film İzleme 
Alışkanlıkları

1 Sağlık Haberciliği 1 Esnek Çalışma 1

Gazetecilik 1 Sinema Salonları 1 Kamu Diplomasisi 1
Geleneksel Medya 1 İzolasyon 1 Dijital İletişim 1
Genç İzleyiciler 1 Şeffaflık 1 Diyalojik Yaklaşım 1
Google&Apple 
API

1 Telekomünikasyon 1 Medya 1

Göstergebilim 1 Televizyon 1
Tüketici 
Davranışları

1

Gülme Kuramı 1 TRT Eba TV 1 Marka 1

Çalışmalarda Covid-19’la ele alınan ilişkili/bağlamsal konular kadar, 
çalışmalarda seçilen anahtar kelimeler de önem taşımaktadır. Anahtar kelimelerin 
en öz haliyle çalışmaların içeriğini yansıttığı düşünüldüğünde, daha önce de 
ifade edilen çeşitlilik tekrar karşımıza çıkmaktadır. Tüketici davranışlarından 
telekomünikasyona, eğitimden mültecilere, itibar yönetiminden siyasal aidiyete 

Kullanım 
Sayısı
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kadar siyasal, kültürel, ekonomik alanlarda yapılan araştırmalarla iletişim bilimi 
alanında çalışan araştırmacıların, Covid-19’un farklı etkilerini gözlemlemeye 
ve çözümlemeye çalıştıkları görülmüştür.

Aylar Sayı 2020 Yılı Yüzdesi Genel Toplam Yüzdesi
Haziran 2020 1 %5,26 %2,70
Temmuz 2020 1 %5,26 %2,70
Ağustos 2020 0 %0 %0
Eylül 2020 1 %5,26 %2,70
Ekim 2020 7 %36,84 %18,91
Kasım 2020 1 %5,26 %2,70
Aralık 2020 8 %42,10 %21,62
Toplam 19 %100 %51,33

Tablo 17’deki verilere göre, 2020 yılında Covid-19’la ilgili yazılan 
makalelerin Haziran 2020 ayı itibariyle yayımlanmaya başlandığı 
görülmektedir. Ülkemizde ilk Koronavirüs vakasının Mart 2020’de 
görülmesi ve vaka sayılarının hızla artması sebebiyle ilgi çeken konunun 
bilimsel araştırmalara dönüşmesinin Haziran 2020’yi bulduğu tahmin 
edilmektedir. Koronavirüs vakalarının ve ölümlerin artmasına, salgın 
sürecinin daha da uzamasına paralel olarak yayımlanan bilimsel 
çalışmalarda da artış görülmüştür. 2020 yılı içerisinde toplam 19 makale 
yazılmış, yıl sonuna doğru yayımlanan çalışma sayıları artarak 8 makale 
ile en çok makalenin yayımladığı ay Aralık 2020 olmuştur.

Tablo 18. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer Alan İletişim 
Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinden 2021 Yılında Yayımlanmış 

Makalelerin Aylara Göre Dağılımı
Aylar Sayı 2021 Yılı Yüzdesi Genel Toplam Yüzdesi
Ocak 2021 5 %27,77 %13,51
Şubat 2021 1 %5,55 %2,70
Mart 2021 2 %11,11 %5,40
Nisan 2021 4 %22,22 %10,81
Mayıs 2021 6 %33,30 %16,21
Toplam 18 %100 %48,63

Tablo 17. Örneklem Çerçevesinde DergiPark Veri Tabanında Yer Alan 
İletişim Bilimlerindeki Türkçe Araştırma Makalelerinden 2020 Yılında 

Yayımlanmış Makalelerin Aylara Göre Dağılımı
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Tablo 18’e bakıldığında, 16 Haziran 2021 itibariyle hala devam etmekte olan 
Covid-19 pandemisine dair hazırlanan makalelerin 2021 yılındaki yayım tarihleri 
görülmektedir. Araştırmanın yapıldığı mayıs ayına kadar 2021 yılında toplam 18 
makale yazılmıştır. 2020 yılındaki rakamlar da eklendiğinde incelenen makale 
sayısı olan 37’ye ulaşılmıştır. Covid-19’un gündemde kalmasına paralel olarak 
yapılacak çalışmaların da çeşitlenerek artacağı düşünülmektedir.

Sonuç

Çalışmada 21. yüzyılın ölüm oranı en yüksek küresel salgını Covid-19 
konusunda DergiPark veri tabanında yer alan Türkçe araştırma makaleleri 
incelenmiş ve iletişim alanında yazılmış makalelerin içerik analizi yapılmıştır. 
Yapılan araştırmada, 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle Covid-19 içerikli toplam 
2.134 çalışmanın yayımlandığı görülmüştür. Bu çalışmaların 877 tanesi tıp konu 
başlığında, 1.088 tanesi sosyal konu başlığında, 50 tanesi temel bilimler konu 
başlığında, 29 tanesi eczacılık konu başlığında, 60 tanesi mühendislik konu 
başlığında, 14 tanesi mimarlık planlama ve tasarım konu başlığında, 6 tanesi 
veterinerlik konu başlığında, 4 tanesi diş hekimliği konu başlığında ve 6 tanesi 
de ziraat konu başlığında yazılmıştır. İletişim alanında yazılan makalelerin 
incelenmesi için DergiPark veri tabanında “iletişim” ve “araştırma makalesi” 
filtreleri uygulanarak “Covid” anahtar kelimesi taratılmış ve ulaşılan 37 Türkçe 
makaleye içerik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda çalışmanın başında 
verilen araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 

DergiPark veri tabanından derlenen bilgiler ışında, Covid-19 salgını ve 
etkilerinin çok sayıda bilim dalı ve alt bölümlerinde araştırma konusu olarak 
seçildiği görülmüştür. İletişim alanında yapılan çalışmaların başta internet 
tabanlı mecralar olmak üzere çeşitlilik arz ettiği tespit edilmiştir. Bu durum, 
iletişim bilimleri alanında çalışan araştırmacıların toplumdan kopuk olmayan, 
toplumsal değişimi takip edebilen, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda 
toplumu ve sosyal yaşamı analiz edebilen yetişmiş bilim insanlarının varlığını 
göstermesi açısından önemlidir. 

Makalelerin ana temalarının genelinin, insanların değişen sosyal yaşam 
pratikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makale konularının Twitter, Facebook, 
Instagram, dijital filyasyon uygulamaları, dijital alışveriş platformları, uzaktan 
çevrimiçi eğitim vb. gibi internet tabanlı alanlardan seçildiği görülmüştür. 
Böylelikle, iletişim alanında yazılan makalelerden elde edilen veriler, Covid-19 
salgının sosyal yaşamda ciddi değişimlere neden olduğu ve bazı kırılmalarla 
sosyalliğin dönüşüme uğradığı açık bir şekilde tespit edilmiştir.

İncelenen çalışmalardaki dil kullanımının genel anlamda her ne kadar 
yeterli olsa da bazı çalışmalarda dil ve üslup problemi olduğu gözlenmiştir. 
Bilimsel yeterlilik olarak incelenen çalışmaları ele aldığımızda ise çalışmaların 



DERGİPARK VERİ TABANINDA COVİD-19 ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR: İLETİŞİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMA  . . .       21

genelinin bilimsel yeterliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bununla 
birlikte çalışmalarda yöntem bilgisi verilmeyen ya da yanlış yöntemin 
kullanıldığı düşünülen çalışmalara da rastlanmıştır. Çalışmanın amacı 
doğrultusunda genel bir değerlendirme yapıldığında, iletişim bilimleri alanında 
çalışan araştırmacıların toplumsal değişimi okumada ve bu doğrultuda bilimsel 
çalışmalar ortaya koymada yeterli olduğu kanaati oluşmuştur.
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1. Giriş

Kaynağı ana bilgisayarlar olan ve yerel ağların birbirleriyle iletişim 
kurmasına olanak sağlayan internet sözcüğü “interworking” 
kelimesinden doğmuştur. İnternetin varoluşu 1960’lı yıllara 

dayanmaktadır. ABD Savunma Bakanlığı bilgisayar ağları üzerine bir 
araştırma başlatmıştır. ARPA (Advanced Research Projects Agency) adında 
tüm dünya üzerinde iletişim kurulmasını sağlayan uluslararası bir proje 
gerçekleştirmişlerdir. Bu proje ile dünya genelinde tüm insanların birbirleriyle 
iletişim kurması amaçlanmıştır. ARPA’nın kurulma amacı insanların geniş 
bir alan içerisinde birbirleriyle etkileşim halinde olması, çalışma alanına ve 
iş dünyasına katkıda bulunmak, eğitim, ticaret ve birçok alanda insanların 
hayatlarını kolaylaştırmak ve bilgi alışverişinde bulunmaktır. Nitekim bu 
çalışmalar sonucunda standart internet protokolleriyle (TCP/IP) küresel çapta 
hizmet sunan bilgisayar ağ sistemleri geliştirilmiştir. İnternet adındaki bu sistem 
insanlar için gereklidir. Çünkü internet insanların bilgi saklama ve paylaşma, 
haberleşme, veri üretme gereksinimlerini kolay bir şekilde karşılamaktadır 
(Yıldız ve Demir, 2016: 20).

Web 2.0 sayesinde gelişen ve değişen internet teknolojileri sosyal ağların 
oluşumuna sebep olmuştur. Teknolojik değişimlerin yaşanmasıyla birlikte 
internet kullanımı kişiselleşmiş internet ve sosyal medya kullanan bireylerin 
sayısı artmıştır. İnternet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte 
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iletişim, haberleşme, etkileşim alanında birçok değişim olmuştur. Öncelikle 
insanların birbirleriyle iletişim kurma şekli değişmiş ve insanların birbirleriyle 
olan etkileşimi artmıştır. Tom Truscott ile Jim Ellis adındaki araştırmacılar 
“Usenet” adında insanları bir araya toplayan, her bireyin kendisine ait  bir 
hesabının olduğu bir sosyal medya platformu oluşturmuşlardır. Bu oluşum 
internetin bireysel hale döndüğünün önemli göstergelerinden olmuştur. Bunun 
üzerine birbirinden farklı birçok sosyal medya platformu türemiş ve internet 
kullanımı kişiselleşmeye doğru günümüze kadar evrilmiştir (Kırık, 2013: 
210).

Günümüzde sosyal medya, insanları belirli bir kamusal alana sokarak 
onların sosyalleşmelerine ve onların sosyal bir varlık olmalarına katkı   
sağlamaktadır. Sosyal medya bilginin demokratikleşmesini de sağlayarak 
sosyal medya kullanıcılarının bilgileri tüketmek yerine sosyal medya 
katılımı ile beraber bilgiyi tekrar üretmelerine imkan vermektedir. Medyanın 
sosyalleşmesini, insanların çevreleriyle iletişim kurmalarını, işbirliği halinde 
olmalarını, kolaylıkla etkileşim içerisinde bulunma durumlarını, duygu 
ve düşüncelerini paylaşmalarını sosyal medya sağlamaktadır (Gönenli ve 
Hürmeniç, 2012: 214). Dolayısıyla insanların interneti ve sosyal medyayı neden 
kullandıklarının öğrenilmesi, sosyal medyanın doğru ve verimli bir şekilde 
kullanılıp kullanılmadığının bilincine varılmasının sağlanması açısından bu 
çalışma önemlidir.   

2. İnternet ve Sosyal Medya

McLuhan 1967 yılında “Araç Mesajdır” adlı kitabında dünyanın,  iletişim 
araçları sayesinde “küresel bir köy” halini alacağından, zaman ve mekan 
kavramının ortadan kalkacağından bahsetmiştir. Yıllar öncesinde McLuhan 
tarafından bahsedilen “Global Köy” kavramı günümüzde internet ve 
web teknolojilerinin gelişimiyle mümkün olmuştur. Online medyanın 
zaman içerisindeki gelişim sürecinin en önemli parçalarından biri sosyal 
medyadır. Sosyal medyayı önemli kılan birçok özelliği bulunmaktadır. 
“Katılma” sosyal medyanın ilk önemli özelliğidir. Demografik özelliklerine 
bakılmaksızın internet ulaşımını sağlayan birçok insan sosyal medya 
platformlarına katılabilmektedir. “Açıklık” sosyal medyanın ikinci önemli 
özelliğidir. Sosyal medya sağlayıcıları kullanıcılarına fikirlerini dile 
getirme, bilgi paylaşımı yapma, oylama gibi birçok imkan sağlamaktadır. 
“Konuşma ve sohbet etme, topluluk oluşturma, bağlantılılık” sosyal 
medyanın diğer önemli özelliklerindendir. Sosyal medya sayesinde 
insanlar birbirleriyle iletişim kurmaktadır. Ayrıca aynı görüşe sahip 
insanlar sanal ortamda bir araya gelebilmekte ve gruplar oluşturmaktadır. 
Paylaşılan linkler sayesinde ise kişiler tercih ettikleri sitelere, insanlara ya 
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da kaynaklara ulaşım sağlayabilmektedirler (Mayfield, 2008; Koçer, 2012: 
72).

İnsanlar sosyal medya kullanımıyla kişisel, toplumsal ve benzeri birçok 
ihtiyacını karşılamaktadırlar. Facebook’ tan sonra insanların ihtiyaçlarını 
gidermeleri için birbirinden farklı özelliklere sahip sosyal medya mecraları 
açıldığı görülmektedir. Bunlar Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi 
insanların sosyalleşme ortamı sağladıkları platformlardır. Bu platformlar 
insanların kendi kişisel hesaplarını oluşturmalarına, aktif bir katılım 
sağlamalarına, başka insanlara yorum yapabilmelerine, fikirlerini açık bir 
şekilde dile getirebilmelerine, birbirleriyle fotoğraf, dosya, belge, ses ve video 
paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Sınırsız bir etkileşim olanağı tanıyan 
sosyal medya, kullanıcılarına özgür bir alan sunmaktadır (Duman, 2019: 
99-100). 

3. Sosyal Medyanın İşlevleri ve Sosyal Medya Platformları

Sosyal medya, kullanıcıların paylaşım yaptıkları ortamlardır. Bu 
platformlar üzerinden yapılan paylaşımlarda birçok bilgi diğer kullanıcılar 
tarafından yorumlanmakta, değerlendirilmekte, geliştirilmekte ve 
eleştirilmektedir. Bundan dolayı gönderilen mesajın etkisi hızlı 
ve çabuk olmaktadır. Farklı ülkelerden birçok insana ulaşmak, bu 
insanlarla iletişim kurmak ve bu sayede birçok kültürü öğrenip bilgi sahibi 
olmak daha da kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyanın bireysel 
kullanıcılar açısından işlevleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Eryılmaz, 
2014: 28-29). 

Arkadaş Edinme: Sosyal platformlarda milyonlarca kullanıcı 
bulunmaktadır. Sosyal ağlarda insanlar cinsiyet, meslek dil, din, ırk, eğitim, ilgi 
alanlar gibi birçok ortak noktada buluşabilecekleri arkadaşlar bulabilmekte ve 
aynı zamanda isterlerse eski arkadaşlarını da bulabilmektedirler.  

Ses Duyurma: Kullanıcılar istedikleri zamanda istedikleri 
konuda takipçileri ya da arkadaşları ile duygu, düşünce ve yorumlarını 
paylaşabilmektedirler. Ayrıca sosyal medya kullanıcıları tanımamalarına 
rağmen sosyal medya sayesinde ulaşabildikleri insanlara da arkadaşlık isteği 
yollayabilmektedirler. 

Farkındalık Yaratma: Sosyal medya sayesinde insanların farklı 
konularda dikkatlerini çekmek kolaylaşmaktadır. Hasta olanlar için yardım 
kampanyaları, evsiz ve muhtaç insanlara destek olma, gruplaşıp herhangi bir 
konu hakkında fikir birliğinin oluşmasını sağlama sosyal medya sayesinde 
gerçekleşebilmektedir.

Erişme ve Erişilebilme: Kendilerine ait bir sosyal medya hesabı olan 
kullanıcılar istedikleri insanlara hızlı bir şekilde sadece mesaj yoluyla bile 
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ulaşabilmektedirler. Sosyal medya bu ayrıcalığı kullanıcılarına sunarak 
onların seslerini sanatçılara, politikacılara, sporculara duyurabilmelerini 
sağlamaktadır.

Eş Zamanlı Bilgilenme: Kullanıcılar sosyal medya aracılığıyla 
dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan olaylardan anında haberdar 
olabilmektedirler. 

Sosyal ağların artmasıyla birlikte insanlar kendi varlıklarını bu ağlarda 
göstermeye çalışmaktadır. Özellikle karşı tarafa ne yaptığını göstermek, 
düşüncelerini aktarmak, hayatlarına dair özel anları paylaşmak son zamanlarda 
sosyal medya platformlarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal medya insanlara özgür bir alan sunmaktadır. İnsanların aktif 
bir şekilde, kendi oluşturdukları içerikleri paylaşmaları sosyal medya 
platformlarının onlara sunduğu özelliklerdendir (Büyükşener, 2009: 21). Sosyal 
medya platformları arkadaş edinmeyi, bilgi alışverişini, fotoğraf ve video 
paylaşmayı ve birçok olanağı sağlamaktadır. Her geçen gün katılımcı sayıları 
yükseliş gösteren Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vine, Snapchat, 
Frendster, Wikipedia, Bloglar vb. önemli sosyal medya platformları arasında 
bulunmaktadır (Güzel, 2020: 101-103; Yeniçıktı, 2016: 95; Büyükşener, 
2009: 21). 

4. Araştırma Yöntemi, Uygulanması ve Örneklemi

Nicel bir analiz tekniği olan betimsel analiz bu çalışmada verilerin çözümlenmesi 
amacıyla kullanılmıştır. Bu çalışmada ilk önce katılımcıların demografik 
özellikleri belirlenmiştir. Sonraki kısımlarda ise katılımcıların internet 
kullanma sıklıkları, internete bağlandıklarında kaç dakikalarını internette 
geçirdikleri, internete en çok hangi mekandan ve cihazdan bağlandıkları, 
internet ve sosyal medya kullanım amaçlarını öğrenmek için bir takım sorular 
sorulmuştur. Rastlantısal örneklem tekniği kullanılan çalışma Çanakkale ilinde 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Çanakkale halkından oluşmaktadır. Çalışma 
18-55 yaş üzeri 450 kişiye online anket tekniği kullanılarak yapılmıştır.

Araştırmada yer alan katılımcıların; %37,6’sı kadın ve %62,4’ü erkektir. 
Katılımcıların %45,3’ü 35-44 yaş arası, %30,2’si 25-34 yaş arasında, %13,8’i 
45-54 yaş arasında, %6,4’ü 18-24 yaş arası ve %4,2’si 55 yaş ve üzeri olduğu 
görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında ise %57,3’ü bekar, %42,7’si 
evlidir. Eğitim durumuna göre katılımcıların; %48,2’si lisans mezunu, %21,8’i 
lise mezunu, %18’i ortaokul mezunu, %7,8’i ön lisans mezunu ve %4,2’si 
ilkokul mezunudur. Katılımcıların %10,4’ü çalışmazken çalışan katılımcıların 
meslekleri sırasıyla; %28’i kamu çalışanı, %27,3’ü serbest meslek sahibi, %17, 
6’sı özel sektör çalışanı ve %16,7’si ise emeklidir. Katılımcıların aylık gelir 
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durumları ise sırasıyla; %40,4’ü 4001-5500 TL arası, %25,6’sı 5501-7000 TL 
arası, %20,2’si gelir düzeyinin 2501-4000 TL arası ve %13,8’i 7001 TL ve üzeri 
gelire sahiptir.

5. Ölçüm Araçları ve Kullanılan Testler

Katılımcılara veri toplamak için toplam 14 soru sorulmuştur. Çalışma dört 
bölümden oluşmaktadır. Katılımcılara hem çoktan seçmeli hem de Beşli Likert 
(1= Hiçbir zaman, 5= Her zaman, 1= Her gün düzenli, 1= Kullanmıyorum) 
ölçeği ile sorular sorulmuştur.

 İlk bölümde sorulan soruların amacı katılımcıların sosyo-demografik 
özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. İkinci bölümde katılımcılara 
sorulan sorular internette geçirdikleri süreyi, kullandıkları sosyal medya 
platformlarını öğrenmeyi, hangi sıklıkla internete girdiklerini belirlemeyi, 
internete nereden bağlandıkları ve bağlanırken hangi cihazı kullandıklarına 
yöneliktir. Üçüncü bölümde ise katılımcılara yöneltilen sorular, onların 
internet kullanım amaçlarını belirlemeye yöneliktir. Bu bölümde sorulan 
sorular için Koçer (2012)’ in makalesinde kullandığı “internet kullanım 
amaçları” sorularından faydalanılmıştır. Dördüncü bölümde ise Solmaz ve 
diğerlerinin (2013), geliştikleri “sosyal medya kullanım amaçları ölçeği” 
katılımcıların sosyal medyayı hangi amaçla kullandıklarını ortaya çıkarmak 
için kullanılmıştır.

6. Bulgular ve Yorum

Araştırma verilerinin analiz edilmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. 
Katılımcılara ait demografik ve katılımcıların internet kullanımlarına ilişkin 
bilgiler tanımlayıcı istatistiksel metotlardan; sıklık, yüzde, ortalama ve standart 
sapma değerleri kullanılarak sunulmuştur. Araştırmada yer alan değişkenlerin 
normal dağılıma uygunluk sınaması skewness ve kurtosis değerleri hesaplanarak 
incelenmiştir. İncelemeler sonucunda değişkenlerin skewness ve kurtosis 
değerlerinin ±1,5 değerleri arasında yer aldığı görülmüş ve değişkenlerin 
normal dağılıma uygunluk gösterdiği anlaşılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 
2013). Sonrasında ise kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar Ki-Kare ile 
analiz edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin test edilmesinde 
Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Değişkenlerin; bağımsız iki gruplu 
karşılaştırmalarında Student T-Test ve ikiden fazla gruplu karşılaştırmalarında 
ise ANOVA testi kullanılmıştır. İstatistiksel önem derecesi olarak .01 ve .05 
alınmıştır.
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Tablo 1.Katılımcıların İnternet Kullanım Sıklığı, Süresi, Yeri ve 
İnternete En Çok Bağlandıkları Cihaz Türüne Ait Sıklık ve Yüzde Değerleri

  N %

İnternet Kullanım Sıklığı

Her gün 342 76,0

Haftada birkaç gün 70 15,6

Ayda birkaç gün 14 3,1

Hiç internet 
kullanmam 24 5,3

Toplam 450 100

İnternet Kullanım Süresi

30 dakika- 1 saat 101 22,4

1-2 saat 180 40,0

3-4 saat 112 24,9

4 saatten fazla 57 12,7

Toplam 450 100

İnternet Kullanım Yeri

Evden 87 19,3

İş yerinden 280 62,2

İnternet kafeden 57 12,7

Diğer 26 5,8

Toplam 450 100

İnternete En Çok Bağlanılan 
Cihaz Türü

Bilgisayar 59 13,1

Cep Telefonu 201 44,7

Tablet 148 32,9

Diğer 42 9,3

Toplam 450 100

Katılımcıların internet kullanma sıklıkları sırasıyla; %76 ile her gün, %15,6’ 
sı haftada birkaç gün, %5,3’ü interneti kullanmamakta, %3,1’i ise ayda birkaç 
gün internet kullanmaktadır. İnternet kullanma süresi; %40 ile en çok 1-2 saat, 
%24,9 ile 3-4 saat, %22,4 ile 30 dakika-1 saat ve %12,7 ile 4 saatten fazladır. 
Katılımcıların internete bağlanırken en çok kullandıkları mekanlar ise sırasıyla; 
%62,2 ile iş yerinden, %19,3 ile evden, %12,7 ile internet kafeden ve %5,8 ile 
diğer mekanlardır. İnternete en çok bağlandıkları cihaz türleri ise %44,7 ile cep 
telefonu, %32,9 ile tablet, %13,1 ile bilgisayar ve %9,3 ile diğerdir.
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Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Ait Skewness ve Kurtosis Değerleri

 
Skewness Kurtosis

İstatistik Std.Hata İstatistik Std.
Hata

İnternet 
Kullanım 
Amaçları

Bilgilenme ve 
Araştırma ,025 ,115 -,107 ,230

Sosyal Medya 
Araçlarına Erişim ,466 ,115 -,605 ,230

Gündem ve 
Haber Takibi ,413 ,115 -1,229 ,230

Başkalarıyla 
Haberleşmek ,532 ,115 -,633 ,230

Eğlenmek -,057 ,115 -1,055 ,230
Boş Vakit 
Değerlendirmesi -,026 ,115 -1,094 ,230

Banka ve e-devlet 
vb. İşlemleri ,297 ,115 -1,289 ,230

Oyun Oynamak ,690 ,115 -,344 ,230

Sosyal 
Medya 
Kullanım 
Amaçları

Arkadaşlar ile 
İletişim -,561 ,115 -,677 ,230

Eğlenmek ve 
Rahatlamak -1,214 ,115 1,406 ,230

Boş Zamanları 
Değerlendirmek -,917 ,115 ,061 ,230

Müzik Dinlemek -,738 ,115 -,558 ,230
Mesajlaşmak ,247 ,115 -1,099 ,230
İnsanları Daha 
İyi Tanımak ,046 ,115 -1,059 ,230

Olay ve 
Gündemleri Takip -,947 ,115 ,245 ,230

Kişisel Sunum ve 
Bilgi Paylaşımı -1,340 ,115 ,009 ,230

Kişi ve 
Organizasyonlara 
Erişim

-,847 ,115 -,798 ,230

Fikir Alışverişinde 
Bulunmak -1,325 ,115 -,245 ,230

Bilgiye Erişim -,777 ,115 -,872 ,230
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Araştırma değişkenlerinin normal dağılıma uygunluğunun test edilebilmesi 
amacıyla hesaplanan skewness ve kurtosis değerleri incelendiğinde İnternet 
Kullanım Amaçları ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeklerine ait 
soruların tamamının skewness ve kurtosis değerlerinin ±1,5 aralığında yer 
aldığı görülmektedir. Böylece araştırma değişkenlerinin karşılaştırılmasında 
parametrik analizler kullanılacaktır.

Tablo 3. Katılımcıların İnternet Kullanım Amaçlarına 
Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

 N Ort. Std. Sapma

Bilgilenme ve Araştırma 450 3,55 ,97

Eğlenmek 450 3,45 ,99

Sosyal Medya Araçlarına Erişim 450 3,32 ,93

Banka ve e-devlet vb. İşlemleri 450 3,25 1,11

Başkalarıyla Haberleşmek 450 3,23 ,97

Gündem ve Haber Takibi 450 3,22 1,13

Oyun Oynamak 450 3,19 ,94

Boş Vakit Değerlendirmesi 450 3,04 1,24

Katılımcıların İnternet Kullanım Amaçları Ölçeğine verdikleri ortalama 
puanlara göre sırasıyla; 3,55 ile bilgilenme ve araştırma, 3,45 ile eğlenmek, 
3,3 ile sosyal medya araçlarına erişim, 3,25 ile banka ve e-devlet vb. işlemleri, 
3,23 ile başkalarıyla haberleşmek, 3,22 ile gündem ve haber takibi, 3,19 ile 
oyun oynamak ve son olarak 3,04 ile boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla 
interneti kullandıkları tespit edilmiştir.

Tablo 4. Katılımcıların İnternete Bağlandıkları Her Defasında Sosyal 
Mecralara Bağlanma Durumlarına Ait Sıklık ve Yüzde Değerleri

 N %

İnternete Bağlanıldığında 
Her Defasında Sosyal Mecralara Bağlanma Durumu

Evet 192 42,7

Hayır 258 57,3

Toplam 450 100,0

Katılımcıların %57,3 oran ile çoğunun internete bağlandıkları her seferlerinde 
sosyal mecralara bağlanmazken, %42,7’si internete bağlandıkları her seferlerinde 
sosyal mecralara bağlanmaktadırlar.
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Tablo 5. Katılımcıların Sosyal Medya Hesaplarını 
Kullanım Sıklıklarına Ait Sıklık ve Yüzde Değerleri

 N %

Facebook 

Her gün düzenli 0 0,0
Haftada 5-6 gün 67 14,9
Haftada 3-4 gün 315 70,0
Haftada 1-2 gün 0 0,0
Kullanmıyorum 68 15,1
Toplam 450 100,0

Instagram 

Her gün düzenli 0 0,0
Haftada 5-6 gün 0 0,0
Haftada 3-4 gün 290 64,4
Haftada 1-2 gün 92 20,4
Kullanmıyorum 68 15,1
Toplam 450 100,0

Twitter 

Her gün düzenli 0 0,0
Haftada 5-6 gün 67 14,9
Haftada 3-4 gün 298 66,2
Haftada 1-2 gün 26 5,8
Kullanmıyorum 59 13,1
Toplam 450 100,0

YouTube 

Her gün düzenli 0 0,0
Haftada 5-6 gün 34 7,6
Haftada 3-4 gün 246 54,7
Haftada 1-2 gün 102 22,7
Kullanmıyorum 68 15,1
Toplam 450 100,0

Diğer Sosyal Medyalar

Her gün düzenli 0 0,0
Haftada 5-6 gün 88 19,6
Haftada 3-4 gün 105 23,3
Haftada 1-2 gün 189 42,0
Kullanmıyorum 68 15,1
Toplam 450 100,0%
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Katılımcıların sosyal medya hesaplarını kullanım sıklıklarına göre Facebook’u 
%70 ile çoğunluğu haftada 3-4 gün, Twitter’ı %66,2 ile çoğunluğu haftada 3-4 
gün, Instagram’ı %64,4 ile çoğunluğu haftada 3-4 gün, YouTube’u %54,7 ile 
çoğunluğu haftada 3-4 gün ve son olarak diğer sosyal medya hesaplarını %42 
ile haftada 1-2 gün kullandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların ifadelerine 
göre hiçbir sosyal medya hesaplarını her gün düzenli olarak kullanmadıklarını 
bildirmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu diğer sosyal medya kanalları haricinde 
tüm sosyal medya hesaplarını haftada 3- 4 gün kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Haftada 3-4 gün kullanılan sosyal medya hesaplarında ise %70 ile en çok 
Facebook, sonrasında %66,2 ile Twitter, %64,4 ile Instagram ve son olarak 
%54,7 ile YouTube yer almaktadır.

Tablo 6. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım 
Amaçlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

 N Ort. Std. Sapma

Fikir Alışverişinde Bulunmak 450 4,78 ,42

Kişi ve Organizasyonlara Erişim 450 4,41 ,77

Bilgiye Erişim 450 4,38 ,76

Kişisel Sunum ve Bilgi Paylaşımı 450 4,06 1,56

Eğlenmek ve Rahatlamak 450 3,89 ,80

Boş Zamanları Değerlendirmek 450 3,72 1,25

Olay ve Gündemleri Takip 450 3,66 1,20

Arkadaşlar ile İletişim 450 3,64 ,96

İnsanları Daha İyi Tanımak 450 3,47 1,00

Müzik Dinlemek 450 3,38 1,32

Mesajlaşmak 450 3,30 1,04

Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğine verdikleri ortalama 
puanlara göre sırasıyla; 4,78 ile fikir alışverişinde bulunmak, 4,41 ile kişi 
ve organizasyonlara erişim, 4,38 ile bilgiye erişim, 4,06 ile kişisel sunum 
ve bilgi paylaşımı, 3,89 ile eğlenmek ve rahatlamak, 3,72 ile boş zamanları 
değerlendirmek, 3,66 ile olay ve gündemleri takip, 3,64 ile arkadaşlar ile 
iletişim, 3,47 ile insanları daha iyi tanımak, 3,38 ile müzik dinlemek ve son 
olarak 3,3 ile mesajlaşmak amacıyla sosyal medyayı kullandıkları tespit 
edilmiştir.
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Tablo 7. Cinsiyete Göre İnternet Kullanım Amaçları Ölçeğine Ait 
Soruların Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları

Cinsiyet N Ort. Std. 
Sapma t p

Bilgilenme ve 
Araştırma

Kadın 169 3,49 0,94
-0,983 0,326

Erkek 281 3,58 0,98
Sosyal Medya 

Araçlarına Erişim
Kadın 169 3,26 0,87

-1,044 0,297
Erkek 281 3,35 0,96

Gündem ve Haber 
Takibi

Kadın 169 3,09 1,07
-2,022 0,044*

Erkek 281 3,31 1,16
Başkalarıyla 
Haberleşmek

Kadın 169 3,14 0,92
-1,546 0,123

Erkek 281 3,28 0,99

Eğlenmek
Kadın 169 3,40 0,97

-0,772 0,441
Erkek 281 3,48 1,01

Boş Vakit 
Değerlendirmesi

Kadın 169 3,00 1,18
-0,470 0,638

Erkek 281 3,06 1,28
Banka ve e-devlet vb. 

İşlemleri
Kadın 169 3,21 1,09

-0,584 0,560
Erkek 281 3,27 1,13

Oyun Oynamak
Kadın 169 3,13 0,90

-1,123 0,262
Erkek 281 3,23 0,97

*p<0,05

İnternet kullanım amaçlarından gündem ve haber takibi cinsiyete göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmaktadır (t=-2,022, Sig.p. <0,05). 
Elde edilen bu bulguya göre gündem ve haber takip etme amaçları 
erkeklerin (X ̄ =3,31) kadınlara (X ̄ =3,09) göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Fakat cinsiyete göre diğer internet kullanım amaçlarının anlamlı 
bir farklılık göstermediği görülmektedir (Sig.p. >0,05).

Tablo 8. Yaşa Göre İnternet Kullanım Amaçları Ölçeğine Ait Soruların 
Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

N Ort. Std. Sapma F P

Bilgilenme ve 
Araştırma

18-24 yaş arası 29 3,79 1,05

,624 ,646

25-34 yaş arası 136 3,58 1,02
35-44 yaş arası 204 3,50 0,92
45-54 yaş arası 62 3,52 1,00
55 yaş ve üzeri 19 3,53 0,90

Total 450 3,55 0,97
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 N Ort. Std. Sapma F P

Sosyal Medya 
Araçlarına 

Erişim

18-24 yaş arası 29 3,45 1,02

,827 ,508

25-34 yaş arası 136 3,40 0,95
35-44 yaş arası 204 3,30 0,90
45-54 yaş arası 62 3,18 0,93
55 yaş ve üzeri 19 3,21 0,98

Total 450 3,32 0,93

Gündem ve 
Haber Takibi

18-24 yaş arası 29 3,45 1,24

,623 ,646

25-34 yaş arası 136 3,29 1,12
35-44 yaş arası 204 3,16 1,10
45-54 yaş arası 62 3,21 1,15
55 yaş ve üzeri 19 3,11 1,33

Total 450 3,22 1,13

Başkalarıyla 
Haberleşmek

18-24 yaş arası 29 3,34 1,08

,352 ,843

25-34 yaş arası 136 3,24 1,04
35-44 yaş arası 204 3,25 0,91
45-54 yaş arası 62 3,11 0,94
55 yaş ve üzeri 19 3,21 0,98

Total 450 3,23 0,97

Eğlenmek

18-24 yaş arası 29 3,55 1,02

,269 ,898

25-34 yaş arası 136 3,44 1,06
35-44 yaş arası 204 3,43 0,97
45-54 yaş arası 62 3,44 0,92
55 yaş ve üzeri 19 3,63 1,01

Total 450 3,45 0,99

Boş Vakit 
Değerlendirmesi

18-24 yaş arası 29 3,17 1,26

,959 ,430

25-34 yaş arası 136 3,11 1,24
35-44 yaş arası 204 2,95 1,27
45-54 yaş arası 62 2,98 1,17
55 yaş ve üzeri 19 3,42 1,22

Total 450 3,04 1,24

Banka ve 
e-devlet vb. 

İşlemleri

18-24 yaş arası 29 3,31 1,20

1,176 ,321

25-34 yaş arası 136 3,34 1,14
35-44 yaş arası 204 3,17 1,11
45-54 yaş arası 62 3,16 1,07
55 yaş ve üzeri 19 3,63 0,90

Total 450 3,25 1,11
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 N Ort. Std. Sapma F P

Oyun Oynamak

18-24 yaş arası 29 3,41 1,02

,620 ,648

25-34 yaş arası 136 3,23 1,03
35-44 yaş arası 204 3,14 0,90
45-54 yaş arası 62 3,19 0,87
55 yaş ve üzeri 19 3,21 0,98

Total 450 3,19 0,94

Katılımcıların yaş gruplarına göre internet kullanım amaçlarının anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmektedir (Sig.p. >0,05).

Tablo 9. Eğitim Durumuna Göre İnternet Kullanım Amaçları Ölçeğine Ait 
Soruların Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

N Ort. Std. 
Sapma F p

Bilgilenme ve 
Araştırma

İlkokul mezunu 19 3,53 0,90

0,857 0,490

Ortaokul mezunu 81 3,42 1,05
Lise mezunu 98 3,49 1,02

Ön lisans mezunu 35 3,71 0,99
Lisans mezunu 217 3,60 0,91

Toplam 450 3,55 0,97

Sosyal Medya 
Araçlarına 

Erişim

İlkokul mezunu 19 3,16 0,96

1,519 0,196

Ortaokul mezunu 81 3,37 0,94
Lise mezunu 98 3,45 0,91

Ön lisans mezunu 35 3,49 0,98
Lisans mezunu 217 3,23 0,92

Toplam 450 3,32 0,93

Gündem ve 
Haber Takibi

İlkokul mezunu 19 3,21 1,18

0,319 0,866

Ortaokul mezunu 81 3,14 1,12
Lise mezunu 98 3,31 1,13

Ön lisans mezunu 35 3,31 1,13
Lisans mezunu 217 3,21 1,14

Toplam 450 3,22 1,13

Başkalarıyla 
Haberleşmek

İlkokul mezunu 19 3,21 0,92

0,563 0,690

Ortaokul mezunu 81 3,19 1,03
Lise mezunu 98 3,31 0,99

Ön lisans mezunu 35 3,40 1,03
Lisans mezunu 217 3,19 0,93

Toplam 450 3,23 0,97
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N Ort. Std. 
Sapma F p

Eğlenmek

İlkokul mezunu 19 3,37 0,96

0,322 0,863

Ortaokul mezunu 81 3,46 1,05
Lise mezunu 98 3,48 1,03

Ön lisans mezunu 35 3,60 0,98
Lisans mezunu 217 3,41 0,96

Toplam 450 3,45 0,99

Boş Vakit 
Değerlendirmesi

İlkokul mezunu 19 2,79 1,27

0,497 0,738

Ortaokul mezunu 81 3,11 1,19
Lise mezunu 98 3,10 1,33

Ön lisans mezunu 35 3,14 1,22
Lisans mezunu 217 2,98 1,23

Toplam 450 3,04 1,24

Banka ve 
e-devlet vb. 

İşlemleri

İlkokul mezunu 19 3,00 1,05

0,728 0,573

Ortaokul mezunu 81 3,38 1,11
Lise mezunu 98 3,31 1,19

Ön lisans mezunu 35 3,23 1,21
Lisans mezunu 217 3,19 1,07

Toplam 450 3,25 1,11

Oyun Oynamak

İlkokul mezunu 19 3,11 0,88

0,304 0,875

Ortaokul mezunu 81 3,19 1,00
Lise mezunu 98 3,21 0,99

Ön lisans mezunu 35 3,34 0,97
Lisans mezunu 217 3,17 0,91

Toplam 450 3,19 0,94
Katılımcıların eğitim durumuna göre internet kullanım amaçlarının anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmektedir (Sig.p. >0,05).

Tablo 10. İnternet Kullanım Sıklığına Göre İnternet Kullanım Amaçları 
Ölçeğine Ait Soruların Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları

N Ort. Std. 
Sapma F p

Bilgilenme ve 
Araştırma

Her gün 24 3,58 1,10

0,383 0,765

Haftada birkaç gün 70 3,66 0,90
Ayda birkaç gün 14 3,57 1,02

Hiç internet 
kullanmam 342 3,52 0,97

Toplam 450 3,55 0,97
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N Ort. Std. 
Sapma F p

Sosyal Medya 
Araçlarına 

Erişim

Her gün 24 3,38 0,97

0,124 0,946

Haftada birkaç 
gün 70 3,29 0,92

Ayda birkaç gün 14 3,43 1,16
Hiç internet 
kullanmam 342 3,32 0,92

Toplam 450 3,32 0,93

Gündem ve 
Haber Takibi

Her gün 24 3,50 1,10

0,509 0,676

Haftada birkaç 
gün 70 3,23 1,13

Ayda birkaç gün 14 3,21 1,25
Hiç internet 
kullanmam 342 3,20 1,13

Toplam 450 3,22 1,13

Başkalarıyla 
Haberleşmek

Her gün 24 3,00 1,18

0,821 0,483

Haftada birkaç 
gün 70 3,24 0,95

Ayda birkaç gün 14 3,50 1,09
Hiç internet 
kullanmam 342 3,23 0,95

Toplam 450 3,23 0,97

Eğlenmek

Her gün 24 3,29 1,16

0,419 0,740

Haftada birkaç 
gün 70 3,41 0,99

Ayda birkaç gün 14 3,64 1,08
Hiç internet 
kullanmam 342 3,46 0,98

Toplam 450 3,45 0,99

Boş Vakit 
Değerlendirmesi

Her gün 24 3,38 1,13

0,638 0,591

Haftada birkaç 
gün 70 3,01 1,28

Ayda birkaç gün 14 3,07 1,33
Hiç internet 
kullanmam 342 3,01 1,24

Toplam 450 3,04 1,24
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N Ort. Std. 
Sapma F p

Banka ve 
e-devlet vb. 

İşlemleri

Her gün 24 3,46 1,10

0,383 0,766

Haftada birkaç 
gün 70 3,20 1,12

Ayda birkaç gün 14 3,36 1,15
Hiç internet 
kullanmam 342 3,24 1,11

Toplam 450 3,25 1,11

Oyun Oynamak

Her gün 24 3,21 1,14

0,052 0,984

Haftada birkaç gün 70 3,20 0,94
Ayda birkaç gün 14 3,29 1,07

Hiç internet 
kullanmam 342 3,19 0,93

Toplam 450 3,19 0,94

Katılımcıların internet kullanım sıklığına göre internet kullanım amaçlarının 
anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (Sig.p. >0,05).

Tablo 11.Cinsiyete Göre Sosyal Medya Hesaplarının 
Kullanım Sıklıklarına Ait Ki-Kare Test Sonuçları

 
 Cinsiyet

Toplam
 Kadın Erkek

Facebook

Haftada 5-6 gün
23 44 67

13,6% 15,7% 14,9%

Haftada 3-4 gün
125 190 315

74,0% 67,6% 70,0%

Kullanmıyorum
21 47 68

12,4% 16,7% 15,1%

Toplam
169 281 450

100,0% 100,0% 100,0%
Sonuç                                                              𝜒2=2,196, sd=2, p=0,333

Instagram 

Haftada 3-4 gün
112 178 290

66,3% 63,3% 64,4%

Haftada 1-2 gün
36 56 92

21,3% 19,9% 20,4%

Kullanmıyorum
21 47 68

12,4% 16,7% 15,1%
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Toplam 169 281 450
100,0% 100,0% 100,0%

Sonuç                                                              𝜒2=1,529, sd=2, p=0,466

Twitter 

Haftada 5-6 gün
23 44 67

13,6% 15,7% 14,9%

Haftada 3-4 gün
120 178 298

71,0% 63,3% 66,2%

Haftada 1-2 gün
10 16 26

5,9% 5,7% 5,8%

Kullanmıyorum
16 43 59

9,5% 15,3% 13,1%

Toplam
169 281 450

100,0% 100,0% 100,0%
Sonuç                                                               𝜒2=4,110, sd=3, p=0,250 

YouTube 

Haftada 5-6 gün
11 23 34

6,5% 8,2% 7,6%

Haftada 3-4 gün
97 149 246

57,4% 53,0% 54,7%

Haftada 1-2 gün
40 62 102

23,7% 22,1% 22,7%

Kullanmıyorum
21 47 68

12,4% 16,7% 15,1%

Toplam
169 281 450

100,0% 100,0% 100,0%
Sonuç                                                                 𝜒2=2,214, sd=3, p=0,529

Diğer Sosyal 
Medyalara 

Haftada 5-6 gün
37 51 88

21,9% 18,1% 19,6%

Haftada 3-4 gün
43 62 105

25,4% 22,1% 23,3%

Haftada 1-2 gün
68 121 189

40,2% 43,1% 42,0%

Kullanmıyorum
21 47 68

12,4% 16,7% 15,1%
Toplam 169 281 450

100,0% 100,0% 100,0%
Sonuç                                                              𝜒2=2,765, sd=3, p=0,429
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Sosyal medya hesapları olan; Facebook, Instagram, Twitter YouTube 
ve diğer sosyal medya hesaplarının kullanım sıklıklarının cinsiyete göre 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak kadın ve erkek 
katılımcıların sosyal medya hesaplarının kullanım sıklıklarının benzer 
olduğu söylenebilir.

Tablo 12. Farklı Sosyal Medya Kanallarının Kullanım Sıklıkları 
Arasındaki İlişkilere Ait Spearman Korelasyon Analiz Sonuçları

1 2 3 4 5

1. Facebook giriş sıklığı 1

2. Instagram Giriş Sıklığı ,437** 1

3. Twitter Giriş Sıklığı ,958** ,479** 1

4. YouTube Giriş Sıklığı ,769** ,242** ,724** 1

5. Diğer Sosyal Medyalara Giriş Sıklığı ,449** ,488** ,420** ,639** 1

**p<0,01   *p<0,05

Facebook giriş sıklığı ile Twitter giriş sıklığı (r=,958, Sig. p.<0,01) arasında 
pozitif yönde ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
Facebook giriş sıklığı ile YouTube giriş sıklığı arasında pozitif yönde ve 
yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,769, Sig. p.<0,01). 
Facebook giriş sıklığı ile Instagram (r=,437, Sig. p.<0,01) ve diğer sosyal 
medyalara giriş sıklığı (r=,449, Sig. p.<0,01) arasında pozitif yönde ve zayıf 
düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Instagram giriş sıklığı ile Twitter 
(r=,479, Sig. p.<0,01) ve diğer sosyal medyalara giriş sıklığı (r=,488, 
Sig. p.<0,01 )arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır. Instagram giriş sıklığı ile YouTube giriş sıklığı arasında 
pozitif yönde ve çok zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,242, 
Sig. p.<0,01).

Twitter giriş sıklığı ile YouTube giriş sıklığı arasında pozitif yönde 
ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,724, Sig. p.<0,01). 
Twitter giriş sıklığı ile diğer sosyal medyalara giriş sıklığı arasında pozitif 
yönde ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,420, Sig. 
p.<0,01). 

YouTube giriş sıklığı ile diğer sosyal medyalara giriş sıklığı arasında 
pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=,639, Sig. 
p.<0,01).
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Tablo 13. Cinsiyete Göre Sosyal Medya Kullanım Amaçları 
Ölçeğine Ait Soruların Karşılaştırılmasına İlişkin T-Testi Sonuçları

Cinsiyet N Ort. Std. 
Sapma T p

Arkadaşlar  ile İletişim
Kadın 169 3,66 0,90

,212 ,832
Erkek 281 3,64 0,99

Eğlenmek ve 
Rahatlamak

Kadın 169 3,91 0,73
,247 ,805

Erkek 281 3,89 0,83

Boş Zamanları 
Değerlendirmek

Kadın
Erkek

169
281

3,76
3,70

1,20
1,28 ,492 ,623

Müzik Dinlemek
Kadın 169 3,40 1,26

,260 ,795
Erkek 281 3,36 1,36

Mesajlaşmak
Kadın 169 3,29 0,97

-,236 ,814
Erkek 281 3,31 1,07

İnsanları Daha İyi 
Tanımak

Kadın 169 3,46 0,95
-,157 ,875

Erkek 281 3,48 1,03

Olay ve Gündemleri 
Takip

Kadın 169 3,65 1,13
-,094 ,925

Erkek 281 3,66 1,25

Kişisel Sunum ve Bilgi 
Paylaşımı

Kadın 169 4,14 1,48
,867 ,387

Erkek 281 4,01 1,60

Kişi ve 
Organizasyonlara 
Erişim

Kadın 169 4,38 0,80
-,646 ,518

Erkek 281 4,43 0,75

Fikir Alışverişinde 
Bulunmak

Kadın 169 4,73 0,44
-1,609 ,109

Erkek 281 4,80 0,40

Bilgiye Erişim
Kadın 169 4,33 0,79

-1,143 ,254
Erkek 281 4,42 0,75

Katılımcıların cinsiyete göre sosyal medya kullanım amaçlarının anlamlı bir 
farklılık göstermediği görülmektedir (Sig.p. >0,05).
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Tablo 14. İnternete Bağlanıldığında Her Defasında Sosyal Mecralara 
Bağlanma Durumuna Göre Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeğine Ait 

Soruların Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları
İnternete Bağlanıldığında Her 
Defasında Sosyal Mecralara 
Bağlanma Durumu

N Ort. Std. 
Sapma t P

Arkadaşlar ile İletişim
Evet 192 3,71 0,89

1,343 ,180
Hayır 258 3,59 1,01

Eğlenmek ve Rahatlamak
Evet 192 3,94 0,74

1,155 ,249
Hayır 258 3,86 0,84

Boş Zamanları 
Değerlendirmek

Evet 192 3,83 1,17
1,612 ,108

Hayır 258 3,64 1,30

Müzik Dinlemek
Evet 192 3,43 1,32

0,713 ,477
Hayır 258 3,34 1,32

Mesajlaşmak
Evet 192 3,38 1,03

1,248 ,213
Hayır 258 3,25 1,04

İnsanları Daha İyi 
Tanımak

Evet 192 3,57 0,97
1,866 ,063

Hayır 258 3,40 1,02
Olay ve Gündemleri 
Takip

Evet 192 3,70 1,13
0,689 ,491

Hayır 258 3,62 1,26
Kişisel Sunum ve Bilgi 
Paylaşımı

Evet 192 4,22 1,38
1,987 ,048*

Hayır 258 3,94 1,67
Kişi ve Organizasyonlara 
Erişim

Evet 192 4,43 0,78
0,433 ,665

Hayır 258 4,40 0,76
Fikir Alışverişinde 
Bulunmak

Evet 192 4,75 0,43
-1,109 ,268

Hayır 258 4,79 0,40

Bilgiye Erişim
Evet 192 4,38 0,77

-0,101 ,919
Hayır 258 4,39 0,76

*p<0,05
Sosyal medya kullanım amaçlarından kişisel sunum ve bilgi paylaşımının 
katılımcıların internete bağlanıldığında her defasında sosyal mecralara bağlanma 
durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaşmaktadır (t=1,987, 
Sig.p. <0,05). Elde edilen bu bulguya göre sosyal medya kullanım amaçlarından 
olan kişisel sunum ve bilgi paylaşım amaçları internete bağlandıkları her 
defasında sosyal mecralara bağlananların (X̄=4,22) bağlanmayanlara (X̄=3,94) 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Fakat internete bağlanıldığında her 
defasında sosyal mecralara bağlanma durumuna göre diğer sosyal medya kullanım 
amaçlarının anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (Sig.p. >0,05).
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7. Sonuç ve Öneriler

İnternet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcıların internette geçirdikleri süre ve en 
çok kullandıkları sosyal medya platformları, interneti hangi sıklıkla 
kullandıkları, internete nereden ve hangi cihazlardan bağlandıkları, internet ve 
sosyal medya kullanım amaçları araştırılmıştır.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler incelendiğinde katılımcıların 
büyük bir kısmının her gün internete girdiği ve gün içerisinde bir iki saatlerini 
internette geçirdikleri sonucuna ulaşılmaktadır. Çoğu katılımcı internete 
işyerlerinden bağlanmaktadır. İnternete bağlanırken ise en çok tercih ettikleri 
cihaz türünün cep telefonları olduğu görülmektedir.  Verilerden çıkan bu 
sonuçlar için teknolojinin ve internetin hayatımızın ayrılmaz birer parçaları 
olduğu, insanların interneti gün içerisinde bir iki saat bile olsa kullanmaya 
ihtiyaç duydukları söylenebilir. Analizler sonucunda katılımcıların çoğunun 
interneti en çok bilgilenme ve araştırma için, sosyal medyayı da fikir 
alışverişinde bulunmak için kullandıkları görülmektedir. Cinsiyete göre ise 
erkeklerin internet kullanım amacı olarak gündem ve haber takip etme 
durumlarının, kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu genellikle internete bağlandıklarında 
sosyal medyaya bağlanmamaktadırlar. Ama katılımcıların yine büyük bir 
kısmının da internete bağlandıklarında sosyal medyaya giriş yaptığı 
görülmektedir. Ayrıca verilerden elde edilen sonuçlar kapsamında internete 
bağlanıp sosyal medyaya giren insanların en çok kişisel sunum ve bilgi 
paylaşma amacı taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

Kadın ve erkek katılımcıların sosyal medya hesaplarını kullanım 
sıklıklarının benzer olduğu sonucuna varılmaktadır. Katılımcıların çoğu 
sosyal medya hesaplarını kullanım sıklıklarına göre haftanın üç, dört günü 
Facebook’u kullanmaktadırlar. Facebook kullanımını takiben katılımcıların 
Twitter’ı da sıklıkla kullandıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca analiz 
sonuçlarına göre, katılımcıların Facebook’a giriş sıklığı arttığında Twitter 
ve YouTube’a da giriş sıklığı artmaktadır. Fakat Facebook giriş sıklığı ile 
Instagram’a giriş sıklığı arasında zayıf bir bağlantı olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak Twitter ve YouTube giriş sıklıkları arasındaki yüksek düzeydeki 
ilişki göz önüne alındığında Twitter’ı ziyaret eden kullanıcıların YouTube’u 
da ziyaret ettiği söylenebilmektedir. Facebook’ ta paylaşılan YouTube bağlantı 
linklerine katılımcıların giriş yapmış olabileceği, dolayısıyla Facebook’ a giren 
katılımcıların bağlantı linkini tıklayıp YouTube’a da girme ihtimali olabileceği 
de söylenebilir.

Teknolojinin sürekli kendini yenilediği ve internetin hayatımızın bir 
parçası olduğu düşünüldüğünde, hem yeni medya platformları hem de yeni 
iletişim teknolojileri üzerine çalışmaların arttırılması, yapılan çalışmaların 
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güncellenmesi literatüre katkı sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca internet ve 
sosyal medya ortamında oluşan dezenformasyonun önlenmesi için insanların 
bilgi, haber, fotoğraf vb. paylaşımları değerlendirme bilincinin oluşturulması 
gerekmektedir. Nitekim bu yönde eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlere 
insanların katılım sağlaması önerilmektedir.
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1. GİRİŞ

Küreselleşme süreci ile birlikte büyük ivme kazanan teknolojik 
gelişmeler günümüzde dijitalleşme temelinde yakınsak teknoloji ile 
beslenen medya fırsatlarını ortaya çıkarmış, geleneksel kitle iletişimini 

farklı boyutlara taşımıştır. Yeni dijital iletişim teknolojileri sayesinde zaman 
ve mekân sınırları aşılmış, medya; ticaret, haberleşme, kültür taşıyıcılığı gibi 
birçok alanda gücünü daha fazla hissettirmiştir. Örneğin e-pazarlama, e-reklam, 
e-gazetecilik, e-bankacılık, sosyal medya, yurttaş gazeteciliği gibi elektronik 
ortamlarda sürdürülen faaliyetler, aynı zamanda giydirilebilen teknolojiler 
sayesinde radyo, gazete, televizyon sinema gibi birçok mecranın telefon 
ortamından izlenebilmesini sağlamış, böylece kişilere yaşamsal kolaylıklar, 
imkanlar getirilmiştir. 

Giddens’e göre (Aktaran Örs, 2010: 3444) odak noktasını küreselleşmeden 
alan bütün bu gelişmeler dünyada siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
alanda çok hızlı değişim ve dönüşümleri ortaya koyarak tüm toplumsal 
ilişkilerin yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur. Ancak tüm bu olumlu görünen 
gelişmeler, yeni dünya düzeninin iletişim araçları ve yeni medya ortamlarının 
hayatı kolaylaştırıp zenginleştirmesi aynı zamanda pekçok toplumsal sorunu 
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ve tartışmayı da yanında getirmiştir. Bu tartışmalar daha çok medya etiği, 
iletişim etiği ve bilişim etiği gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadır (Örs, 
2010: 3446). Medya, iletişim ve bilişim etiği tartışmaları özellikle dijital alt 
yapı temelli sorunları ön plana çıkarmıştır çünkü iletişim teknolojisi insanlığa 
büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda çok önemli etiksel ve hukuksal sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Örneğin Dedeoğlu’na göre (2014) günümüzde 
mahremiyet, özgürlük ve demokrasi alanlarında önemli tehditler söz konusudur. 
Habermas bu durumu; kamusal akıl yürütme eğiliminin, el altından özgül bir 
değişime uğrayarak tüketim malı suretine bürünmesi biçiminde açıklamaktadır 
(Aktaran, Dedeoğlu, 2010: 5892)

Medya, iletişim ve bilişim etiği alanlarına bağlı olarak tartışılan diğer konular 
arasında dezenformasyon, misenformasyon, propaganda ve manipülasyon gibi 
üst başlıklar ve kişisel verilerin korunamaması, kişisel haklara saldırı, dijital 
dolandırıcılık, sahte kullanıcılar (Fake user) tarafından yapılan sahte haberler 
(Fake news), sosyal medyanın gözetimi ve magazinleşmeyi sıradanlaştırması 
gibi bilişim suçlarını ve etik değerleri anımsatacak alt başlıklardan söz edilebilir 
(Gezgin, 2017: 11-32). Günümüzde her ne kadar etik tartışmalar dijital düzlemle 
birlikte artmış bulunsa da tartışmaların kökeni 17. yüzyılda gazetecilik alanında 
başlamıştır. Bu tartışmalar ilerleyen yüzyıllarda bilinçli bir akıma dönüşmüş, 19. 
yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte teknolojinin gelişmesi gazeteyi iletişimin en 
yaygın aracı haline getirmiş, gazetenin yaygınlaşması ile birlikte, düşüncelerin 
serbestçe ifade edilip edilememesi noktasında hemen her ülkede baş gösteren 
sorunlar karşısında belli başlı davranış kuralları, mesleki kodlar oluşturulması 
gereğinden söz edilmeye başlanmıştır (Avşar, 2014: 36). Bu nedenle dünyada 
mesleki dernekler ve sendikalar kurulmuş; meslek davranış ilkeleri, mesleki 
kodlar oluşturulmuş, medya- iletişim etiği ve deontoloji olgusu ortaya çıkmıştır. 

Küresel bazda geleneksel medyadan, dijital medyaya uzanan süreçte, ilki 
1954 yılında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından oluşturulan 
ve dünyadaki değişime paralel olarak 2019 yılında tekrar gözden geçirilen 
Bordeaux Bildirgesindeki medya etik kodları bağlamında etik tartışmaların ve 
sorunların değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma 
nitel yöntemle ve belgelerin taranması ve kodların tablolar haline getirilerek 
analiz edilerek Bordeaux kodları özelinden, tüme varılarak medya etiği sorun 
alanlarının 65 yılda çehresini nasıl değiştirdiğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın 
ileriki dönemler için medya etiği alanında tartışılabilecek konular açısından 
öngörü sağlaması ve bu yönüyle literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.   

2. Geleneksel ve Dijital Bağlamda Medya Etiğine Genel Bakış 

İlk kez Aristoteles (M.Ö. 384-322), ardından Sokrates ve Platon tarafından Antik 
Çağda kullanılmaya başlayan etik kavramıyla, bir yandan kişinin ahlaki yönden 
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yargılanan davranışları üzerinde durulmuş, diğer yandan toplum ve devlet 
kavramları ile birlikte ele alınmıştır (Hemel, 2005). Orta Çağ düşüncesinde 
ise ilahi ve ebedi olan etik anlayışı, 15. Yüzyıldan itibaren toplumsal sosyal 
sorumluluk temelli anlayışa doğru evrilmiştir (Dietzfelbinger, 2002). Etik 
kavramının insan davranışlarının sistemli bir şekilde analiz edilmesi manasında 
kullanılmaya başlaması ile birlikte kavram genel olarak ahlakla birlikte 
değerlendirilmiştir (Yoloğlu, 2006: 200). Günümüz modern dünyasında ahlak 
ve etik konuları, aile içi ilişkilerden, toplumsal cinsiyet dünyasına; çalışma 
koşullarından, ekolojik çevreye; yaşamsal kaynakların azalmasından, zenginlik 
ve fakirlik arasındaki uçurumun gittikçe derinleşmesine kadar çok çeşitli sorun 
alanlarını kapsamaktadır. 

Pieper ve Thurnherr’in belirttiği gibi (1998:8) etik, ideolojik anlamda bir 
dünya görüşü olmadığı gibi insanlara neyin yapılması ve yapılmaması gerektiği 
yolunda tavsiyelerde bulunan, ceza ve ödül vaat eden dini bir yaklaşım da 
değildir (Kreikebaum, 1996). Ancak etik, amaç-araç-bağlantı çizgisinde nasıl 
hareket edileceğinin önemli noktalarını ortaya koyar. Sökmen’e göre (2011:23) 
etik, değer kavramlarını analiz eden, insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde 
yatan değerlerin iyi, yanlış veya doğru diye tanımlanan özelliklerinin incelendiği 
ahlak felsefesi olarak görülebilir. Etik birçok bilim alanı ile ilişkilendirilir. 
Ancak biz burada konumuz itibari ile diğer alanlara girmeden medya ve iletişim 
etiğine göz atacağız. 

Medya ve iletişim etiği denildiğinde, medya dünyası ile insan davranışları 
arasındaki bağlantıların araştırıldığı ve belirli medya davranışlarının ve onların 
gerektirdiği sorumlulukların incelendiği, temel noktaların belirlendiği etik 
yasaların ve kuralların ortaya konulmaya çalışıldığı bir bilim dalı akla gelmektedir 
(Wiegerling, 1998). Medya ve iletişim etiği, medya çalışanlarının mesleklerini icra 
ederken uygulamak zorunda oldukları kurallar ve ilkelerle bağlantılı bir alandır. 
Cereci’nin açıklamasına göre (2003), medya ve iletişim etiğinin kapsamında, 
medya ürünlerinin toplumsal etik ile örtüşüp örtüşmediği, toplumsal değerlerle 
çelişip çelişmediği, ortaya çıkan sorunlarda sorumluluğun kime ait olduğu 
gibi konular bulunmaktadır. Böylece medya hem içerikleri hem de dünyadaki 
dağılımları ve kullanma biçimleriyle kendi sorunsal alanlarını, düşünsel çıktılarını 
oluşturmaktadır (İrvan, 2005). Örneğin içinde yaşadığımız dijital çağda faaliyet 
gösteren medya çalışanları, günümüzde faaliyetlerinin çoğunlukla internet 
üzerinden yapılması nedeniyle post-truth, whatsapp gazeteciliği, bloglar, twitter 
yayıncılığı gibi yeni oluşumların içinde yer almaktadır. Bunun sonucunda dijital 
dünyaya özgü sorunların katlanarak artması, yeni sorunların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu nedenle var olan geleneksel etik davranış kurallarına yeni 
davranış kuralları ilave etme gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Post-truth ve trans medya tartışmalarının yapıldığı günümüz dijital iletişim 
çağında, medyanın ticari dolayımlamalar yapması ve kurgusal yapısı nedeniyle 



50      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

sağlanan bilgi ve iletişim imkanları masum aktarımlar olarak görülmemektedirler 
(Demir, 2006). Bu bakımdan ekonomik bağlamda medyanın, değişik 
prodüksiyonda tüketim pazarının denge noktası durumuna geldiğini söylemek 
mümkündür (Yoloğlu, 2019). Dijital çağda medya etiği artık sadece dürüstlük, 
hassaslık, doğru sözlülük, tutarlılık ya da saygılı olmak meselesi değil, mesleki 
davranış kurallarının ve kodların belirlendiği zorunlu bir alandır. 

2.1 Geleneksel ve Dijital Bağlamda Medya Etiğinin Temel Davranış 
Kuralları

Medya ve iletişim alanında mesleki alanda hak ve yükümlülüklerin 
belirlendiği metinler farklı başlıklar altında yer almaktadırlar. Örneğin, basın 
meslek ilkeleri, ahlak/etik yasaları, onur yasaları, basın yasaları, etik kodlar, 
etik ilkeler, deontoloji, gazetecinin haklarına ve yükümlülüklerine ilişkin 
bildirgeler, gazetecilik kuralları bunlardan bazılarıdır (Avşar, 2014: 36). Bu 
metinler uluslararası, ulusal, bölgesel, medyanın bir alanında veya ulusal 
alanda bir işletmeye ait veya bir basın yayın kuruluşunun kendisine ait kuralları 
olabilmektedirler. Buna göre başlıkları farklı olsa da çeşitli biçimde düzenlenen 
mesleki etik kodların hepsinin ortak noktaları aynıdır (Çaplı, 2002: 211-217). 
Kuralların hepsinde bir medya çalışanının mesleki eylemi sırasında sahip olması 
gereken haklar ve kendine, işverenine, kamuoyuna, devlete karşı sorumluluk ve 
yükümlülükleri yer almaktadır (Geray ve Aydoğan, 2009).

Bu bağlamda ortak konular on başlık altında toplanabilirler: 

1. Doğru haber ve bilgilendirme- Gerçeğe saygı
2. Haber- Yorum ayrımı
3. Özel hayata ve mahremiyete saygı
4. Eleştiri sınırlarını aşmama, hakaret, iftira içermeme
5. Cevap ve tekzip (yalanlama) hakkına saygı
6. Gazeteciliğin şahsi menfaatler için kullanılmaması
7. Şiddet, savaş, terörizm ve ayrımcılık
8. Mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar kişilerin suçsuzluğu ilkesi
9. Mesleki mahremiyeti gözetmek (kaynakların gizliliği)
10. Pornografi ve şiddet içeren yayınlar

Davranış kodları medya çalışanlarının içinde bulundukları düzenleyici 
çerçevenin yalnızca küçük bir parçasıdırlar (Harris, 2011: 89). Bu kurallar 
muhabir ve editörlerin etik olmayan davranışlarda bulunmalarını bir ölçüde 
engelleyebilirler ancak Harris’e göre davranış kodlarından en çok yararlananlar 
halktan kişilerdir çünkü sıradan insanlar vicdansız profesyonellerin elinden zarar 
görebilirler. Etik kodlar oluşturulması, bunların uygulanabilirliği ve denetimi 
kamuoyuna güven verebilmekte, editoryal kararlara düzen getirebilmektedir.
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Günümüzde medya etiği açısından elektronik, dijital medya gazeteciliği 
ve geleneksel gazetecilik etiği arasında yapılması gerekenler ve yasak olan 
davranışlar arasında çok büyük farklar yoktur. Dijital medya gazeteciliği 
başlangıçta geleneksel basın gazeteciliğini kendine örnek almıştır ancak 
zamanla dijital dünyanın kendine özgü fiziksel yapısı nedeniyle farklı sorunlarla 
karşılaşılmıştır. Örneğin dijital ortamda profesyonel olarak çalışan, haber yayan, 
hikayeleri ve metinleri içinde çevrelerindeki dünyayı yansıtan kişilerin, bu 
işleri yaptıkları sürece yalan söylememeleri, rüşvet alıp vermemeleri, olayları 
çarpıtmamaları gerekir. Bu kurallar hem dijital medya hem de geleneksel medya 
için geçerlidir.

Dijital medya açısından en büyük farklılık, dijital ortamda görsellik ve 
fotoğrafların taşıdığı önemden kaynaklanmaktadır. Dijital ortamı kullananlar, 
bu ortamda insan yüzlerini, habere konu olan ve habercilerin görüntü ve 
kimliklerini bilmek isterken, haberi yapan kişilerin beklentisi ise daha çok 
“tıklanma” ve “beğeni” almak, bazende haberleri içinde ustaca dijital satış 
yöntemleri kullanmaktır (Baumer, 2015). 

Dijital medya profesyonelleri için “takipçileri”, “arkadaşları” twitter, 
Facebook, instagram gibi sosyal medya ortamları haber kaynağı ve yayılımı 
için çok önemlidirler. Bu yollarla övgü, eleştiri, soru ve sorunları öğrenirler. 
Geleneksel medyanın sunmadığı bir biçimde, iletişim kurmak istemedikleri 
kişileri dijital medyanın sunduğu imkanlarla engelleyebilirler. Dijital 
habercilikte whatsapp gibi kanallar yoluyla ulaşılabilirlik hızı artar. Zoom gibi 
sistemler vasıtasıyla dijital zaman yönetimi ve sanal toplantılar yapılabilir. 
Dijital yöntemler ile dosya, evrak, belge yönetimi daha hızlı ve daha güvenilir 
olabilir. Ancak tüm bu kolaylıkların yanında bilgi ve veri güvenliği endişeleri 
artmıştır.

Bazı kavramlar dijital medyada ve geleneksel medyada farklı biçimlerde 
kullanılabilmektedir. Örneğin moderatörlük, geleneksel medyada olay 
yöneticisi, yönlendirici, forum ve söyleşilerin yönetilmesi olarak kullanılırken, 
internette standart olarak forumlarda konu silme, düzenleme, kilitleme vs 
yetkileri bulunan mevki olarak görülmektedir (Öner, 2020). İnternette yönetici, 
moderatörün bir sınıf üstünde yer alır ve geniş yetkilere sahiptir. Örneğin 
Facebook’da bir yönetici özellikle birini yöneticiliğe veya moderatörlüğe atama 
ya da yönetici ve moderatörlükten çıkarma, grubun adını, kapak fotoğrafını veya 
gizlilik ayarlarını değiştirme gibi grup ayarlarını yönetme yetkilerine sahiptir. 

Farklı kullanılan kavramlardan biri küratörleştirme kavramıdır. Normalde 
sergi düzenlemek gibi belli bir faaliyet alanında, kullanılan küratörleştirme 
kavramı artık sosyal medyada, sosyal ağ katılımcılarının çeşitli parçaları bir 
araya getirerek, dikkat çekici bir biçimde düzenlemesi (küratörleştirmesi) 
biçiminde kullanılmaktadır (Michal, 2015).
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Dijital çağın medya etiği sorunlarından biri de troller sorunudur. Çeşitli 
amaçlarla gerçekleştirilen, belirli grup ve kişileri hedef alarak her türlü 
ayrımcı ve nefret söylemini kullanarak münakaşa başlatmayı amaçlayan 
“Haysiyet Cellatları” olarak adlandırılan troller (Binark ve Karataş, 2016: 
431), internet forumları ve yorum sütunları sorumlu gazetecilerin onlarla başa 
çıkmanın yollarını bulamadan, nefret mesajları ve hakaretlerle karakterize 
edilmektedir. 

3. Uluslararası Medya Etiği Düzenleyicisi Olarak IFJ ve Bordeaux 
Bildirgeleri

Medya etiği konusunda oluşturulan ilk uluslararası bildirgeler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ne dayanmaktadır. 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş 
Milletler’ de yapılan oylama ile kabul edilen bildirgenin 19. Maddesinde 
“Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın 
kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve 
fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar” 
(Özer, 1991) ifadesi yer almaktadır. Bu ifade gazetecinin misyonunun temelini 
oluşturmaktadır. Buna göre gazetecinin halka karşı sorumluluğu, işverenlerine ve 
kamu makamlarına karşı, diğer tüm sorumluluklardan önceliklidir. Gazetecilik 
mesleği bağımsızlığı zaman, kaynak ve uygulama araçları gerektirmektedir. Bu 
kapsamda uluslararası bildiriler, haber ve bilgilerin araştırılması, düzenlenmesi, 
iletilmesi, yayılması ve yorumlanmasında ve olayların açıklanmasında gerekli 
olan medyada davranış kurallarını belirtirler.

Avrupa’da ortak basın ilkeleri oluşturulması yolundaki çabalar ilk olarak 
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (International Federation of Journalists= 
IFJ) tarafından gerçekleştirilmiştir. IFJ şemsiye bir örgüttür ve çatısı altında, 
ulusal sendika gazetecileri derneklerini ve aynı zamanda sendika sayılmayan 
gazeteci derneklerini barındırmaktadır. 117 ülkeden 161 üye birliğini ve dünya 
çapında 600.000 üyeyi temsil etmektedir (International Federation of Journalists, 
https://www.ifj.org/). IFJ 1926 yılında kurulmuş, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra 1946’da yenilenmiş, 1952 yılında bugünkü yapılanmasının temellerini 
oluşturmuştur. Kuruluşun merkezi Brüksel’dedir. Bunun dışında Buenos Aires, 
Dakar ve Sydney’de ofisleri faaliyet göstermektedir. Kuruluş, Belçika yasalarına 
göre kar amacı gütmeyen yasal bir kuruluştur (aisbl).

IFJ kuruluşunun amacı; basın özgürlüğünün savunulması, özgür ve 
bağımsız gazeteci sendikaları oluşturulması, adil çalışma koşulları, telif hakkının 
korunması, insan hakları, demokrasi ve çoğulculuk, ayrımcılığın önlenmesi, 
medyanın propaganda için kötüye kullanılmasının engellenmesi, sosyal adalet, 
çalışanların hakları, demokrasi, insan hakları, yoksulluk ve yozlaşmalara karşı 
bağımsız gazetecilerin bir araya getirilmesidir (IFJ Global Charter of Ethics for 
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Journalists https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-
for-journalists.html).

IFJ’nin 1994’ten beri dünya çapında öldürülen gazeteciler hakkında yıllık 
raporları yayınlanmaktadır. 2018’de hazırlanan rapora göre 1990-2015 yılları 
arasında toplam 2.297 gazeteci öldürülmüştür. Buna göre sadece 2015’te 112 
gazeteci öldürülmüştür (International Federation of Journalists, https://www.ifj.
org/).  IFJ’nin kurduğu fon, 1992 yılından beri gazetecilerin güvenliği ve zulüm 
gören gazetecilerin desteklenmesi için faaliyet göstermektedir.

3.1. 1954 ve 2019 Bordeaux Bildirgelerinde Yer Alan Etik İlkelerin Analizi

Medya çalışanları için etik kodlardan oluşan Bordeaux Bildirgelerinin ilki 
1954 yılında IFJ tarafından 6 madde olarak hazırlanmış, 65 yıl sonra çağın 
gereklerine uygun olarak tablo 1’de görüldüğü gibi 2019 yılında madde sayısı 
16’ ya çıkarılmıştır.

Tablo 1: 1954 ve 2019 Bordeaux Bildirgelerinde Yer Alan Etik İlkeler
1954 Bordeaux Bildirgesi 2019 Bordeaux Bildirgesi
1-Hakikat ve halkın hakikatı 
bilme hakkı, gazetecilerin 
çalışmalarının merkezini 
oluşturur.  Bu, basın özgürlüğünü 
savunmak için gerekli olan bir 
varsayımdır. Yapılan haberler 
gerçeklere ve belgelere 
dayanmalıdır. Belgeler doğru ve 
tahrif edilmemiş olmalıdır.

1-Gerçeklere ve halkın hakikat hakkına 
saygı gazetecinin ilk görevidir.

2-Araştırma için sadece 
adil yöntemlere izin verilir. 
Kaynakların gizliliğine dikkat 
edilmelidir.

2-Gazeteci görevini yerine getirirken 
haberlerin dürüstçe toplanması ve 
yayınlanmasında özgürlük ilkelerini, 
adil yorum ve eleştiri hakkını savunur. 
Olgusal bilgileri yorum ve eleştiriden 
açıkça ayıracaktır.

3-Gazeteci yanlış haberleri 
düzeltmekle yükümlüdür.

3- Gazeteci sadece kökenini bildiği 
gerçeklere uygun olarak rapor verecektir. 
Gazeteci önemli bilgileri bastırmayacak 
veya herhangi bir belgeyi tahrif 
etmeyecektir. Kamusal olmayan kişilerin 
sosyal medyada yayınladığı sadık 
beyanları ve diğer materyalleri sunmaya 
özen gösterecektir.
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1954 Bordeaux Bildirgesi 2019 Bordeaux Bildirgesi
4-Ten rengi, cinsiyet, cinsel 
yönelim, dil, milliyet veya din ve 
siyasi inanç temelinde ayrımcılığa 
izin verilmez.

4-Gazeteci bilgi, görüntü, belge ve veri 
elde etmek için sadece adil yöntemler 
kullanacak ve her zaman gazeteci olarak 
durumunu bildirecek ve imkansız olduğu 
durumlar dışında görüntü ve seslerin gizli 
kayıtlarını kullanmaktan kaçınacaktır. 
Tüm bilgi kaynaklarına ücretsiz erişim 
ve kamu yararına ilişkin tüm gerçekleri 
özgürce araştırma hakkı talep edecektir

5-Gazeteciler, fikri mülkiyet 
hırsızlığı, görüntüleri bozma, 
karalama, iftira, hakaret ve haksız 
suçlamalardan kaçınmalıdır.

5-Bilginin yayılmasında aciliyet 
veya dolaylılık kavramı, olguların, 
kaynakların ve / veya bir cevap teklifinin 
doğrulanmasından öncelikli olmayacaktır.

6-Gazeteciler rüşvet almazlar, 
rüşvet Vermezler. 

6-Gazeteci, zamanında, açık, eksiksiz 
ve şeffaf bir şekilde yanlış olduğu tespit 
edilen hataları veya yayınlanmış bilgileri 
düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.
7-Gazeteci, güven içinde elde edilen 
bilgilerin kaynağı ile ilgili mesleki 
gizliliği gözetir.
8-Gazeteci mahremiyete saygı 
gösterecektir. Adı geçen ve / veya 
temsil edilen kişilerin saygınlığına 
saygı gösterecek ve görüşmenin ve 
diğer materyallerin yayına yönelik 
olup olmadığını görüşme yapan kişiye 
bildirecektir. Deneyimsiz ve savunmasız 
görüşmecilere özel önem verecektir.
9- Gazeteciler, bilgi veya fikirlerin 
yayılmasının nefret veya önyargıya 
katkıda bulunmamasını sağlayacaktır. 
Ayrımcılığın coğrafi, sosyal veya etnik 
köken, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve 
dil gibi gerekçelere yayılmasını önlemek 
için elinden geleni yapacaktır.
10-Gazeteci ciddi mesleki 
suiistimallerinin bilincinde olacaktır: 
İntihal Gerçeklerin tahrif edilmesi
İftira, karalama, asılsız suçlamalar
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1954 Bordeaux Bildirgesi 2019 Bordeaux Bildirgesi
11-Gazeteci polise veya diğer güvenlik 
hizmetlerine asistanlık yapmamalıdır. 
Sadece bir medya şirketinde daha önce 
yayınlanmış olan bilgileri sağlamalıdır.

12-Gazeteci, soruşturma özgürlüğünden, 
bilgi verme görevinden ve eleştiri, 
yorum, hiciv ve editoryal kararlardan 
ödün vermeden meslektaşlarıyla 
dayanışma gösterecektir.

13- Gazeteci basın özgürlüğünü 
başka çıkarlara hizmet etmek için 
kullanmamalı ve bilginin dağıtımından 
ya da dağıtılmamasından haksız bir 
avantaj ya da kişisel kazanç elde 
etmemelidir. Mesleğini icra ederken 
çıkar çatışmasına yol açabilecek her 
türlü durumdan kaçınmalı veya sona 
erdirmelidir. Aktivitesi ile reklam veya 
propaganda faaliyetleri arasındaki 
karışıklığı önlemelidir. Her türlü 
içeriden ticari öğrenimlerden ve piyasa 
manipülasyonundan kaçınacaktır.

14- Gazeteci, bağımsızlığını tehlikeye 
atacak herhangi bir faaliyet veya 
taahhütte bulunmayacaktır. Ancak, bu 
taahhütlerin açık ve tartışılmaz olması 
koşuluyla, “kayıt dışı”, anonimlik 
veya ambargo gibi serbestçe kabul 
ettiği bilgilerin toplanma / yayılma 
yöntemlerine saygı duyacaktır

15-Taşıdıkları gazetecilik sıfatını hak 
eden gazeteciler, yukarıda belirtilen 
ilkelere sadakatle uymayı görev olarak 
görürler. Profesyonel bir davranışta 
bulunmaya veya mesleki inancına veya 
vicdanına aykırı bir görüş bildirmeye 
zorlanamazlar.
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1954 Bordeaux Bildirgesi 2019 Bordeaux Bildirgesi
16- Gazeteci, her ülkenin genel yasası 
çerçevesinde, mesleki onur, halka açık 
bağımsız özdenetim organlarının yargı 
yetkisini, hükümetler veya başkaları 
tarafından her türlü müdahalenin hariç 
tutulmasını kabul edecektir.

Gerek 1954 gerekse 2019 yılındaki bildirgenin birinci maddesi gerçeğin 
bildirilmesinin gazetecinin temel görevi olduğunu belirtirken, 2. madde içeriği 
ilk bildirge ve ikinci bildirgede farklılık göstermektedir. Zira birinci bildiride 
haber hazırlanırken adil yöntemler kullanılmasından söz edilirken, ikinci 
bildirgede yorum ve haber ayrımına vurgu yapılmaktadır. 3. maddede birinci 
bildirgede cevap ve düzeltme hakkında hüküm verilirken, ikinci bildirgenin aynı 
maddesinde kaynakların güvenirliliği ve gizliliği ilkesi ön plana çıkmaktadır. 
Birinci bildirgede 4. madde her tür ayrımcılığa kaşı çıkarken, ikinci bildirgede 
ayrımcılık konusu daha geniş haliyle 9. maddede yer almıştır. Fikir hırsızlığı 
birinci bildirgede 5. maddede yer bulurken, ikinci bildirgede 10. maddede yer 
almıştır. Birinci bildirgenin 6. ve son maddesi gazetecinin rüşvet alıp vermesini 
kesinlikle yasaklarken, bu konu kişisel menfaatlerden kaçınılması biçiminde 
daha detaylı biçimde 13. Maddede yer almıştır. Mesleki onurun korunması, 
özdenetim kurumlarının kararlarına saygı gösterilmesi, gazetecinin özgürlüğünü 
kısıtlayıcı ticari faaliyetlerden kaçınması gerektiği gibi konular ikinci bildirgenin 
maddeleri arasında yerlerini almışlardır.

4. Sonuç

Uluslararası alanda gazetecilerin içinde bulundukları düzenleyici çerçeveler 
basın meslek ilkeleri, onur yasaları, etik kodlar gibi farklı kavramlar altında 
yer almakta ancak ortak birtakım konuları içermektedirler. Uluslararası alanda 
yayınlanan etik kodlarda ortak olarak ele alınan konular arasında, doğru haber 
ve bilgilendirme, gerçeğe saygılı olma, haber ve yorum ayrımı, özel hayata ve 
mahremiyete saygı, eleştiri sınırlarını aşmama, hakaret, iftira içermeme gibi 
konular yer alırlar. Bunun yanında, cevap ve tekzip (yalanlama) hakkına saygı, 
gazeteciliğin şahsi menfaatler için kullanılmaması, şiddet, savaş, terörizm ve 
ayrımcılık, mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar kişilerin suçsuzluğu ilkesi 
gibi konular davranış kuralları kapsamındadırlar. Bu kapsamda çalışmanın temel 
soruları, dijital medya profesyoneli olarak haber yapanların uyması gereken 
temel kuralların neler olduğu ve bu alandaki mesleki hak ve sorumlulukların 
nasıl düzenlendiğidir. 
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Bu bağlamda gazetecilik alanında gerek geleneksel medyada gerekse 
yeni medyada tartışılan konular içinde en çok yer alan konular, haber seçimi 
ve dağılımında görünen dengesizlik, iletişimin alt yapısı sayılan kitle iletişim 
araçları dağılımında görünen adaletsizlik, medya alanındaki ticari yapılanmada 
görülen yığınlaşma, gerçeklik problemi, dezenformasyon, manipülasyon, sansür, 
ifade özgürlüğü, medya çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarındaki 
ayrımcılıktır. 

Geleneksel medyadan dijital medyaya uzanan yolda ilki 1954 yılında 
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından oluşturulan ve dünyadaki 
teknolojik, ekonomik ve siyasi değişimlere paralel olarak 2019 yılında tekrar 
gözden geçirilerek, genişletilen Bordeaux Bildirgesindeki medya etik kodları 
bağlamında etik tartışmaların ve sorunların değerlendirildiği bu çalışmada, nitel 
yöntemle ve belgelerin taranması yolu ile medya etik kodları tablolar haline 
getirilmiştir. Altmış beş yıl ara ile oluşturulan mesleki etik kuralları birbirleri 
ile karşılaştırılıp analiz edilmiştir. Böylece Bordeaux kodları özelinden tüme 
varılmaya çalışılmıştır.

Çalışma sonunda 65 yılda medya etik sorunlarının, dolayısıyla bunlara bağlı 
oluşturulan mesleki kodların çehresinin temelde aynı kalmakla beraber daha çok 
çeşitlendiği görülmüştür. Bu çalışmanın kısıtlılığı olarak, on altı etik kuraldan 
yola çıkılarak, kuramsal bir bağlantının kurulmaması gösterilebilir. Bundan 
sonra yapılacak çalışmalarda kuramsal bağlantıların kurulması önerilebilir. Bu 
çalışmanın ileriki dönemler için medya etiği alanında tartışılabilecek konulara, 
oluşturulacak davranış kurallarına ilişkin öngörü sağlaması ve bu yönüyle 
literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.
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1. Giriş

Siyaset bireyin içerisinde bulunduğu toplum yapısı ve bu yapıda kendine 
kattığı ve kaybettiği değerlerle yakın bir ilişki içerisindedir. Çünkü 
toplumsallaşma sürecinde devlet ve yönetim şekli önemli bir aracı 

konumundadır. Devlet tarafından yaratılmak istenen ortam, kişinin hayatının 
ilk dönemlerinde dâhil olduğu toplumsallaşma sürecinin temel yapı taşı olan 
okullarda kendini göstermektedir. Bu sebepledir ki bireyler, bu yaratılmak 
istenen etkiyle ya siyasete çok yakından ilgi duyarlar/duymak zorunda kalırlar ya 
da tamamen geri çekerler kendilerini. Toplumsallaşma, siyasal toplumsallaşma 
ve siyasal katılım süreci bireylerin siyasi bir aktör olma isteğinde etkili olan 
faktörlerdir. Bu istekle siyaset yapmak ve iktidara gelebilmek için bir güç 
mücadelesine girişmektedirler. Bu da siyasal kampanyalarda tezahür etmektedir.

Siyasal kampanyalar, siyasal aktörler ile hedef kitle arasında gerçekleşen 
siyasal iletişim sürecidir. Bu süreç özellikle seçim öncesi dönemde, iletişimin 
yoğun olarak gerçekleşmesiyle kendi göstermektedir. Seçim öncesi siyasal 
iletişim, siyasi liderler ve/veya partiler tarafından hedef kitleyi etkileyebilmek 
ve istenilen yönde davranış değişikliği yaratarak seçimlerde kendi lehlerinde 
oy kullanma davranışını sergilenmesi amacıyla gerçekleşmektedir. Bu amaç 
çerçevesinde kampanya çalışmalarını yürüten siyasal iletişim aktörleri kimi 
zaman aracılı kimi zaman ise aracısız bir şekilde seçmen kitlesiyle iletişim 
kurmaktadır.
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Dijital dönüşüm ve değişimin etkisi, her alanda kendisini hissettirmekle 
birlikte bu değişimin etkisi siyaset ve iletişim alanında daha yoğun bir şekilde 
görülmektedir. Zaten bu dönüşüm ilk olarak iletişim kurma biçimlerini 
etkilemekte, baş döndürücü bir hızla anlık gelişmelerin yaşandığı bir süreci 
bireylerin hayatına entegre etmektedir. Günümüzde bireyler, kendi aileleriyle 
bile özellikle akıllı telefonlar aracılığıyla sosyal medya ortamlarında iletişim 
kurarken, siyasal iletişim sürecinde bu değişimin görülmesi beklenen bir 
durumdur.

Dijital ortamlardan iletişim kuran bireylerin günden güne artması siyaset ve 
siyaset yapma biçimlerini de etkilemiştir. Anlık iletişimin var olduğu günümüz 
dünyasında bireyler özellikle de siyasilerden her an bilgi beklemekte ve halk ile 
etkileşim içerisinde olmalarını istemektedir. Bu nedenle siyasal kampanyaların 
Türkiye ve Dünya’da tarihsel süreç içerisindeki gelişimine bakıldığında, özellikle 
son 10 yıldır siyasal kampanyalarda yoğun bir şekilde internet ve sosyal medya 
uygulamalarının kullanıldığı görülmektedir. Hatta 2008 yılında Amerika’da 
yapılan başkanlık seçimleri Obama’nın sosyal medya zaferi olarak tarihe adını 
yazdırmıştır. Bu eksen çerçevesinde çalışma, kuramsal bir zemine oturtulmuş 
olup siyaset ve siyasal toplumsallaşma kavramından hareketle, tarihsel süreç 
içerisinde siyasal kampanyaların gerçekleşme biçimleri, kullanılan teknikler, 
hedef kitleye ulaşma biçimler, vb. özellikler bağlamında Türkiye’deki önemli 
değişim süreçlerindeki bazı kampanya örneklerine yer verilmiştir.

2. Siyaset ve Siyasal Toplumsallaşma

En temel ve en eski beşeri faaliyetlerden biri olan siyaset günümüzde en yaygın 
beşeri aktivitelerden olma özelliği de eklenerek varlığını sürdürmektedir. 
Geçmişten günümüze siyasetin ilgili olduğu konuların sayısı artmış ve siyasetin 
alanı çok genişlemiştir. Birkaç yüzyıl önceki dönemlerde siyasetle ilgili 
olmadığı düşünülen birçok konu bugün siyasetin tam da merkezi noktasında 
yerini almıştır. Bu sebepten ötürü yaşadığımız dönem içerisinde ortalama bir 
insanın bile siyasetten ayrı kalması imkân dâhilinde değildir. Hatta kişi siyasete 
ilgisiz kalsa bile siyaset ona ilgisiz kalmayacak ve neredeyse her yönüyle 
hayatını etkileyecektir (Yayla, 2016, s. 23). Özellikle de gelişen teknolojiyle 
birlikte birçok kişi günlük yaşam rutini olarak sosyal medya ortamlarında aktif 
bir şekilde siyasete katılmaktadır.

Siyasal kavramının açık bir tanımına ender rastlanmakla birlikte genellikle 
siyaset ve ahlak, siyaset ve ekonomi, siyaset ve hukuk hatta siyaset ve özel hukuk 
vb. anitezlerinde olduğu gibi bazı kavramların karşıtı olarak kullanılmaktadır. 
Bu türden kullanım şekilleri genellikle polemik yaratma amaçlı olumsuz 
çağrışımlar, bağlama ve somut olarak açıklayıcı olmakla birlikte siyasalın 
açıklanması için yeterli olmamaktadır (Schmitt, 2018, s. 49). Genellikle devlet 
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kavramı ile eşdeğer tutulan siyaset kavramı kelime kökeni olarak, at idare 
etme/terbiye, seyislik anlamına gelmektedir. Devleti yönetme şeklinde sıkça 
kullanılan siyaset kavramı, yönetiminde olabilmek için girişilen mücadele olarak 
tanımlanabilmektedir. Siyaset ile ilgili olan temel sorulardan birisi olarak, gücü 
elinde bulunduran kişilerin/grupların, bu gücü nereden aldıkları meselesidir. 
Bu bağlamda siyaset, otorite ve iktidar kavramlarıyla da yakından ilişkilidir 
(Zencirkıran, 2017, s. 207). Bu nedenledir ki siyasi aktörler ve/veya partiler 
iktidarı ve otoriteyi ele geçirebilmek için siyasal kampanya çalışmalarına büyük 
bir önem vermektedirler.  

Dyke siyaseti, bütün toplumu ilgilendiren meselelerde siyasi aktörlerin 
kendi kararlarını uygulatmak ve başkalarının kararlarını engellemek için 
yaptıkları bir girişim ve mücadele olarak değerlendirmektedir (Dyke, 1960). 
Siyaset kavramı Heywood’a göre, şu anda şehir anlamında kullanılan polis 
kavramından gelmektedir. Eski Yunan toplumları, bu birbirinden ayrı olarak 
kendi hükûmet sistemi olan polislerden meydana gelmekteydi. Heywood’a 
göre siyaset bu polisler ile ilgili olana atıfta bulunularak anlaşılabilmektedir 
(Fidan Baritci, 2020, s. 84). Yakın geçmişte ise dağıtımcı siyaset üzerine geniş 
ve büyüyen bir literatür, yerleşiklerin seçim avantajlarını elde etmek için 
kolektif kaynakları nasıl tahsis ettiğini ortaya çıkarmıştır. Altta yatan varsayım, 
politikacıların amacının son derece seçici, son derece partizan ve nihayetinde 
siyasi hayatta kalma girişimlerinin bir işlevi olduğudur (Gainza vd., 2021, s. 1).

Siyaset ve siyasete katılım, bireyin toplumsallaşma süreciyle yakın ilişki 
içerisindedir. Çünkü siyaset toplumsallaşmanın yansımasıdır. Toplumsallaşma, 
kişinin içinde yaşadığı toplumun ve dolayısıyla etkileşim içerisinde bulunduğu 
grupların kültürünü öğrenme sürecidir. Kişin doğduğu andan itibaren başlayıp 
hayatının son anına kadar devam eden dinamik bir süreçtir. Bu süreç içerisinde 
birey, aile, kreş, okul, arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları, çalışma hayatı 
ve örgütler, din ve devlet gibi pek çok temel aracılarla toplumsallaşmaktadır 
(Zencirkıran, 2017, s. 83-105) Bu aracılarla birlikte kişilerin bilinç düzeyi 
gelişmektedir. Toplumsal bilinç düzeyi özellikle de ekonomik, toplumsal, siyasi 
yapı ile birlikte ülkedeki siyasi rejim neyse ona göre de değişiklik göstermektedir. 
Dayatma ya da genel kabul görmüş ideolojilerle yaratılmak istenen etki, halkın 
siyasal davranışlarına da etki etmektedir. Siyasi bilinç düzeyi, demokratik ya da 
baskıcı rejimlerle yönetilen rejimlerde aynı şekilde gelişmemektedir. Demokrasi 
bireylere ve örgütlü gruplara, kararların alınması, uygulanması gibi siyasetin her 
aşamasında aktif siyasal katılım ve siyaset yapma hakkı tanırken (Ünal Erzen 
& Eroğlu Yalın, 2012, s. 50), baskıcı rejimlerde böyle bir hak olmadığı gibi 
bireylerin, siyasi mekanizmaların işleyişi ile ilgili yorum yapma hakkı dâhi 
bulunmamaktadır.   

İnsanların tek başına değil de topluluklar hâlinde yaşaması siyaset 
mekanizmasını ortaya çıkarmıştır. Ancak siyaset toplumda var olan her grup 
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içinde değil ulus seviyesinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda siyaset bir grup 
faaliyetidir. Siyaset belirli bir süre var olup yok olan değil, bir veya birkaç 
kereye özgü bir faaliyet değil, devamlı ve akış hâlinde olan bir özelliğe sahiptir. 
Toplumda meydana gelen çatışma, tarafların buna çözüm araması, uzlaşmayı 
sağlama gibi arayışlar toplumda sürekli var olan durumlar olduğu için siyaset, 
süreklilik gösteren bir faaliyettir. Siyaset kararların ve kuralların uygulanması 
sürecini de kapsamaktadır. Çünkü uyulmayan kararlar ve kurallar almanın 
toplumda hiçbir önemi ve etkisi bulunmamaktadır (Yayla, 2016, s. 29).  Bütün 
bu özellikleri barındırması gerek siyaset doğru bir şekilde uygulanmalıdır ki 
bireylerin siyasal katılımlarını destekleyen demokratik ortamın varlığından söz 
edilebilsin.

Bireylerin kendilerini siyasal olarak ifade etme biçimleri farlılık 
göstermektedir. Kimi insan siyasi konulara daha ilgili ve daha dikkatli iken 
kimisi ise ilgili olmamakla birlikte önem de vermemektedir. Bu durumda 
kişi siyasal katılım konusunda her ne kadar pasif durumda olsa da aktif olan 
kişiler gibi bir şekilde siyasal olaylarda rol alırlar. Kişiler, siyasal olaylar 
ve kurumlara ilgi düzeyleri hangi seviyede olursa olsun, siyasal iktidarın 
almış olduğu kararlardan bir şekilde etkilenmektedirler (Akın, 2013, s. 
85). Siyasete ilgi düzeyinin düşük ya da yüksek olması genellikle bireyin 
toplumsallaşma sürecinde içinde bulunduğu, aile, eğitim, hukuk, din vb. 
toplumsal kurumların etkisiyle şekillenmektedir. Bireyin ilk toplumsal 
kurumu olan aile içerisinde siyaset ne kadar konuşulursa doğru orantılı 
olarak ilgi düzeyi de o derece artar, tersi durumda ise yine aynı doğru orantı 
geçerli olmaktadır. Bununla birlikte aile içerisinde hangi siyasi partiye 
yakınlık varsa bireyin o siyasi partinin görüşlerini benimsemesi büyük 
oranda muhtemeldir.

Siyasal toplumsallaşma, siyasete katılımı getirmekte siyasete katılım da 
demokratik toplumlarda daha gerçek ve eşit bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Demokrasi kişilere birtakım siyasal haklar tanımaktadır. Bu hakları Dahl, 5 
temel maddede toplamaktadır (Dahl, 2017, s. 47);

1. Etkin katılım: Politik bir karar kabul edilmeden önce herkesin bu politika 
hakkındaki fikirlerini diğer üyelere sunabilme konusunda eşit derecede 
hakka sahip olması gerekmektedir.

2. Oy kullanma eşitliği: Herkesin fikri alınarak düzenlenen politikanın 
oylanması esnasında her üyenin etkin ve eşit oy kullanabilmesi ve bu oyların 
sayılma aşamasında da herkesin oyunun eşit değerde sayılması.   

3. Bilgi edinebilme: Her üyenin ilgili politikalar ve muhtemel sonuçları 
hakkında eşit derecede bilgi sahibi olabilme imkânının bulunması.    

4. Gündem kontrolü: Üyelerin istedikleri takdirde gündeme girecek maddelere 
ve bunların nasıl olacağına karar verebilme hakkına sahip olması.
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5. Yetişkinlerin dâhil olması: Demokratik siyasal katılım için ilk 4 maddede 
yer alan bütün vatandaşlık haklarına, o ülkede ikamet eden bütün yetişkinler 
ya da büyük çoğunluğu eşit oranda sahip olmalıdır.  

Demokrasi ile ilgili olarak en temel düzeyde, Robert Dahl’ın “poliarşi” 
kavramsallaştırması, temiz seçimler, örgütlenme özgürlüğü, genel oy hakkı, 
seçilmiş bir yönetici, ifade özgürlüğü ve alternatif bilgi kaynaklarını içeren 
bir seçim demokrasisinin sağlamlaştırılmasını içerir (Gainza vd., 2021, s. 3). 
Demokrasinin en temel haklarından biri olan seçme ve seçilme hakkı siyasal 
katılımın itici gücü olmakta ve bu noktada siyasal katılımın önemli bir aracı 
olarak siyasal kampanyalar karşımıza çıkmaktadır.  

3. Siyasal İletişim Aracı Olarak Siyasal Kampanyalar 

Siyasal iletişim siyasi aktörler tarafından hedef kitleyi etkileyerek istenilen 
yönde davranış değişikliği yaratmak için  girişilen her türlü çabayı kapsayan 
süreçtir. Birçok siyasal iletişim tanımlamasında, hedef kitleyi etkilemek için 
girişilen çabanın özellikle seçim öncesi dönemlerde yapıldığıyla ilgili bir ekleme 
bulunmaktadır. Pratikte günümüzde birçok siyasal aktörün yapmış olduğu 
siyasal iletişim çalışmaları için geçerli bir tanımlama olsa da aslında, bu şekilde 
yapılmaması ve sürekli bir iletişimin varlığından söz edilebilmesi gerekmektedir. 
Çünkü halk siyasi aktörlerin sadece seçim öncesi dönemlerde oy toplayabilmek 
için iletişim kurmalarını değil, seçim sonrası dönemlerde de bu iletişimi devam 
ettiren halkı için en iyisini yapabilmek adına çalışan siyasetçileri iktidarda 
görmek istemektedir. Zaten siyasetin de günümüzde birçok kişide olumsuz bir 
çağrışım yapmasının nedeni de bu istenmeyen durumdan kaynaklanmaktadır.

Ancak günümüzde hükûmetler ve diğer siyasi aktörler, halk ile her 
zamankinden daha fazla iletişim kurmak zorunda kalmaktadırlar. Nispeten 
yakın geçmişte, siyasi iletişim stratejistlerinin kapsaması gereken sınırlı bir 
basın, televizyon ve radyo tabanı yelpazesi varken, şimdi çok boyutlu izlenim 
yönetimine -internet ve sosyal medya alanıyla- dâhil olmuşlardır. Bunlar, siyasi 
gündem üzerindeki kontrollerinin kaçınılmaz bir şekilde gevşemesine yol açarak 
siyasileri, benimsemeyi tercih edecekleri proaktif, gündem belirleyici rol yerine 
giderek daha duyarlı olmaları gereken bir duruma zorlamaktadır. Siyasi aktörler, 
şu anda faaliyette oldukları geniş, dinamik ve çoğu zaman öngörülemeyen medya 
ortamını ele almak için, ilgili bilgilerin kesintisiz akışına ayak uydurmaktan ve 
nahoş medya içeriğini zarar vermeden önce tespit etmekte ve ayrıntılı medyalar 
arası stratejiler benimsemek zorunda kalmaktadırlar (Gurevitch vd., 2009, s. 173). 
Siyasal iletişim geçmişten günümüze bazı değişiklerle gelmektedir. Geç modern 
toplumda yeni bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamın tüm alanlarını etkilemekte 
ancak demokrasiyi ne ölçüde geliştirdikleri konusunda belirsizlik bulunmaktadır. 
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Yapılan bir çalışmada, Blumler ve Gurevitch (2000), Batı demokrasilerindeki 
geleneksel siyasal iletişim sistemlerinin geç modern toplumdaki değişikliklerle 
istikrarsızlaştırılma yollarını bazı maddelerle özetlemişlerdir (Dahlgren, 2006, 
s. 151);

·  Sosyokültürel çeşitliliğin artması ve bunun politik iletişim içindeki 
izleyiciler/aktörler üzerindeki etkisi.

·  Medya çıktılarının formatlarındaki değişiklikler, türlerin bulanıklaşması ve 
melezleşmesi ve gazetecilik ile gazetecilik dışı arasındaki ayrımın aşınması 
ile birlikte medya kuruluşları ve kanallarındaki kitlesel büyüme.

·  Geleneksel ulusal sınırların önemi zayıfladıkça siyasi iletişimin değişen 
coğrafyası.

·  Bu medya bolluğu ve bu kadar çok siyasi aktör ve arabulucu ile ortaya çıkan 
çok seslilik, uyumsuzluk.

·  Vatandaşlar arasında artan sinizm ve ayrılma.
·  Günümüzün artan siyasi savunucuları ve “siyasi arabulucular”, siyasi 

iletişimin profesyonelleşmesindeki kitlesel büyüme de dâhil olmak üzere, 
uzmanlar, danışmanlar, spin doktorları vb. bazen gazetecilerden daha 
belirleyici bir rol oynamaktadır.

İktidar vurgusu ile siyasal iletişim alanı arasındaki bağ çok önemlidir. Van Dijk’in 
tanımına göre; “politik söylem bir tür değil, sosyal bir alan, yani siyaset alanı 
tarafından tanımlanan bir türler sınıfıdır.” Siyasal söylem, siyasal bir süreçte 
tüm aktörler tarafından kullanılan, katılımcıları tanımlayan ve siyasal iletişim 
konusunu düzenleyen söylem pratiklerini ifade eder (Maximova & Lukyanova, 
2020, s. 2). Etkili bir siyasal söylem, hedef kitleye istenilen şekilde ulaşabilmek 
için çok önemli olmakla birlikte siyasal kampanya aşamaları içerisinde mesajın 
iletilmesi aşamasında; mesajın içeriğinin hedef kitleye uygun bir şekilde 
verilmesi, kampanya başarısı için dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

Siyasal kampanyalar, siyasal iletişim aracı olarak cumhurbaşkanı, devlet 
başkanı, hükûmet, yerel yönetimler, siyasi partiler gibi siyasal aktörlerce siyaset 
yapma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Her siyasal kampanyanın hedefi 
halka ulaşabilmek ve halkın kararını etkileyebilmektir. Bu sebeple siyasal 
kampanyalarda kısa sürede yoğun bir mesaj paylaşımı yapılmalıdır -ki bu durum 
mesajın içeriği ve niteliğini belirleyen bir husustur-. Bu mesajların içeriği ne 
olursa olsun belirli bir konuda halkın görüşü ve onayı alınmak istenir. Bu onay 
seçimler aracılığıyla alınmakta olup siyasal kampanyalar; seçim kampanyaları 
ve referandum/halkoylaması ile ilgili siyasal kampanyalar olmak üzere iki 
şekilde gerçekleşmektedir (Aziz, 2007, s. 106). Seçim kampanyaları, genel veya 
yerel seçimlerde halkın oyunu alarak yönetime gelebilmek, milletvekili ya da 
yerel yönetim temsilcisi olabilmek için yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. 
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Referandum/halkoylaması ise ülkeyi ilgilendiren çok önemli meseleler ya da 
mevcut anayasa değişikliğiyle ilgili konularda halkın görüşüne başvurmak için 
yapılan oylama olup tıpkı seçim kampanyalarında olduğu gibi hedef kitleyi 
etkileyebilmek için yapılan çalışmalardır. 

Siyasal kampanyaların etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için bazı 
aşamalarla ilerlemesi gerekmektedir. Öncelikle siyasal kampanya merkezinin 
hazırlanması, bütçenin oluşturulması, kampanya yönetiminin ve ekibinin 
oluşturulması gibi adımlar takip edilerek kampanyanın alt yapısının 
oluşturulması gerekmektedir. Daha sonra seçmen kitlesinin tercihleri hakkında 
fikir sahibi olabilmek için siyasal kampanya araştırmaları ve anket çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. Daha sonra kampanyanın hedef kitlesinin belirlenmesi için 
pazarlama ve siyasal pazar araştırması yapılmalıdır. Kampanyanın ana teması 
ve ona en uygun mesajın belirlenmesi gerekmektedir. Bu mesajın hedef seçmen 
kitlesine ne şekilde verilmesinin daha etkili olacağı düşüncesinden hareketle 
kampanya stratejileri belirlenmelidir. Seçimlerde aday olacak kişilerin aday 
oldukları konuma uygun stil belirleme ve imaj oluşturma da son derece önemli 
bir aşamadır. Seçmenlere verilecek mesaj ne şekilde, aracılı mı yüz yüze mi ya 
da her iki iletişim yönetimi kullanılarak mı verilecektir (Devran, 2004). Seçim 
kampanyalarında halkla iç içe olabilmek ve yüz yüze iletişim kurabilmek için 
geçmişten günümüze en etkili yollardan biri mitinglerdir. Miting ortamındaki 
coşkulu atmosfer seçmeni etkileyebilmek için kampanya planlamasında olması 
gereken bir kampanya yöntemidir. Bunu dışında ev ziyaret, kahvehane ziyareti, 
esnaf ziyareti, düğün, nişan, cenaze merasimleri gibi ortamlar da seçmenle 
aracısız bir şekilde yüz yüze iletişim kurabilmenin ve halktan biri imajı 
verebilmenin en etkili yollarındandır. Bunun dışında televizyon, radyo, sinema 
filmleri, internet, sosyal medya gibi aracılı iletişim kurma ortamları da siyasal 
kampanyalarda sıklıkla tercih edilmektedir. 

Kitle iletişim araçlarında yayımlanan olumlu haberler de siyasal 
kampanyaların başarılı geçmesine destek olmaktadır. Siyasi kampanyaların 
haber kapsamına ilişkin araştırmalar temel bir önerme sunmaktadır. Tüm 
haberler bir gerçekliğin inşasıdır. Siyasi kampanyalarla ilgili haberler, 
kampanya sürecindeki kilit aktörler arasında süregelen bir müzakereyi temsil 
eder: medya tarafında-haberciler, editörler ve sahipler; kampanya tarafında-
adaylar, kampanya çalışanları ve parti aktivistleri (Gulati vd., 2004, s. 237). 
Bu bağlamda siyasal kampanya çalışmalarının planlanması aşamasında radyo, 
televizyon, gazete vb. yayın araçları yöneticileriyle de iyi ilişkilerin tesis edilip 
sürdürülmesi kampanya başarısı açısından önem arz etmektedir.  

Geleneksel kitle iletişim araçlarının seçimlerde kullanılmasının yanı sıra 
günümüzde en çok tercih edilen kampanya aracı internet ve sosyal medya 
uygulamalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi kampanyalar, 
yaklaşık olarak 2007 yılından beri dijital teknolojileri kullanmakta ve 
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“hesaplamalı siyaset” standart işletim prosedürü hâline geldiğinden, her seçim 
döngüsünde giderek daha karmaşık araçlar ve teknikler geliştirilmektedir. 
Bununla birlikte, adaylar, siyasi eylem komiteleri ve diğer çıkar grupları, önceki 
başkanlık seçiminden bu yana geliştirilen cihazlar arası hedefleme gibi veriye 
dayalı pazarlama tekniklerinde önemli atılımlardan yararlanabildiklerinden, 
2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri kritik bir dönüm noktası olmuştur. 
Seçim siyaseti, şirketlerin ürünlerini pazarlama ve tüketicileri etkileme şeklini 
dönüştüren, büyüyen, küresel bir ticari dijital medya ve pazarlama ekosistemine 
tamamen entegre olmuştur (Chester & Montgomery, 2017, s. 1). Bu nedenle 
seçim dönemi dijital pazarlama stratejileri seçimlerin başarısı açısından tüm 
dünyada ayrı bir önem arz etmektedir.

4. Geçmişten Günümüze Seçimler ve Siyasal Kampanya Örnekleri 

Türkiye’de seçim kampanyaları tek parti yönetiminin söz konusu olduğu 
dönemde ehemmiyet verilen bir konu olmamakla birlikte siyasal kampanya 
çalışmaları çok partili yaşama geçişle birlikte önem kazanmış 1950 seçimleri 
de demokratikleşmenin ilk önemli seçimi olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemden 
sonra Türkiye’de seçim öncesi süreçte, siyasal kampanya çalışmalarına 
çok önem verilerek titizlikle çalışılmış ve yoğun propaganda faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. Değişen yaşam koşulları ve teknolojinin etkisiyle de 
günümüze gelene kadar çok çeşitli kampanya araçları sürece dâhil olmuştur.  

4.1. Demokratikleşmenin ve Radyonun Kullanımının İlk Seçimleri “1950 
Seçim Dönemi”

2. Dünya Savaşı sonrası hem Dünya’da hem de Türkiye’de atılan 
demokratikleşme adımları 1950 Genel Seçimleri’nde de kendini hissettirmiştir. 
İlk kez bu seçimlerde, oylar gizli kullanılmış tasnifi ise açık yapılmıştır. Tek 
parti dönemi mücadeleyi gerektirmediği için yapılmasına gerek duyulmayan 
siyasal kampanyalar, bu seçimlerde yapılmaya başlanmıştır.  

Tablo 1: 1950 Seçimlerinde 1. Sırada Yer Alan Parti*

Parti ismi Demokrat Parti
Parti lideri Celal Bayar

* Tablolar, seçimlerde 1. sırada yer alan parti özelinde oluşturulmuştur.
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Slogan Yeter Söz Milletindir!
Kampanya araçları Radyo, basılı medya araçları, miting, afiş
Afiş

1950 seçimlerinde DP’nin kadrosu CHP’ye göre daha genç ve daha isteklidir, 
bu durum kendilerine bir avantaj sağlamakla birlikte CHP’nin diğer partilere 
oranla daha az miting yapması, DP’nin var olan avantajını desteklemiştir. 
Miting sayısının az olması CHP’nin halka bütünleşmesini engellerken DP 
mitinglerine son hız devam etmektedir. CHP’liler bu propaganda çalışmalarının 
az olmasından bir endişe duymamakta aksine öz güvenli bir şekilde hareket 
etmekteydiler (Yıldırmaz, 2004, s. 138). 

1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinin yanı sıra Demokrat Parti 
de seçime girmiş ve radyoyu önemli bir propaganda aracı olarak kullanmış, 
böylelikle seçimlerin önemi artmıştır. 5392 sayılı Basın-Yayın Turizm Genel 
Müdürlüğü Yasası’nda yapılan değişikle, seçimlerde aday olan partilere, radyo 
aracılığıyla propaganda yapma hakkı tanınmıştır. Bu hak ile aday partiler, 
seçimden 15 gün öncesi başlayıp seçimlere 2 gün kalan süreye kadar radyodan 
ücretsiz olarak konuşma yapabilmekteydiler. Demokrat Parti’nin farklı tutumu 
ve ısrarcı tavrı yüzünden, 30 Haziran 1954 tarih ve 6248 sayılı yasa ile siyasi 
partilere tanınan radyo yoluyla propaganda yapma hakkı Demokrat Parti’nin 
kendisi tarafından kaldırılmıştır. Ancak seçim öncesi dönemde siyasi partilere 
radyo aracılığıyla propaganda yapmak hakkı 1961 Anayasası’na uygun olarak 
hazırlanan seçim yasaları ile tekrar geri verilmiştir (Tokgöz, 2010, s. 173). 

1950 Genel Milletvekili Seçimleri’nde radyonun yanı sıra basılı medya 
araçları dönemin koşullarına göre yoğun bir şekilde kullanılmış aynı zamanda 
duvar ilanları, el afişleri de muhalefet partileri tarafından tercih edilmiştir. Seçim 
dönemi slogan kullanımının da bu seçimlerde yer aldığı görülmektedir. Özellikle 
DP’nin, “Yeter Söz Milletindir!”, “Büyük Türkiye için desteğinizi istiyorum!” 
sloganları ve kırat amblemli afişleri o güne kadar hiç görülmeyen bir seçim 
kapmayası çalışması olmuştur. Daha önceki dönemlerde DP çok fazla görülmeyen 
bir seçim kampanyası yürütürken bu çalışmalarla batı demokrasilerindeki 
seçim kampanyalarına benzer bir kampanya ilk kez görülmüştür (Aziz, 2007, 
s. 137). Tablo 1’de görülen parti amblemi, asalet ve gücü simgeleyen “at”, 
temizliği simgeleyen beyaz renk ve Türk Bayrağı’nın renkleri ile sunulmuş olup 
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Demokrat Parti’nin Türkiye’nin geleceği için yorulmadan, durmadan koşacağı 
arka plan bilgisi olarak aktarılmak istenendir. Bütün bu çalışmalar, Türkiye’nin 
seçim tarihinde kampanyaların etkin kullanımı açısından bir başlangıç olmuştur. 

1950 seçim sonuçlarına göre, Demokrat Parti %57,6 oy oranı ile seçimi 
kazanan parti olmuştur. Seçimlerde Tablo 1’de yer alan, Demokrat Parti’nin 
“Yeter Söz Milletindir!” sloganı ile tasarlanan afiş partiye seçimi kazandıran 
afiş olarak değerlendirilmektedir.

4.2. Seçimi Kazandıran Siyasal Reklamcılığın Kazandığı İvme “1983 Seçim 
Dönemi”

Siyasal reklamcılık faaliyetleri, Türkiye’ye 1977 seçimlerinde Adalet Partisi’nin 
Cen Ajansla çalışması ile girmiş olup asıl yükselişi 1983 seçimleriyle olmuştur. 
1983 seçimleri, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası gerçekleştirilen ilk seçim dönemi 
olması bakımından da önem taşımaktadır. Tablo 2’de belirtildiği üzere, Anavatan 
Partisi Man Ajansla çalışarak kampanyanın başarılı olması yolunda ilk adımı 
atmıştır. Yine Tablo 2’de görüldüğü gibi partinin amblemi çalışkanlığıyla bilinen 
arının petek görünümlü Türkiye haritası üzerindeki görüntüsüyle, Anavatan 
Partisi’nin Türkiye’nin her bölgesinde durmaksızın arı gibi çalışacağı arka plan 
bilgisi olarak sunulmak istenendir.

Tablo 2: 1983 Seçimlerinde 1. Sırada Yer Alan Parti
Parti ismi Anavatan Partisi
Parti lideri Turgut Özal
Parti amblemi

Slogan “Ahirette İman, Dünyada Mekan Diyorsan, Oyunu 
Özal’ın Partisine Ver” 

Kampanya 
araçları

Televizyon (tartışma programları), basılı medya 
araçları, afiş, miting 

Kampanya 
reklam ajansı

Man Ajans

Afiş
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1983 Genel Seçimleri, 1982 Anayasası’nın kabulünden sonra gerçekleşmiş, 22 
Nisan 1983 tarih ve 2820 sayılı Siyasal Partiler Kanunu’nun kabul edilmesiyle 
siyasal hayatın tekrar sivilleşmesi söz konusu olmuştur (Altan, 2005, s. 176). 
1983 seçimleri, mevcut 15 siyasi partiden 12’sinin kapatılması nedeniyle MDP, 
HP ve Anavatan Partisi’nin katılımıyla gerçekleşmiştir. Anavatan Partisi’nin 
görüntüsünün daha sivil olması parti lehine bir avantaj sağlamakla birlikte 
diğer partilerin seçime girmemesiyle onların seçmen kitlesini -muhafazakâr, 
milliyetçi ve liberal eğilimlerin parti bünyesine dâhil etmesiyle- kendi partilerine 
kaydırmalarını ve oylarını almaları sağlanmıştır (Eştürk, 2006, s. 43-46).

1983 Seçimleri’nde Man Ajansla çalışan Turgut Özal için iletişimde en 
yaratıcı teknik olarak görülen “star stratejisi” -halk tarafından bilinen, sevilen 
birinin kampanyada kullanılarak parti tanıtımı yapılması ile hedef kitlede ilgi 
uyandırabilmek- tekniği kullanılmış ve Özal’ın elinde tuttuğu kalem ile hesap-
kitap bilen bir lider imajı yaratılmak istenmiştir. (Cıngı, 2015). Man Ajans 
tarafından Özal’ın Gazeteci Mehmet Barlas ile gerçekleştirmiş olduğu telefon 
konuşması ve miting görüntülerinin ilçe teşkilatlarına gönderilmesiyle (Özkan, 
2004, s. 28) bütün il ve ilçelerde partinin propagandasının yapılması sağlanmıştır.

1983 seçimlerinin bir diğer partisi, Milliyetçi Demokrat Parti (MDP) de 
önce Cen Ajansla çalışmış ancak kısa bir süre sonra yollarını ayırarak Ajans Ada 
ile çalışmalarına devam etmiştir. Kampanyanın bir diğer önemli adımı; Tablo 
2’de belirtildiği üzere, siyasal iletişim tarihinde ilk kez 1983 seçimlerinde, seçim 
öncesi parti liderlerinin açık oturuma katılarak parti programlarını tartışmalarıdır 
(Demir, 2018, s. 98). Bu durum, 1983 seçimlerinde sonra ANAP’ın tek başına 
iktidar olduğu dönemlerde televizyonda yayınlanan “İcraatın İçinden” adlı 
programla halkın karamsarlıktan çıkarılıp umut etmesi için yapılmış program 
olarak siyasal iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Propagandanın 
gizlenmeyerek açığa çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen bu tarz programlar, 
sonraki yıllarda da devam etmiştir. Bu programlar profesyonel destek alınarak 
hazırlanmıştır. Çünkü TRT tarafından hazırlaması yasal olarak mümkün değildir 
(Çağlar & Özkır, 2015, s. 15). Siyasal kampanyaların seyri bakımından önemli 
gelişme ve yeniliklerin yaşandığı 1983 Genel Seçim dönemi seçim sonuçlarına 
göre, Anavatan Partisi %45,14 oy oranıyla seçimden galip çıkan parti olmuştur.

4.3. Seçimlerde Büyük Dönüşüm “2002 Seçim Dönemi”

2000 yılı ile dünya üzerindeki siyasal, sosyal, ekonomik, teknolojik vb. bütün 
düzenin değişeceğine inanılan yeni binyılın ardından gelen ilk seçim dönemi 
olması ve seçmen tercihinin değişerek önceki dönemde mecliste yer alan 
siyasi partilerin baraj altında kalması gibi önemli bir sonucun ortaya çıkması 
bakımından Türkiye siyasi tarihinde yer edinmiştir. Ayrıca 2002 seçimlerinin 
bir diğer önemli sonucu, Cem Uzan’ın başkanı olduğu Genç Parti’nin kampanya 
başarısının yansımış olduğu %7,25’lik oy oranıdır.
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DSP-MHP-ANAP koalisyonunun 1999-2002 yılları arasında hükûmette 
yer alması, 2001 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz, koalisyon arasındaki 
anlaşmazlıklar vb. nedenlerle zayıf bir hükûmet dönemi geçirilmiş bu nedenle 
seçmen, 2002 seçimlerinde tercihini değişmiştir (Kapusızoğlu, 2011, s. 129).  

Tablo 3: 2002 Seçimlerinde 1. Sırada Yer Alan Parti
Parti ismi Adalet ve Kalkınma Partisi
Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan 
Parti amblemi

Slogan “her şey TÜRKİYE için!” 
Kampanya 
araçları

Görsel, işitsel, basılı medya araçları, internet, afiş, miting  

Kampanya 
reklam ajansı

Arter Ajans

Afiş

2002 seçimlerinde seçimlerde aday olan siyasi partilerin neredeyse tamamı 
artık reklam ajanslarıyla çalışmaya başlamıştır. Tablo 3’te belirtildiği gibi AK 
Parti 2002 seçimleri için Arter Ajansla çalışmış ve yüz yüze iletişim ortamı olan 
mitinglere ağırlık vermiştir. Bazı partiler de CHP’de olduğu gibi iki ajansla 
birlikte çalışmıştır. Partilerin ajanslarla çalışması beraberinde ajanslarında da 
birbiriyle mücadele etmesini getirmiştir. Terminal Ajansla çalışan ANAP, 2002 
seçimleri için hedef kitle olarak seçim yaşına gelen genç seçmen adayını tercih 
etmiştir. Hedef kitlesi genç olunca ANAP, kampanyası için interneti yoğun bir 
şekilde kullanmıştır. DYP, Cenajans’la çalışmış ve seçim çalışmaları için parti 
bünyesinde “Seçim İletişim Merkezi” kurmuştur. MHP ise Advise Ajans ile 
çalışarak hem yeni iletişim teknolojilerini kullanmış hem de o güne kadar hiçbir 
seçimde görülmeyen bir stratejiyle National Geographic Dergisi’ne siyasal 
reklam vermiştir. 2002’de kurulan ve Genel Başkanı Cem Uzan olan Genç 
Parti ise Reklamcı Ali Taran ile çalışarak  seçim kampanyalarında kullandığı 
reklamlar ve birçoğu ilk olan yaklaşımlarıyla öne çıkmıştır. Genç Parti 2002 
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seçimlerinde en çok miting yapan parti olmuştur (Aziz, 2007, s. 152). Uzan, 
bazen günde 2-3 miting ile toplamda 147 il ve ilçede miting düzenleyerek halkla 
iç içe olmuştur. Ali Taran’ın yaratmış olduğu imajıyla genelde beyaz gömlek, 
kolları kıvrık bir şekilde resmiyetten uzak, halktan biri imajı verilmiş. Gömleğin 
renginin beyaz olmasıyla da saf, temiz bir sayfa açılacağı algısı uyandırılmak 
istenmiştir.

Cem Uzan’ın seçim için oluşturdukları vaatlerden özellikle de üniversite 
öğrencilerine maddi yardım vurgusu, gençlerden ilgi görmüş, sahibi olduğu 
GSM şirketi olan Telsim’den kullanıcılara yüklenen kontör vb. uygulamalarla 
gençlerin sevgisini kazanmıştır. 

Kullanılan kampanyalar açısından 2002 seçimlerini, Köker ve Kejanlıoğlu, 
Amerikanlaşma savı bağlamında değerlendirmiştir. Amerikanlaşma, dünya 
üzerindeki demokrasilerde seçim kampanyalarında siyasi partilerin, adayların, 
haberlerin ABD’deki eşdeğerleriyle benzeşmesi ve ABD’nin de kendi kampanya 
tekniklerini ve tarzlarını diğer ülkelere uyarlaması olarak değerlendirilmesidir 
(Köker & Kejanlıoğlu, 2004, s. 43). 2002 seçimlerinde dijitalleşmenin etkisi 
görülmüş ve internet teknolojisi de seçimlerde kullanılmaya başlanmış, partiler 
kurdukları web sayfalarıyla özellikle genç seçmene ulaşmaya çalışmıştır. 
Kampanyaların tarzlarının değiştiği, 2002 seçimlerinde Arter Ajansla çalışan 
AK Parti’nin logosu, ismi ve bütün kampanya süreci ajansın sahibi Erol Olçok 
tarafından oluşturulmuştur (Duman & Sun İpekşen, 2013, s. 132). Tablo 3’te 
görüldüğü üzere, AK Parti seçim sloganını afişe taşımış, Erdoğan’ın yukarı 
ve ileri bakan omuz çekimi ve parti amblemiyle birlikte sunularak; aydınlık 
geleceğe halkı ile birlikte ulaşılacağı mesajı arka plan bilgisi olarak sunulmuştur. 
Başarılı bir kampanya süreci geçiren AK Parti, 2002 seçimlerinde %34,28 oy 
oranıyla tek başına iktidar olmuştur .   

4.4. Türkiye’nin Son Seçimi “2018 Seçim Dönemi”

2016 yılındaki darbe girişimi ve 2017 yılındaki Anayasa değişikliği 
referandumundan sonra gerçekleşen 2018 Genel Seçimleri, referandumda kabul 
edilen bazı değişikliklerin yer aldığı seçimdir. 2018 seçimi, 3 Kasım 2019’da 
yapılması gerekirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifinin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle erkene 
alınarak 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilmiştir (Vikipedi, 2018). Seçimlere, 
Cumhur İttifakı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP), Millet İttifakı olarak ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 
İyi Parti (İYİ Parti), Saadet Partisi (SP) katılmıştır. Seçimlere ayrı katılan 
partiler ise Halkların Demokratik Partisi (HDP), Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 
ve Vatan Partisi (VP)’dir (Akçay, 2018, s. 2177). 2018 seçimlerine toplamda 8 
parti katılmıştır.   
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Tablo 4: 2018 Seçimlerinde 1. Sırada Yer Alan Parti
Parti ismi Adalet ve Kalkınma Partisi
Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan 
Parti amblemi

Slogan “Vakit Türkiye vakti” 
Kampanya 
araçları

Görsel, işitsel, basılı medya araçları, internet, sosyal 
medya, afiş, miting  

Kampanya 
reklam ajansı

Yine Media Ajans

Afiş

2018 seçim kampanyaları, partilerin seçim beyannameleri bağlamında 
değerlendirildiğinde; AK Parti, 360 sayfalık  “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, 
Güçlü Türkiye - Yaparsa Yine AK Parti Yapar” sloganıyla, MHP, 132 sayfalık 
“Milli Diriliş, Kutlu Yükseliş” sloganıyla, İYİ Parti 138 sayfalık “Milletimizle 
Sözleşme-Toplumda Birlik, Ekonomide Güven, Yönetimde Liyakat” sloganıyla, 
CHP, 240 sayfalık “Millet İçin Geliyoruz” sloganıyla, HDP ise 92 sayfalık “Biz’le 
Değişir” sloganıyla beyannameler hazırlamışlardır. Beyannamelerde “teknoloji”, 
“teknik” konusuna beyannamesinde en çok yer veren İYİ Parti olmuştur (Alp 
& Turan, 2018, s. 1070-1073). Bu bakımdan değerlendirildiğinde, teknolojik 
gelişimin günümüz dünyası için çok önemli olduğu, seçim çalışmalarında ve 
vaatlerinde de büyük bir yer edinmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, 2018 
seçimleri beyannamesine bunu en iyi yansıtan partinin, İYİ Parti olduğunu 
söylemek mümkündür.  

Seçim için yapılan kampanya çalışmalarında her zaman önem verilen 
bir kampanya aracı olan seçim müzikleri, 2018 seçimleri için de partiler 
tarafından üzerinde titizlikle durulan bir araç olmuştur. Çünkü özellikle 
seçim kliplerindeki görüntüler, göstergebilim sayesinde her nesne ve 
söze anlamlar yüklenmesiyle hedef kitleye aktarılmak istenen duygunun 
yansıtılmasına yardımcı olmakta (Özgen, 2019, s. 2394) ve bilinçli seçmen 



SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİ EKSENİNDE SİYASAL KAMPANYALARA GENEL BAKIŞ: KURAMSAL BİR İNCELEME      73

kitlesi de görüntüyü çözümlemekle kalmayıp parti tarafından seçim için arka 
planda aktarılmak istenen algının ne olduğunu rahatlıkla görebilmektedir. 
Bu nedenledir ki seçim sonrası seçim müzikleri ve klipleri, göstergebilimsel 
yöntem, söylem analizi, içerik analizi vb. çözümlemelerle birçok bilimsel 
çalışmada yerini almaktadır. 

2018 seçim sonuçlarına göre, oy oranıyla mecliste yer almaya hak kazanan 
partilerden, AK Parti, MHP, CHP, BBP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin 
seçim müziklerini analiz eden Budak, seçim öncesi dönemde partilerin 
ideolojileri ve söylemlerini topluma aktarabilmek için seçim müziklerini aracı 
olarak kullandıkları sonucuna varmıştır. İlaveten siyasi parti liderlerinin seçim 
dönemi boyunca vurguladığı konular ve patilerin diğer partilere olan bakış 
açıları da yine seçim müziklerine aktarılmıştır. Muhalefette olan partiler daha 
iyi bir gelecek sunma vaatlerini, iktidar partisi AK Parti aleyhinde yapılan 
sunumla seçim müziklerine aktarmışlardır (Budak, 2018, s. 43). Partilerin 
seçim müzikleri; “Şimdi şahlanma vakti” (AK Parti), “Artık tamam” (CHP), 
“Sen’le değişir” (HDP), “Yüzünü güneşe dön” (İYİ Parti), “Davet” (MHP), 
“Değiştir” (SP) (Marketing Türkiye, 2018). Seçim şarkılarının isminde de 
muhalefette olan partilerin, iktidar partisinin mevcut yönetiminin değişmesi 
isteğiyle yaklaşılan ideolojik bir sunum olduğu, ardalan bilgisi bağlamında 
söylemek mümkündür.     

2018 seçimlerinin günümüze en yakın, son seçim olması itibarıyla 
dijitalleşen ve değişen dünya düzeninde siyasal kampanyaların bu durumu, 
seçim çalışmalarına ne derece yansıttıklarının görülebilmesi açısından da 
önem taşımaktadır. Siyasi partilerin seçim vaatleri, planları bağlamında 
seçmenin bilgilendirilmesi açısından çok önemli bir kampanya aracı olan 
seçim beyannamelerinin içeriğini dijitalleşme ve teknoloji açısından inceleyen 
Alp ve Turan, inceledikleri AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti’nin seçim 
beyannamelerinin hemen hemen hepsinde teknolojik ve dijital kelimelerinin 
seçmeni ikna edebilmek için yoğun bir şekilde kullanıldığı sonucuna 
varmışlardır (Alp & Turan, 2018, s. 1077). Bu bağlamda dijitalleşen dünyanın 
yansımalarının 2018 seçim kampanyalarına yansıdığını söylemek mümkündür. 
Kampanyalarda internet özellikle de Twitter, Instagram, YouTube gibi sosyal 
medya ortamlarının da hedef kitleye ulaşabilmek için yoğun bir şekilde 
kullanıldığı görülmüştür. Siyasi parti liderlerinin bireysel hesaplarından 
kurdukları iletişimin yanı sıra partiler tarafından hazırlanan seçim müzikleri, 
klipleri sadece geleneksel medya araçları ile değil bu sosyal medya ortamları 
vasıtasıyla milyonlara ulaştırılmıştır.   

Değişen teknolojilerin etkisinin de hissedildiği 2018 Genel Seçimleri 
sonucuna göre, AK Parti bir önceki seçime göre %7 oy kaybetse de %42,56 ile 
birinci parti olmuş (Vikipedi, 2018) ve Cumhur İttifakı (AK Parti-MHP) %53,7 
ile seçimi kazanmıştır (Sabah , 2018). 
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5. Sonuç

Topluluklar hâlinde yaşamın başlamasıyla birlikte yönetim yapıları kendini 
hissettirmiş ve insanların da bu yapı içerisinde şekillenmelerine neden olmuştur. 
Toplumsallaşma süreci içerisinde bireyin siyasi düşüncesi, ilk toplumsallaştığı 
kurum olan aileden başlayıp okul hayatı, iş hayatı, evliliği gibi diğer 
toplumsal kurumlar içerisinde şekillenmektedir. İnsanlar genellikle aile yapısı 
içerisinde siyaset çok konuşuluyorsa daha ilgili, konuşulmuyorsa daha az ilgili 
olmaktadırlar. 

Siyaset yapma isteği bireyin toplumsallaşma süreci ile bağlantılı olup 
kişisel bir arzu olarak iktidarda yer alma isteğiyle de kendini göstermektedir. Bu 
bakımdan içerisinde bu isteği barındıran birçok kişi resmi olarak sürece dâhil 
olup aktif bir siyaset yapma girişiminde bulunmaktadır. Bu nedenledir ki bu 
isteği gerçeğe dönüştürme noktasında kendilerine bu yolu açacak olan seçmenle 
bir siyasal iletişim süreci başlatmaktadırlar. Ancak bu siyasal iletişim süreci 
genellikle seçim öncesi oy alabilme isteğiyle gerçekleşen siyasal kampanyalarda 
yoğunlaşmaktadır. Bu kampanyalar bazen bireylerin kendi imkânları dâhilinde 
yapılırken bazen de maddi ve manevi olarak bir siyasi parti tarafından 
desteklenmektedir ki bu durumda başarılı olma şansı daha yüksek olmaktadır. Her 
ne şekilde olursa olsun siyasal kampanyalar belirli bir plan dâhilinde dönemin 
şartlarına uygun stratejiler geliştirilerek yürütülmelidir. Değişen şartların göz 
önünde bulundurulmadığı kampanyaların, hedef kitleye ulaşma ihtimali düşük 
olacak bu da kampanyanın başarısız olmasına neden olacak ve muhtemel 
sonucu olarak da seçimde başarıyı getirmeyecektir. Siyasal kampanyaların 
yapılması ülkenin yönetim şekliyle yakından ilgili olup demokrasiyle yönetilen 
ülkelerde daha yaratıcı ve etkileyici bir süreçte gerçekleşmektedir. Bu süreçte 
siyasal kampanyaların takvimlendirme, mesaj seçimi, mesajın iletileceği aracın 
seçilmesi, hedef kitle analizi, bütçelendirme vb. birtakım aşamalarla ilerlemesi 
gerekmektedir. Bu aşamalar titizlikle detaylandırılıp takip edilmelidir.

Türkiye seçim tarihinin önemli dönüm noktaları olan demokratikleşme 
adımlarının hissedildiği çok partili hayata geçişin ilk seçimi olan 1950, siyasal 
reklamcılığın profesyonel bir şekilde uygulandığı 1983 seçimi, çok uzun yıllar 
sonra tek partinin iktidara geldiği 2002 seçimi ve değişen teknolojinin yansıdığı 
ve Türkiye’nin son seçim dönemi olan 2018 seçimlerine de yer verilen bu 
çalışmada, başarılı olmanın yolunun doğru zaman ve doğru stratejiden geçtiği, 
örnek seçim dönemi kampanyaları ve seçim sonuçları bağlamında görülmüştür.    

Demokratikleşmenin seçimlere yansımasının ilk seçim dönemi olan 
1950 seçimlerinde, seçimi kazanan Demokrat Parti için Mimar Selçuk Milar 
tarafından tasarlanan “Yeter Söz Milletindir!” sloganı ve el simgesiyle 
desteklenen afiş, Türkiye’nin seçim kampanyaları tarihine adını yazdıran ilk 
seçim afişi olarak günümüzde hâlâ birçok çalışmaya konu olmaktadır. 1983 
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seçimleri Türkiye’nin seçim kampanyalarında reklam ajanslarıyla çalışılarak 
kampanyaların profesyonelleşmeye başladığı dönemdir. Anavatan Partisi de 
bu durumu lehine çevirmeyi başararak uygulanan kampanyalarla seçimde 
ipi göğüslemeyi başarmıştır. 2002 seçimlerinde siyasi partilerin neredeyse 
tamamının kampanyaları için reklam ajanslarının kapılarını çalmaları, reklam 
ajansları arasında da bir yarışa sebep olmuş ve tercih edilebilmek için yeni 
kampanya stratejileri oluşturmaya başlamışlardır. 2002 seçimleri, siyasal 
kampanyalarda Amerikalaşmanın etkisinin görüldüğü, internet ve teknoloji 
kullanımının kampanyalara dâhil olduğu ve birçok yeni stratejinin denendiği 
bir seçim süreci olarak Türkiye siyasi tarihine adını yazdırmıştır. 2018 seçimleri 
aynı zamanda dijitalleşmenin etkisinin iyice hissedilmeye başlandığı seçim 
olmuş, partilerin vaatlerinde sıklıkla teknoloji ve teknik konularına değindikleri 
görülmüştür. Partiler hedef kitleye ulaşabilmek için sosyal medya ortamları 
ve interneti de yoğun bir şekilde kullanmışlardır. 2018 seçimlerinde partiler 
artık bütün siyasal kampanya araçlarına programlarında yer vererek tamamen 
profesyonel bir tarz benimsemişlerdir. 

Siyasal toplumsallaşma, siyasal kampanyalar ve örnek seçim 
kampanyalarının incelendiği bu çalışmada, ilk demokratik seçim dönemi olan 
1950 seçimlerinin daha çok afiş üzerinden ilerlediği ve tarihsel süreç içerisinde 
gelinen son seçim olan 2018 seçimlerinde ise afiş, miting, slogan, seçim 
müzikleri, klipleri gibi araçların yanı sıra dijitalleşmenin etkisiyle internet ve 
sosyal medya ortamlarının da yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Bu 
durumun da dijitalleşen çağımızda, siyasal toplumsallaşma ve katılım sürecine 
katkı sağlayacağı şüphe götürmemektedir.  
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1. Giriş

Ö lüm sosyolojisi günümüzde sosyolojinin önemli bir disiplini 
haline gelmiştir. Özellikle modern dönemde ölüm kavramını 
hem sosyolojik hem psikolojik açıdan ele alan sosyal bilimciler, 

toplumsal değişim ile beraber ölüme olan yaklaşımın da değiştiğini, ölüm 
kavramının sosyal bilimlerde yeniden şekillendiğini ifade etmektedirler. 
Tüm toplumsal olaylar gibi, ölüm de sosyal değişim ve dönüşüme adapte 
olmakta, ölüme yönelik algılar, toplumların ölüme olan bakış açıları, 
bireylerin ölüme yaklaştıkça geliştirdikleri duygu ve düşüncüler yeniden 
şekillenmekte ve ölüm fenomenine yeni bakış açıları aşılanmaktadır. 
Özellikle, İnternet ve sosyal medya ağlarının gelişmesiyle, ölüm hayatın 
her anında kendini göstermeye ve hissettirmeye başlamış, toplumların ölüm 
ile ilgili algısı bu yenilikler ve değişimler ekseninde tekrar şekillenmeye 
başlamıştır.

Genel olarak ölüm ve ölümün toplum üzerindeki etkilerinin modern 
dönemde araştırılmaya başlandığı, sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya 
çıktığı ve etkisini arttırdığı 19. Yüzyıl’ın sonralarından itibaren ölüme ve 
ölümün toplumsal yönlerine değinildiği dikkat çekmektedir. Ölüm kavramının 
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ve olgusunun modern dönemin sosyologları tarafından birçok yönüyle ele 
alındığı; ortaya koydukları fikirlerin ölüm ile ilgili kuramların gelişmesinde 
önem arz ettiği ve devamında da bir “ölüm sosyolojisi” disiplininin 
kurulmasına aracı olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmektedir. Bunun 
devamında, modern dönem sosyal bilimcilerinin, ölümü çeşitli yönleriyle 
araştırdıkları ve bir takım kuramsal yaklaşımlar geliştirdikleri dikkat 
çekmektedir.

Postmodern ölüm olarak tanımlanan konu ile ilgili çalışmaların ise 
daha çok 1970’li yıllardan itibaren yapılmaya başlandığı ve günümüze 
kadar devam ettiği görülmektedir. Yapılan literatür araştırmasında, 
postmodern dönem ve postmodern ölüm ile ilgili ortaya çıkan görüşlerin, 
teknolojik gelişmenin, kitle iletişim araçlarının ve simülasyon dünyasının 
boy gösterdiği döneme denk geldiği savunulmaktadır. Toplumsal yapılar, 
dış ve iç etkenler ekseninde değişmeye ve dönüşmeye başladığı an, 
ölüm olgusunun, ölüme bakış açısının, ölüm ile ilişkili davranışların, 
ritüel ve adetlerin de değiştiği ve yeni bir ölüm anlayışının ortaya çıktığı 
gözlemlenmektedir. Tüm sosyal olaylar gibi, ölüm ve ölüm algısı da 
değişime ve dönüşüme direnememekte ve toplumlarda ölüme karşı yeni 
yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.

Derin bir literatür araştırmasından yola çıkılarak yapılan bu çalışmada, 
modern dönemden postmodern döneme geçişte, ölümün sosyolojik olarak 
değişen değerleri ve toplumlar tarafından algılayış şekli tartışılmaktadır. 
Çalışmanın ana teması şu şekildedir: sosyolojik bir kavram ve olgu olarak 
tanımlanan “ölüm”, postmodern dönemde nasıl bir değişime uğramıştır? 
Söz konusu bu değişimi açıklayabilmek için, öncellikle ölüm ile ilgili 
ortaya çıkan ilk sosyolojik yaklaşımları ve teorik perspektifleri anlamak, 
ardından ise postmodernitenin ne anlama geldiğini ve postmodern kuramın 
ölümü nasıl tanımladığını kavramak gerekmektedir. Modernite döneminin 
içerisinde ve devamında gelişen ve postmodern dönem olarak tanımlanan 
bu yeni süreç, toplumsal düzen ve yapı da yenilikler getirmiş; bu yenilikler 
de toplumlarda ve bireylerde algıların, davranışların, tutumların değişimine 
sebep olmuştur. Haliyle, bu davranışsal ve düşünsel değişim, toplumların 
ve bireylerin toplumsal olaylara karşı besledikleri düşünce ve duyguları 
da etkilemiştir. Ağırlıklı olarak birincil kaynaklardan elde edilen bilgiler 
ışığında gerçekleştirilen bu çalışmanın, gerek ölümün sosyolojisi alanını, 
gerek postmodernite gerek ise postmodern dönemde ölüm algısının 
değişimini ve dönüşümünü anlamada önemli bir katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Postmodern dönem ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, 
“postmodernizm” ve “postmodernite” kavramlarının benzerliği dikkat 
çekmektedir. Her iki kelime de etimolojik olarak, “modern” kavramından 
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türemiş ve ortak noktaları olmasına rağmen, farklı anlamlar içermektedir1. Bu 
anlamsal farklılık, sosyal bilimcileri zorlamış ve özellikle felsefe, sosyoloji 
gibi alanlarda hangi kavramı kullanmaları gerektiği kuşkusuna düşürmüştür. 
Genel olarak, konu ile yapılan çalışmalara bakıldığında, Avrupalı sosyologların, 
Jean-François Lyotard’ın etkisinde kaldığı düşünülürse, özellikle “postmodern 
durum” ya da “postmodernite” kavramını kullandıkları dikkat çekmektedir. Zira, 
postmodernizm daha çok mimari ve estetik alanlarındaki değişimi ifade etmek 
için kullanılırken, postmodernite kavramının ise daha çok sosyal alanlardaki 
değişimleri ifade etmek için kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, bu 
yeni dönemi ele alırken, özellikle “postmodernite” ve de “postmodern durum/
dönem” kavramları kullanılacaktır. 

Çalışmanın ilk bölümünde, ölümün sosyolojik perspektifine 19. Yüzyıl ve 
20. Yüzyıl sosyologlarının konu ile ilgili görüşleri ekseninde değinilecek; ikinci 
bölümde ise postmodernite kavramını kısaca açıkladıktan sonra, ölümün bu 
yeni dönemde toplumlar üzerindeki etkileri modern ölüm ve postmodern ölüm 
arasındaki farklılıklara değinilerek tatışılacaktır.

2. Ölüm Sosyolojisinin Doğuşu ve Kuramsal Perspektifi

Ölümün sosyolojik bir olgu ve fenomen olduğu fikri uzun zamandır sosyal 
bilimciler tarafından paylaşılmaktadır. Ölüm, yaşamın içinde olan, toplumsal 
yapı ve kültür ile dolaylı ilişkide olan, toplumsal davranışların oluşumunda 
etkili olan toplumsal bir olgu olarak belirmektedir. Ölüm her ne kadar biyolojik 
olma özelliği ile tanımlansa da ölüm ile birlikte, hem ölen hem de ölen kişinin 
yakınlarının hayatı değişmekte, ölümle sonlanan bir hayat, özellikle ölen 
insanın yakınları için yeni bir başlangıç olarak belirmektedir. Haliyle, ölüm ile 
birlikte, insanların yaşamları, davranışları, tutumları değişmekte ve yeniden 
şekillenmektedir. Ölümün hemen hemen çoğu bilim dalında ele alındığı 
görülmekte ve bu bilim dallarının ölüm ile ilişkili bakış açıları ve kuramlar 

1 Bu iki kavram arasındaki farkı kısaca açıklamak önemlidir. Sosyal bilimciler bu iki kavram 
arasında farklılıklar olduğunu vurgulamaktadırlar. Postmodernizm daha çok entelektüel bir 
fenomen olarak tanımlanmaktadır. Estetik, siyasi, mimari ve sosyal bir felsefeyi ifade ederken, 
postmodernite ise postmodernizmin toplum üzerindeki etkilerini ifade etmek için kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda Anthony Giddens’a göre (1990) bir varoluş halini ya da koşulunu, kurumlar, yapılar 
ve bu alanlardaki değişimleri ifade etmektedir. Postmodernite kavramının özellikle sosyolojik 
alanda modernite ötesi dönemi tanımlamak için kullanıldığı dikkat çekmektedir. Fransız Larousse 
sözlüğünde, “postmodernite” kavramının bazı sosyologlar tarafından Batı Avrupa toplumlarının 
güncel durumlarını anlatmak için kullanıldığı ve 18. Yüzyıldan beri hüküm süren modernitenin, 
ilerleme, özgürlük gibi kavramlarına yönelik kaybedilen güveni vurgulamak için kullanıldığı 
belirtilmektedir (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/postmodernité/62937). Her ne 
kadar bazı sosyal bilimcilerin gerek postmodernizm, gerek postmodernite gerek ise postmodernlik 
kavramlarını aynı anlam içerisinde değerlendirdikleri dikkat çekse de Larousse sözlüğünün 
tanımına da dayanarak, bu çalışmada “postmodernite” ve de “postmodern durum/dönem” 
kavramları kullanılacaktır.
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geliştirdikleri dikkat çekmektedir. Fakat sosyoloji alanı ölümü tanımlarken, 
ölümü özellikle toplumsal faktörlerle ilişkilendirmekte, ölümün ve ölmenin 
sosyal bir olgu ve fenomen olduğunu ortaya koymaktadır (Burcu, Akalın, 
2008: 31; Sağır, 2017). Örneğin, ölüm toplumlarda “yoksunluk” duygusunun 
oluşmasına sebep olurken, “sosyal ölüm”, “sosyal olarak ölü” kavramları da 
yaşayan bir insanın yalnızlığına, izolasyonuna işaret etmektedir (Burcu, Akalın, 
2008: 31). Haliyle ölümün ve ölmenin toplum üzerindeki etkilerini anlayabilmek 
için ölümün sosyolojik nedenlerine değinmek gerekmektedir. Ölümün sosyolojik 
olarak ele alınmasının 19. Yüzyıla kadar dayandığı ve o dönemde sosyolojinin 
önemli kurucularının ortaya koydukları fikirlerin sonrasında klasik sosyoloji 
teorileri tarafından da ele alındığı görülmektedir.

2.1. İlk Dönem Ölüm Sosyolojisi: 1880-1930 

Ölüm sosyolojisiyle ilişkili yapılan analiz ve çalışmaların genel olarak iki 
döneme ayrıldığı ifade edilebilir: birinci dönem 1880-1930 yıllarında yapılan 
çalışmalar; ikinci dönem ise 1950’dan sonra günümüze kadar yapılan çalışmalar 
olarak belirmektedir. Ancak 1970’lerden itibaren bir sosyoloji disiplini olarak 
ortaya çıkan ölüm sosyolojisi, 1990’lı ve 2000’li yıllarda ivme kazanmış 
ve üniversitelerde ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Yakın zamandaki 
yaklaşımlara değinmeden önce, ilk olarak ölümün toplumsal boyutunun 
incelendiği ilk çalışmalara değinmek faydalı olacaktır. 

Fransız sosyolog Gaëlle Clavandier’in kitabında belirttiği üzere, ölüm ile 
ilgili sosyolojik çalışmalar çok eskiye dayanmaktadır. Özellikle 1880 ile 1930 
yılları arasında, ölümün sosyolojik boyutlarıyla ilişkili bir takım çalışmaların 
yapıldığı görülmektedir (Clavandier, 2009: 33). Emile Durkheim’ın Dini 
Hayatın İlkel Biçimleri başlıklı kitabı, Robert Hertz’in 1906 yılında yapmış 
olduğu antropolojik çalışma ve son olarak da Marcel Mauss’un antropolojik 
araştırması, ölüm, birey ve toplum arasındaki bağın önemini vurgulamış 
ve ölümün sosyal bir olay olarak ortaya çıktığını ve ele alınması gerektiğini 
gösteren çalışmalar arasında yer almıştır. 

Clavandier, düşünüldüğünün aksine, Durkheim’ın ölümün sosyolojik 
boyutunu İntihar kitabında değil, Dini Hayatın İlkel Biçimleri kitabında ele 
aldığını ifade etmektedir (Clavandier, 2009: 34)2. Her ne kadar Durkheim 
bu kitabında daha çok din ve dinin sosyolojik boyutuna değinmiş olsa da 
reenkarnasyon, inanç, ruhların kültü, cenaze merasimleri gibi konuları da 
ele aldığı görülmektedir. Avusturyalıların totemik inanç sistemine değindiği 
bu çalışmasında, bir taraftan ruhun hayatta kalması ve ölümsüzlüğü üzerine 
fikirler sunmuş, diğer taraftan da ölümün getirdiği mutsuzlukla baş edebilmek 

2 Fakat bazı kaynaklarda Durkheim’ın İntihar kitabında da ölüm sosyolojisine bir giriş yaptığı 
düşünülmektedir. Bkz. Adem Sağır, Ölüm Sosyolojisi, Phoenix Yayınları, Ankara, 2017.
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için, başta yas tutmak olmak üzere, topluluğun başvurduğu belli ritüellerin 
önemine değinmiştir. Totemik inanç sisteminde ruhların hayatta kalma durumu 
Durkheim’ın sosyolojik olarak ilgisini çekmiş ve bu inanca dini değil toplumsal 
bir anlam yüklemeye çalışmıştır. Bu tip bir inanç sisteminde, sosyal grubun 
üyelerinin hayatta kalabilmek için ölen insanların ruhlarının ölümsüz olduğuna 
inanmak zorunda oldukları ifade edilmektedir (Durkheim, 1912/1960: 384). 
Fakat bu ruhun ölümsüzlük durumunun, tüm klan üyeleri için geçerli bir durum 
olmadığı ifade edilmektedir. Aksine, sadece kabilenin önde gelenlerinin ölümsüz 
olduğuna inanılmaktadır. Hatta onların bu ebedi ölümsüzlüğünün kolektif 
hayatın devamlılığı ve istikrarı için de son derece önemli ve işlevsel olduğuna 
inanılmaktadır (Clavandier, 2009: 35).  Haliyle, spesifik özellikler göstermeyen 
grup üyelerinin (kabile reisinin kanından olmayanlar gibi) bedensel ölümleri 
gerçekleştiğinde, ruhsal ölümleri de gerçekleşmektedir. 

Ruhların ölümsüzlüğü dışında, Durkheim’ın değindiği bir başka nokta ise 
acıdan arınmak için grup üyelerinin yas tutma sürecidir. Bu yas süreçlerinin 
amacı, ölümle gelen ya da gelebilecek felaketlerin önüne geçmek ya da yok 
etmek olarak belirmektedir (Clavandier, 2009: 35). Bir ölüm gerçekleştiğinde, 
kabile üyeleri mutsuzluklarını ve acılarını ifade etmek için bir takım davranışlar 
sergilemektedirler. Örneğin, saçlarını kesmek, bağırmak, ağıt yakmak bu 
davranışların arasında yer almaktadır. Durkheim bu davranışları yorumlarken, 
yasın bireysel duyguların bir ifadesi olmadığını, aksine söz konusu sosyal grup 
tarafından empoze edilen bir eylem olduğunu; yas yerine getirilmediğinde 
de bir takım sembolik ve toplumsal cezaların uygulandığını ifade etmektedir 
(Clavandier, 2009: 32-36; Durkheim 1912/1960). Yas süreci esnasında, sosyal 
gruptaki birliği ve bütünlüğü koruyabilmek için, dini seremonilerin devreye 
girdiğini ve bu seremonilerin hem acının hafiflemesinde, hem kabile üyelerinin 
kurallara uymalarının sağlamasında hem de ölümü içselleştirmelerinde önemli 
bir rolü olduğu görülmektedir. Haliyle Durkheim’ın kitabında yer verdiği bu 
noktalara bakıldığında, ölümü sosyal hayatın bir parçası olarak değerlendirdiği 
ortaya çıkmaktadır. Durkheim ayrıca, dinin bazı toplumsal yapılarda yaşam ile 
ilişkili rehberlik yapma özelliğinden bahsetmektedir. Din hem bir toplumda birlik 
ve dayanışmayı sağlarken, hayat ve ölüm ile ilgili tavsiyelerde ve vaazlarda da 
bulunabilen bir toplumsal değerdir. Sonuç olarak, din bir toplumda son derece 
önemli ve işlevsel niteliği olan bir fenomen olarak belirmektedir (Durkheim, 
1912/1960).

Durkheim’ın dışında, Robert Hertz ve Marcel Mauss’un da Durkheim’ın 
çizgisini takip ederek ölümün toplumsal boyutu ile ilişkili çalışmalar yaptıkları 
ve analizler geliştirdikleri gözlemlenmektedir. Sosyolog Robert Herzt’in 1906 
yılında Durkheim’ın kurduğu sosyoloji dergisinde yayınladığı “Contribution à 
une étude des représentations collectives de la mort” başlıklı makalede, Hertz 
ölümün biyolojik tarafının yanında, ölüme özel anlamlar yükleyen duyguları, 
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inançları ve eylemleri de ele almıştır. Hertz’e göre ölümün toplumsal bilinçte 
çok anlamlı ve önemli bir yeri vardır. Durkheim’ın görüşlerine benzer bir 
şekilde, sosyal bir nitelik taşıdığını savunduğu ölümün, özellikle hayatta kalanlar 
açısından önemli bir işlevi ve görevi olduğunu ifade etmektedir. Ölümden sonra 
süre gelen ritüel ile ilgili tüm süreçler, topluluk için büyük anlam taşımakta ve 
hayatta kalanlar için yaşamlarını tekrar şekillendirmelerine aracı olabilmektedir 
(Hertz,  1906: 115).

Aynı Durkheim gibi Hertz de araştırmasını yaptığı Endonezya 
topraklarında, ölümün oluşturduğu toplumsal anlamın kişiden kişiye değiştiğini 
ifade etmektedir (Hertz, 1906). Toplumlarda her ölünün aynı değerde olmadığını 
belirten Hertz, topluluk için önemli olan bir üyenin (kabile şefi gibi) ölümünün 
tüm topluluğu etkisi altına alan bir duygu seline sebep olduğunu belirtmektedir 
(Hertz, 1906: 123). Hertz, bir kabile reisinin ölmesinin aynı grupta olan bir 
kölenin ölmesi ya da bir çocuğun kaybolmasıyla eşit olamayacağını, statü ve 
gücün ölümün toplumsal değerini oluşturduğunu vurgulamaktadır (Clavandier, 
2009: 38). Haliyle, daha sonraki zamanlarda çatışma kuramının değineceği 
“ölümün önündeki eşitsizlik” görüşünün, o yıllarda yapılan çalışmalarda 
belirdiği söylenilebilir.

Son olarak ise Durkheim’ın yeğeni olan Marcel Mauss’un ölümün 
sosyolojik boyutuyla ilgili geliştirdiği görüşleri dikkat çekmektedir. Fakat 
Mauss’un ölüm ile ilgili yaklaşımlarının Durkheim ve Hertz’in yaklaşımlarından 
önemli bir noktada ayrıldığı gözlemlenmektedir: Mauss’a göre ölümü ortaya 
koyan ve ölümü çağıran topluluğun ta kendisidir. Bu kanıya varabilmek için 
Mauss 1926 yılında  yayınladığı “Effet physique chez l’individu de l’idée 
de mort suggérée par la collectivité (Australie-Nouvelle Zélande)” başlıklı 
çalışmasında, Avustralyalı yerli topluluklar ve Yeni Zelandalı yerli toplulukları 
karşılaştırmaktadır: Avustralyalı toplulukların daha “aşağı” medeniyete 
ait olduklarını, Yeni Zelanda yerlilerinin ise daha “yüksek” medeniyetten 
geldiklerini ve haliyle de daha gelişmiş ama bir o kadar da hassas olduklarını 
ifade etmektedir (Mauss, 1926. Akt. Clavandier, 2009: 39). Fakat bu 
karşılaştırmalı araştırmada, Mauss’un dikkatini çeken Avusturalyalı yerlilerin 
hastalık ve yaralanmalara karşı daha dirençli oldukları, Yeni Zelanda yerlilerinin 
ise çok daha duygusal ve paniğe çabuk kapılabilme gibi özellikler ortaya 
koydukları görülmektedir. İnanç sistemlerinden ve hayata bakış açılarından 
kaynaklı olarak, bu toplulukların ölümle iç içe olduklarını ve her an ölümü 
çağırmak üzere hayatlarını sürdürdüklerini ifade etmektedir (Mauss, 1926. Akt. 
Clavandier, 2009: 40). Örneğin, bu tip topluluklarda yaygın olan büyü yapma 
sonucunda hastalan bir topluluk üyesi direnerek ölümden kurtulabilirken, 
yanlış bir eylemde ya da davranışta bulunmuş bir topluluk üyesinin ise kendini 
cezalandırmak için ölümü çağırdığı ve sonucunda da öldüğü gözlemlenmiştir.  
Clavandier’nin de ifade ettiği gibi, bu tip sosyal gerçekler Batı toplumlarına 
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irrasyonel ve anlamsız gelse de geleneksel topluluklar için ölümü anlamlandıran 
bir özellik taşımaktadır (Clavandier, 2009: 41).

1880 ile 1930 yılları arasında ölüm ile ilişkili yapılan bu çalışmalar, ölümün 
sosyolojik boyutuna ilk adım atan çalışmalar olarak değerlendirilmektedir. 
Fransız sosyoloji Ekolüne ait bu sosyologlar dışında, Max Weber ve Georg 
Simmel başta olmak üzere, Alman sosyoloji Ekolünün de ölümün sosyolojik 
perspektifine değindiği görülmektedir. Örneğin Max Weber, sanayileşmeye, 
akılcılığa ve sekülerleşmeye bağlı olarak, ölüm olgusunun değiştiğini, bazı 
inançlara olan bağlılığın azalmasıyla da ölüme olan bakış açısının bir dönüşüme 
uğradığını söylemektedir (Freund, 1975: 35). Simmel ise ölümü, hayatta 
kalabilme gücü olarak tanımlamaktadır (Simmel, 1912: 198. Akt. Freund, 
1975: 39). Ölüm bir yandan yaşam kadar gerçek iken, diğer yandan ise, hayatta 
kalabilmek için bir motivasyon kaynağı oluşturan bir olgu olma özelliğini 
sunmaktadır (Simmel, 1950). Toplumların sanayileşmesi, sekülerleşmesi, 
rasyonelleşmesi ve bireyselleşmesiyle birlikte, ölüme bakış açısının da değiştiğini 
ve insanların ölmek için değil yaşamak için bir takım çözümler bulmaya 
çalıştıkları görülmektedir. Özellikle, dinin etkisini yitirmesi, toplumlarda ölüm 
ile ilgili görüş ve inançların değişmesine, toplumların ölüme yeni anlamlar 
yüklemesine ve bilimsel gelişme ekseninde ölümü tekrar anlamlandırmalarına 
sebep olduğu gözlemlenmektedir. İlginç bir şekilde, Hannah Arendt’in de Şiddet 
Üzerine başlıklı kitabında, savaş, terör ve şiddet çerçevesinde ölüme değindiği, 
şiddetin ve savaşın toplumlarda ölüme sebep olmasının yanında, ölüm oranını 
arttırmasıyla toplumlarda ölüm ile ilgili yeni bir algının da oluştuğuna dikkat 
çektiği görülmektedir (Arendt, 1970/2018). 

Haliyle, ölüm ve ölümün toplum ile ilgili yaklaşımların 19. Yüzyılın 
sonlarından itibaren gelişmeye başladığı ve sonraki dönemlerde de bu 
yaklaşımların dönemsel koşulların ortaya koyduğu değişimler ekseninde 
derinleştiği ve yeni fikirlerin ve kuramların doğmasına vesile olduğu 
gözlemlenmektedir.

2.2. İkinci Dönem Ölüm Sosyolojisi: 1950-1990

Ölüm ile ilgili daha derin sosyolojik çalışmaların özellikle 1950’lerde 
başladığı görülmektedir. Fransız sosyolog ve felsefeci Edgar Morin’in 1951 
yılında yayınladığı L’Homme et la mort (İnsan ve Ölüm) başlıklı kitabı, 
ölüm konusunu ilk olarak tarihsel ve antropolojik bir perspektifle ele alan 
en detaylı kitap olarak bilinmektedir (Morin, 1951). Morin kitabında, tüm 
canlıların ölümlü olduğunu, fakat insanoğlunun ölümlü olması durumunun tüm 
canlılardan farklılık gösterdiğini vurgulamaktadır. Modern insanoğlu ölümlü 
olduğu gibi, ölümü reddeden ve ölümsüzmüş gibi yaşayan bir varlık olma 
özelliğini göstermektedir. Morin’in kitabında dikkat çeken ve sonraki yıllarda 
postmodern ölümün analizinde de kullanılacak olan en önemli noktalardan biri 
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ise “amortalite miti” denilen görüşü ortaya koymuş olmasıdır. Morin, amortalite 
mitini şu şekilde tanımlamaktadır:  yaşamı sınırsız bir şekilde uzatarak ölümü 
silme tutumu (Morin, 1951; Gamba, 2017: 233). Bilimin ve teknolojinin 
sağladığı imkanlarla, insanoğlu kendi istediği kadar, acı çekmeden yaşayabilme 
imkanına sahip olabilen ve yine kendi isteğiyle hayatına son verebilen amortel 
bir varlığa dönüşen bir canlı olarak  belirmektedir (Bourguière, 2008: 37). 
Morin bu yaklaşımıyla ileriki zamanlarda postmodern dünyada algılanacak 
ölüme yaklaşımın bir temelini atmış ve aslında bu mitin gerçeğe dönüşebilme 
potansiyelini de ortaya koymuştur. Haliyle “amortel” olma durumu, insanları 
ölümden uzaklaştırmakla beraber, ölmemek için ya da yaşamını uzatabilmek için 
bir yandan gerekli olabilecek, diğer yandan ise, gereksiz ya da zarar verebilecek 
bir takım yaşamı uzatma tekniklerine de yönlendirmektedir (De Broca, Peret, 
Tinot, Debon, Segard, 2017: 30).

Morin aynı zamanda, insanların ölüme karşı olan tutumlarını incelemekte 
ve bu tutumların kültürlere göre farklılıklar gösterdiğini savunmaktadır. 
İnsanların ölüme aşıladıkları anlam, hem içinde bulundukları kültür, hem de 
kendi varlıklarını nasıl tanımladıkları ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. 
Morin bu noktada, ölüme aşılanan anlamın hem kültürel, hem tarihsel hem de 
bireysel olduğunu belirtmektedir (Burguière, 2008: 15). Aynı zamanda, ölümün 
korkunçluğuna, cinayetlere ve ölme riski gibi konulara değindiği görülmektedir. 
Haliyle Morin’in felsefesinde insanoğlunun ölümlü olması ve bir gün öleceğine 
inanması durumu, onu hayatta kalabilmek için belli çözüm arayışlarına 
yönelmesine ve öldükten sonra da ebediyen hafızalarda yaşaması için belli 
stratejiler geliştirmesine sebep olmaktadır. Bu yaklaşımın kitabın en dikkat çekici 
noktalarından birini oluşturduğu görülmektedir. Postmodern ölüm algısında 
da görüleceği üzere, tıp dünyasındaki gelişmelerle ve bilimin ilerlemesiyle 
birlikte ölümü öteleme ve erteleme inancının insanların zihinlerinde yer etmeye 
başlayacağı ve ölümü ötelemek için belli yöntemler geliştirmelerine yönelteceği 
görülecektir (Burguière, 2008: 65). 

Morin bu kitabında, ölümün modern dönemdeki yapısını ve anlamını 
incelemenin yanı sıra, kendisinden sonra gelen Fransız sosyologlara da büyük 
ilham kaynağı olmuştur. İtalyan sosyolog Alfredo Milanaccio makalesinde, her 
ne kadar Morin’in ölüm ile ilgili tespitlerinin genel olduğunu ve sosyolojiden 
uzak kaldığını ifade etse de sonraki yıllarda konu ile ilgili çalışan sosyal 
bilimcilere önemli bir kaynak oluşturacağı görülecektir (Milanaccio, 2007: 112). 

Haliyle ölüm ile ilgili sosyolojik ve antropolojik çalışmaların Morin’in 
kitabı ile birlikte ivme kazandığı, Norbert Elias, Louis-Vincent Thomas, 
Philippe Ariès gibi yazarların da çalışmalarıyla daha da derinden irdelenmeye 
başladığı görülmektedir. Norbert Elias 1982 yılında yazmış olduğu La Solitude 
des Mourants (Ölenlerin Yalnızlığı) kitabında, ölümü hem sosyolojik hem de 
psikolojik boyutuyla ele almıştır. “Ölümün itilmesi” (refoulement de la mort) 
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kavramını kullanarak, ölümün bir yandan bireysel, diğer yandan ise sosyolojik 
bir yönü olduğunu vurgulamaktadır (Elias, 1982/1998). Bireysel niteliği, ölüme 
karşı kişilerin psikolojik savunma mekanizmaları geliştirerek ölümü itelemesi 
olarak belirmektedir. Bu savunma mekanizmaları çerçevesinde birey kendisi 
için çok acıklı ve travmatik bir olayı hayatından uzaklaştırabilmektedir. Bu 
durumun sosyal yönü ise ölüme yaklaşan insanların toplumsal davranışlardan 
kendilerini arındırma ve izole etme olarak ortaya çıkmaktadır. Elias, ölüm ile 
ilgili olarak bu sosyal yönün çok daha önemli olduğunu vurgulamaktadır (Elias, 
1982/1998. Akt. Déchaux, 2001: 162). Örneğin insanlar, cenaze törenlerine 
katılmayarak, yas tutmayarak ölümü inkâr etmekte ve sosyal hayatlarına dahil 
etmemeye çalışmaktadırlar. Elias’a göre toplumlar bu tip davranışlar ve tutumlar 
geliştirerek ölümün yarattığı rahatsızlığı hayatlarından bertaraf edebilmektedir 
(Elias, 1982/1998). Haliyle modern toplumlarda ölüm, rahatsızlık, huzursuzluk 
veren ve toplumsal hayattan dışlanması gereken bir fenomen olarak belirmektedir. 
Bu durumu Elias, “modern zamanların tabusu” olarak adlandırmaktadır: ölüm 
fikri yaşamamalı ve yaşatılmamalı ve hatta toplumda konuşulmaması gereken 
bir olgu olmalıdır (Elias, 1982/1998: 43). 

Öte yandan, toplumlarda ölüm tabusunun toplumların kültürüne, bir diğer 
deyişle habituslerine bağlı olarak geliştiğini söyleyen Elias, özellikle modern 
toplumlarda insanların yalnız oldukları için yalnız öldüklerine işaret etmektedir 
(Elias, 1982/1998: 80). Ölüm olgusunun hem bireysel hem de toplumsal 
yönüne değinen Elias’ın, ölümün bir taraftan insanların asosyalleşmesine sebep 
olduğunu, diğer taraftan da ölümün toplumsal olarak bir tabu haline geldiğini 
savunduğu görülmektedir (Elias, 1982/1998. Akt. Déchaux, 2001).

Her ne kadar yukarında adı geçen antropolog ve sosyologların yaptıkları 
çalışmalarla ve geliştirdikleri görüşlerle ölümün bir sosyolojini yapmaya 
çalıştıkları gözlemlense de “ölüm sosyolojisi” otonom bir disiplin olarak ilk 
kez Kuzey Amerika’da 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Amerikalı sosyolog ve 
psikologlar, özellikle Durkheimyen bir yaklaşımla ölümün toplum içerisindeki 
işlevlerine, hastane gibi kurumlarda ölümün yönetimine, ölümün ve ölmenin 
bir sosyal süreç olarak nasıl işlediğine ve son dönemini yaşayan hastaların 
ölüme verdikleri tepkileri incelenmişlerdir (Sağır, 2017: 130). Fakat özellikle 
1990’lı yıllarda, başta Zygmunt Bauman ve Tony Walter’ın çalışmaları olmak 
üzere, ölümün sosyal ve sosyolojik boyut ve etkileri daha derinden ele alınmaya 
başlanmış ve artık sosyoloji alanında bir “ölüm sosyolojisi” disiplininin doğduğu 
sosyal bilimler tarafından kabul edilmeye başlanmıştır (Milanaccio, 2007:112). 

Özellikle Bauman’ın çalışmalarının ölüm sosyolojisi disiplininin gelişimine 
büyük katkı sağladığı görülmektedir. Bauman, Ölümlülük, Ölümsüzlük, ve 
Diğer Hayat Stratejileri başlıklı kitabında, Edgar Morin’in çizgisini takip 
ederek, insanların ölümlü olduklarının bilincinde olduklarını; ölümden kaçmak 
ya da ölümü ötelemek gibi bir takım “yaşam stratejileri” geliştirdiklerini 
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vurgulamaktadır (Bauman, 2000: 21). Modern dönemde geliştirilen bu 
stratejiler, tıp dünyasının ve modern yaşam biçimlerinin toplumlara sundukları 
imkanlardan türeyen stratejilerdir. Örneğin, sağlıklı beslenme, spor yapma, 
vücut geliştirme, yoga ve pilates gibi aktiviteler, insanların daha kaliteli bir 
yaşam sürmelerine ve daha uzun yaşamalarına yardımcı olabilmektedir. 
Bauman’ın “akışkan modernite” olarak da tanımladığı yeni modern dönemde, 
yaşam stratejilerine yenileri eklenmiş ve ölüm ile mücadele etmek daha farklı 
bir hal almıştır (Özoran ve Mermer, 2018: 309). 

Her ne kadar başka sosyolog, antropolog, sosyal psikolog ve felsefecilerin 
de ölüm ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdikleri bilinse de modern dönemin 
sosyolojik kuramlarının ölüme yaklaşımlarında, özellikle yukarıda bahsi 
geçen sosyal bilimcilerin perspektiflerinin etkili olduğu görülmektedir3. 
Örneğin, yapısal-işlevsel kurama göre, ölümün toplumda farklı işlevleri vardır. 
Ölümün toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunduğu; cenaze merasimleri, ölü 
yemekleri, dualar gibi dini aktiviteler ekseninde toplumsal dayanışma bağlarını 
güçlendirdiği ve sürdürülmesinde önemli olduğu vurgulanmaktadır (Burcu ve 
Akalın, 2008: 36). Öte yandan, Durkheim ve diğer sosyologların da değindiği, 
yas tutma sürecinin toplumsal birlik ve dayanışmayı pekiştirdiği yapısal-işlevsel 
kuramın üzerinde durduğu başka bir önemli noktadır. Yas süreci, bir yandan 
sosyal yapıyı anlamada ve çözmede önemli bir rol üstlenirken, diğer taraftan 
ise, bu süreçte sosyal ilişkilerin daha “eşitlikçi ve varoluşçu” bir hal aldığı 
vurgulanmaktadır (Turner, 1974. Akt. Burcu ve Akalın: 37).

Çatışmacı kuramın ölüm ile ilgili yaklaşımına bakıldığında ise özellikle 
ölümün ölüm önündeki eşitsizlik üzerinden ele alındığı dikkat çekmektedir. Bu 
eşitsizlik, bir yandan maddi imkansızlıklara bağlı olarak ortaya çıkan tedavi 
edilememe durumunu kapsarken, diğer yandan ise bölgesel farklıklara göre 
cereyan eden bir durumu oluşturmaktadır. Haliyle bu kurama göre, ölüm önünde 
eşitsizlik sosyo-ekonomik kriterler ekseninde şekillenmekte ve ölüm sınıfsal 
bir perspektifle ele alınan bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır (Burcu ve Akalın, 
2008: 41-43).

Son olarak ise, sembolik etkileşimci kurama göre, ölümün kişilerarası 
etkileşim esnasında sembollerle ortaya çıktığı ve bu sembollere yüklenilen 
anlamlarla şekillendiği ifade edilmektedir (Burcu ve Akalın, 2008: 43). Ölüm ve 
ölümle ilgili tutumların, davranışların ve eylemlerin sosyal olarak yapılandığı 
ve yine sosyal olarak değiştiği vurgulanmaktadır. Kurama göre, insanın ölüme 
yaklaşımı, bir yandan ölüm ile ilgili bireysel düşüncesine, diğer yandan ise, 
kişinin içinde bulunduğu sosyo-kültürel duruma göre biçimlenmektedir. Haliyle 

3 Yapılan literatür taramasında, Lewis Aiken, Kathy Charmaz, Ivan Illich, Victor Marshall, Victor 
Turner, Michel Maffesoli gibi çağdaş sosyal bilimcilerin de ölüm ve ölümün sosyolojisi ile ilgili 
çalışmalar yaptıkları gözlemlenmiştir.
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birey, ölüme yüklediği anlamı kendi deneyimleri, görüşleri ve içinde bulunduğu 
kültürel yapıya bağlı olarak geliştirmektedir (Burcu ve Akalın, 2008: 44-45). 

Klasik sosyoloji kuramlarının ölümü sosyolojik bir olgu olarak ele 
alması ve geliştirmesi, ölümün bir sosyal fenomen olarak kabul edildiğini 
göstermektedir. Haliyle, toplumların gerek yapısının gerek işleyişinin gerek 
ise kültürünün ölümün algılanış biçiminde ne denli etkili olduğu bu kuramların 
sunduğu görüşlerle daha da net anlaşılmaktadır4. Tüm bu yaklaşımların dışında, 
postmodernitenin de ölüme anlamlar yüklediğini ve bu yeni dönemin özellikleri 
ve koşulları ekseninde ölümün tekrar şekillendiği görülmektedir. 

3. Postmodernite ve Ölüm: 1990’lardan Günümüze

Postmodernite kavramı 20. Yüzyıl sosyal bilimlerinde çok tartışılmış, 
üzerine farklı yorumlar yapılan bir kavram haline gelmiştir. Bu belirsizliğe 
rağmen, sosyal bilimciler modern dönem içinde kendini gösteren değişimleri 
vurgulamak için yeni bir kavram arayışına girmişler ve modernite sonrası olarak 
ifade edilen “postmodernizm” ya da “postmodernite” kavramlarını kullanmaya 
başlamışlardır. Söz konusu bu belirsizliği ortadan kaldırmak için, felsefeciler 
ve sosyologlar başta olmak üzere, bu yeni kavramlara bilimsel bir nitelik 
kazandırmaya ve rasyonel tanımlar ortaya koymaya çalışmışlardır. Konu ile 
ilgili literatüre bakıldığında, postmodernizm / postmodernite ile ilişkili yüzlerce 
kaynak bulunmakta olup, her araştırmacı kendi bakış açısı ve çalışmaları 
ekseninde kavramı tanımlamaya çalışmışlardır. Fakat zaman içerisinde ortak 
bir görüş belirmeye başlamış ve bu kavramları tanımlamak daha kolay bir 
hale gelmiştir. Ölümün postmodern dönemde ortaya koyduğu özellikleri 
anlayabilmek için postmodernitenin ne anlama geldiğini kavramak önemlidir.

3.1. Postmodernite Kavramı

Postmodernite ile ilgili farklı tanımlar bulunmaktadır. Bazı sosyal bilimciler 
bu kavramın belirsiz, tam karşılığı olmadığını savunurken, bazıları ise modern 
dönemin değişimler ekseninde yenilendiğini ve bu yeniliği tanımlamak için 
yeni bir kavrama ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir (Anderson, 1998). 
Postmodernite, başka bir deyişle postmodern durum kavramını ilk olarak ortaya 
koyan Fransız felsefeci Jean-François Lyotard’ır. Lyotard’ın tanımına geçmeden 
önce postmodernite kelimesinin kısa bir tarihçesine değinmek faydalı olacaktır.

Perry Anderson, 1998 yılında yayınladığı The Origins of Postmodernity 
(Postmodernitenin Kökenleri) kitabında, öncelikle postmodern, postmodernite 
4 Sosyoloji kuramlarının ölüme bakış açısı ile ilgili daha detaylı bilgi için Bkz. Adem Sağır, Ölüm 
Sosyolojisi, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2017; Akalın Ayşe Emel, Ölümün ve Ölmenin Sosyolojisi 
Üzerine Kuramsal Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi (Yayınlanmamış), 2006; Esra Burcu ve Emel Akalın, “Ölüm Olgusu Üzerine Sosyolojik 
Tartışmalar”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), (8), 28-54, 2008. 
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ve postmodernizm kelimelerinin etimolojilerini açıklamaktadır. Her ne kadar 
bu kelimeler benzerlikleriyle ilgili bir anlam karışıklığına neden olsa da 
yukarıdaki bölümde de değinildiği gibi, söz konusu kavramlar zaman içerisinde 
netlik kazanmaya ve kendi alanlarını yaratmaya başlamışlardır. Anderson, 
modernizm ve postmodernizm kelimelerinin Latin Amerika’da boy gösterdiğini 
belirtmektedir. Modernizm (modernism) kelimesi, 1890 yılında Nikaragualı bir 
şair tarafından edebi bir akımı temsil etmek için kullanılırken, 1930’lu yılların 
başında da, İspanyol bir yazarın “postmodern stil” kavramını kendi döneminde 
hakim olan muhafazakar tarzdaki edebiyat akımının karşıtlığını ifade etmek için 
kullanıldığı ifade edilmektedir (Anderson, 1998:117). 

Özellikle postmodern kelimesinin yeni bir dönemin başlangıcını ifade 
etmek için 1950’li yıllarda kullanılmaya başlandığını, bu kullanımın kısıtlı 
kaldığını ve ancak 1970’li yıllardan itibaren postmodern teriminin kolektif bir 
yapıyı temsilen kullanılmaya başlandığı görülmektedir: örneğin, edebiyatçı 
Ihab Hassan’ın, 1971 yılında yazdığı bir makalede, postmodernizm kavramının 
müzik, sanat ve teknolojideki alanlarda ortaya çıkan yeni akımları temsil 
etmek için kullanıldığını belirtmektedir (Hassan, 1971: 31. Akt. Bandier, 2010: 
118). Kavram yine aynı yıllarda mimari alanda da var olan “modern mimari” 
yapıyı eleştirmek için kullanılmaya başlanmış ve “postmodern mimari” adı 
altında yeni bir akımın doğuşunu ifade etmiştir. Bu yeni mimari tarz, içerisinde 
dönemin teknolojik, bilimsel, sanatsal yeniliklerini içeren, hem zenginlere, hem 
de orta tabakalara hitap edecek, içerisinde modern tarihsel ve geleneksel öğeleri 
barındıran bir  tarzı temsil etmektedir (Hassan, 1971: 36. Akt. Bandier, 2010: 
119).

1979 yılına gelindiğinde ise Fransız felsefeci Jean-François Lyotard, La 
Condition Postmoderne (Postmodern Durum) başlıklı kitabını yayınlayarak, 
uzun zamandır kafa karışıklığına neden olan bu kavramın anlaşılır bir tanımını 
ortaya koymaya çalışmıştır. Lyotard, diğer yazarların aksine postmodernizm 
kavramını sosyal dünyadaki değişimleri tanımlamak için ortaya koymuştur. 
Kitabında, modernitenin bu yeni dönemini “postmodernite” olarak adlandırmış 
ve postmoderniteyi insan yaşamının ve durumunun genel değişimi olarak 
tanımlamıştır (Lyotard, 1979). Lyotard’a göre, toplum organik bir bütün 
olarak, iki ideolojik kampa ayrılmış bir yapı olma özelliğini çoktan yitirmiştir. 
Marksizm ve sosyalizm gibi ideolojilerin dünya genelinde güvenilirliğini 
yitirmesi postmodern dönemin doğuşu ile neticelenmiştir. Lyotard kısaca 
postmoderniteyi ideolojilerden oluşan büyük söylem ve hikayelerin etkisini 
yitirdiği bir dönemin başlangıcı olarak betimlemektedir. Özetle, bu dönem, “üst 
anlatıların sonu” olarak tanımlanmaktadır (Soykan, 1993). Bu yeni dönemde, 
19. ve 20. Yüzyılda üstünlüğünü ve hakimiyetini ilan etmiş ideolojiler ve 
beraberinde oluşturduğu değerler de etkisini kaybetmiş; Rönesans ile başlayıp 
Aydınlık Çağı ile devam eden bilimsel ve entelektüel ilerlemeye ve kalkınmaya 
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olan inanç hayal kırıklıkları ile sonuçlanmış; akılcılık ve doğurduğu toplumsal 
etkiler önemini yitirmeye başlamış, ve sonuç olarak da bu yeni yapıda gelişen 
ve değişen toplumsala değer ve ilişkiler, daha geçici, gevşek ve aynı zamanda 
da sıradışı olmaya başlamıştır (Tapia, 2012: 17). Bu yeni dönemin en göz alıcı 
özelliklerinden biri ise “anı yaşama” mantığının yerleşmeye başlaması olarak 
ifade edilmektedir. “Carpe diem” olarak tanımlanan bu yeni akım, postmodern 
dönemin her alanında etkili olmaya başlamış ve beraberinde toplumlarda yeni 
tutum ve davranışların gelişmesine sebep olmuştur.

Fransız sosyolog Georges Balandier, Lyotard’ın postmodernite tanımına 
sadık kalarak, postmodernitenin moderniteyi takip eden bir dönemden 
ziyade, yeni bir dinamik olduğunu ifade etmektedir (Balandier, 1988). Bu 
yeni dinamizmde, modernite döneminde var olan değerler, düşünceler, yaşam 
biçimleri, sosyal ilişkiler vs., evrimleşmiş ve bu durum da toplumsal yapıda 
yeni yaklaşımların gelişmesine sebep olmuştur (Tapia, 2021: 18). Haliyle, 
modernite döneminde gelenekselliğe karşı olan tutum etkisini kaybetmiş, 
bu yeni dönemde geçmiş ve gelenekler tekrar şekillenmeye ve günün 
koşullarına bağlı olarak yeniden yapılanmaya başlamıştır (Charles, 2010: 
316). Bu şekliyle postmodernite, Lipovetsky’nin L’ère du vide (Boşluğun 
Çağı) kitabında tanımladığı üzere, anın, şimdiki zamanın boy gösterdiği 
bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle iletişim ağlarının yayılması 
ve kitle tüketiminin boy göstermesiyle, toplumlar bir yandan anı yaşamaya 
odaklanmaya, yenilikleri keşfetmeye, yeni olan her şeyin peşinde koşmaya, 
diğer yandan da, tüketime dayalı bir hayat tarzı yaratmaya başlamışladır 
(Charles, 2005).

Modernite özellikle geleceğe yönelik fikirlerin barındığı bir dönem 
iken, (örneğin sınıfsız toplum, yeni yaşam biçimleri, geleceğin rüyası vs.), 
postmodernitenin anı yaşamanın önemini vurgulayan bir döneme imza attığı 
görülmektedir. Fransız sosyolog Nicole Aubert’e göre, 1980’li yıllar, iki büyük 
olayın ortaya çıkmasıyla dikkat çekmiştir: birinci olay, neoliberal politikalarla 
gelişen küreselleşmenin hem ekonomik yapı hem de insanların davranışları 
üzerinde yarattığı etki olarak zamanda bir akışkanlık yaratmıştır. Bauman’ın 
“akışkan modernite” tanımı da zamanın akışkanlığını ve hızını tanımlayan bir 
kavram olarak boy göstermektedir. Haliyle, küreselleşme, hem zaman-mekan 
ilişkisini değiştirmiş, hem de toplumlarda hızın öneminin belirmesine neden 
olmuştur. İkinci olay ise, bilgi teknolojilerinin rasyonelleşmesi denilen değişimi 
göstermektedir. Bu noktada, teknolojinin gelişmesiyle, iletişim araçları insan 
zekasının yerini tutmaya başlamış; bilginin büyük bir hızla paylaşılmasına ve 
yayılmasına aracı olmuş, sonuç olarak da bu hızın pozitif yanlarını gören insanlar, 
zaman kaybına sebep olacak her türlü duruma karşı gelmeye başlamışlardır 
(Aubert, 2004). Postmodern dönemde, birey daha ben merkezci bir karaktere 
bürünmüş, kendini ve kendi çıkarını her şeyin önünde tutan bir aktör haline 
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gelmiştir. Özetle, postmodernite, insan akılcılığın iflas ettiği, ideolojilerin 
etkisini yitirdiği, zaman-mekan anlayışının değiştiği hatta sarsıldığı bir dönem 
olarak tanımlanabilmektedir (Yıldız, 2005). 

Bu yeni dönemde, bireyselliğin bu denli gelişmesinin, hem bireylerde yeni 
tutum ve davranışların oluşmasına, hem de toplum nezdinde yeni değerlerin, 
yaşam biçimlerinin ve bakış açılarının belirmesine sebep olduğu görülmektedir. 
Bu değişim, toplumun her alanına sirayet etmekte ve insanların toplumsal 
olaylara karşı geliştirdikleri algılarında dönüşüme neden olmaktadır. Bu değişim 
ve dönüşüme, postmodern dönemde, ölüme karşı geliştirilen düşüncelerde, 
algılarda ve yaklaşımlarda da rastlanmaktadır. 

3.2. Postmodern Ölümün Sosyolojisi

Modern dönemde ortaya konulan görüşler ve sosyolojik kuramların geliştirdiği 
fikirlerin yanı sıra, postmodernitenin de ölüme sosyolojik bir anlam yüklediği 
görülmektedir. Postmodern dönemde değişen ve dönüşen ölüm olgusu ve algısı, 
modern dönemden farklı olarak birçok yeni özellik göstermektedir.

İlk olarak modern dönemde ortaya çıkan ölümsüzlük stratejilerinin 
postmodern dönemde de devam ettiği, fakat daha komplike bir hal aldığı 
ifade edilmektedir (Gamba, 2007a). Postmodern dönemde, modern dönemde 
yaygın olan ve arzu edilen “immortel” (ölümsüz)  olma durumu yerini Morin’in 
1951’de ortaya koyduğu “amortel” olma durumuna bırakmaktadır (Morin, 
1951; Bauman, 2000). “Amortel” olma durumu, bir yandan bireyin ölümünü 
öteleme anlamına gelirken, diğer taraftan ise, ölmeyi seçme ve nasıl öleceği 
kararını verme durumunu da beraberinde getirmektedir. Postmodern ölüm 
algısında ortaya çıkan ve üzerinde durulan ikinci bir nokta ise kitle iletişim 
ağlarının ölümü ve ölüm algısını nasıl dönüştürdüğü ve yeni bir ölüm algısının 
gelişmesinde ne denli etkili olduğu durumudur. İnternet’in tüm dünyaya hakim 
olmasıyla birlikte, sosyal ağlar aracılığıyla ölüm olgusu yeniden yapılanmış ve 
toplumlarda birlik ve dayanışma duygularının sürdürülmesinde önemli bir etken 
haline gelmiştir. Son olarak ise yine İnternet aracılığıyla, postmodern dönemin 
ölüm ile ilgili ilişkisini en iyi özetleyen “sanal mezarlıklar” ortaya çıkmış ve bu 
yeni yapıların toplumun ölüm algısını önemli derece değiştirdiği görülmüştür. 
Haliyle, postmodern ölüm anlayışında ortaya çıkan farklılıkların ve tezatlıkların 
analizini yapmak bu yeni dönemin karmaşıklığını ve farklılığını anlamak 
açısından önem arz etmektedir.

Adem Sağır kitabında, postmodern perspektiflerin ölümü nasıl ele 
aldığını ve diğer sosyolojik perspektiflerden ne gibi farklılıklar gösterdiğini 
incelemektedir. Bu kitap hiç kuşkusuz, ölüm sosyolojisi ile ilişkili Türkiye’de 
basılmış en kapsamlı kitaptır. Sağır, içinde bulunduğumuz yüzyılda, ölümün 
ve ölüm algısının toplumsal değişim ekseninde farklı bir noktaya geldiğini 



92      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

belirtmektedir. 20. Yüzyılın başlarından sonlarına doğru olan zamanda, 
sosyologların ölümü modern dönemin koşulları ekseninde inceledikleri 
ve dönemin kültürel, sosyal, siyasi atmosferi çerçevesinde ele aldıkları 
görülmektedir. Fakat 20. Yüzyılın son on yılında, hızını arttıran kitle iletişim 
araçları ve beraberinde getirdiği toplumsal değişimler, yeni bir modern dönemin 
başlangıcı olarak algılanmış ve tüm sosyal olay ve fenomenler bu yeni dönem 
içerisinde ele alınmaya başlanmıştır. Ölüm de postmodern olarak adlandırılan 
bu yeni dönemde tekrar yapılanmış ve toplumların ölüm ile ilgili düşünce ve 
algılarının değişmesine sebep olmuştur5.

Sağır, ölümün modern ve postmodern perspektifler ekseninde ele 
alındığında farklılıklar gösterdiğini belirtmektedir: modern perspektife göre ölüm 
ve toplum ilişkisinde “bütünlük vurgusu”, “uyum vurgusu”, “sentez düşüncesi”, 
“akıl vurgusu” ve “düzen vurgusu” yer alırken; postmodern perspektifte ise, 
“çatışma vurgusu”, “karşıtlık fikri”, “farklılıklara vurgu”, “direnişe övgü” ve 
“duygu ve heyecanlara vurgu” gibi özellikler ve tutumlar ortaya çıkmaktadır. 
Bilindiği üzere Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel 
gibi sosyolojinin önemli figürleri ve onların çağdaş takipçileri, sosyolojik 
analizlerini modernite ekseninde yapmışlar ve modernitenin gerek toplum, 
gerek ise birey üzerindeki etkilerine değinmişlerdir. Yapısal ve işlevsel kuram 
başta olmak üzere, sosyolojik düşüncede, toplumda birlik ve bütünlük, uyum ve 
uzlaşma, akılcılık, düzen ve istikrar gibi değerlere önem verilmiş, toplumların 
ancak bu ilkeler çerçevesinde sağlıklı işleyebilecekleri vurgulanmıştır. Haliyle 
ölümün de ölüm sonrası sürecin de bu ilkeler ve değerler doğrultusunda 
şekillendiği görülmektedir. Örneğin, ölüm sonrasında toplumdaki dayanışma, 
birlik, bütünlük süreçleri, hem yakınlarını kaybeden insanların acı ve yas sürecini 
daha rahat geçirebilmeleri açısından hem de ölen kişinin anısını canlı tutmak 
açısından önemli bir rol oynamaktadır. Postmodern dönemde, bu özelliklerin bir 
bölümünün devam ettiği görülse de, yeni değerler ve düşünce biçimlerinin de 
ortaya çıktığı gözlemlenmektedir.

Modernitenin en önemli değerlerinden biri olan akılcılık ilkesi, 
insanların ölümü kabul etmesine, bir gün öleceğini bilmesine ya da bilimin 
desteğiyle ölümden kurtulabileceği inancını kabul etmesinde önemli bir etken 
oluşturmaktadır. Haliyle insanlar, akılları aracılığıyla, mantıklı düşünceler 

5 Daha önce de belirtildiği gibi, postmodern dönemin başlangıcıyla ilişkili net bir tarih yoktur. 
Konu ile ilgili çalışan sosyologlar, postmodern dönemin başlangıcını farklı olaylar ekseninde 
belirlemeye çalışmışlardır. Sosyologların bir bölümü bu dönemin Soğuk Savaşın sona ermesinden 
sonra başladığını; bazıları televizyonun ve endüstri kültürünün ortaya çıkmasıyla başladığını; 
diğerleri kapitalizmin ve küreselleşmenin yayılmasıyla başladığını ve bazı sosyologlar da 
İnternet’in toplumsal hayatı hegemonyası altına almasıyla başladığını belirtmektedir. Fakat 
postmodern ölüm tanımının, yapılan çalışmalara ve sosyologların yaklaşımlarına bakıldığında, 
özellikle teknolojik gelişme ve sanal dünyanın, İnternet ve sosyal ağların ortaya çıkmasıyla ele 
alınmaya başlandığı görülmektedir.. 
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geliştirebilmekte ve kararlar verebilmektedir. Modern dönemde ölüm, bir yandan, 
akıl yoluyla insanların kabul edebildiği bir durum iken, aynı zamanda da hem 
ötelenebilen hem de önlenebilen bir toplumsal gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bauman’ın ölümsüzlükle mücadelede ortaya koyduğu yaşam stratejileri, 
insanların yaşlanmamak, daha uzun yaşamak, ölümü ötelemek, başka bir deyişle, 
ölümsüz olabilme arzularını yerine getirmek için başvurdukları bir yol olarak 
belirmektedir. Estetik ameliyatlar, kilo kontrolleri, organ implantasyonları bu 
sürecin en bariz örnekleridir (Özoran ve Mermer, 2018). Fakat bu stratejilerin 
postmodern dönemde değişerek ve daha komplike bir hal alarak devam ettiğini, 
“amortalite”6 olarak ortaya çıkan, sonsuza kadar yaşanmayacağını bilerek ve 
bunun bilincine vararak ölümü mümkün olduğu kadar ötelemek anlamına gelen 
bir tutumun geliştiği görülmektedir (Coeurnelle, 2013). Haliyle postmodern 
dönemde gelişen bu yeni ölüm algısı, tıp dünyasındaki teknolojik ve bilimsel 
gelişmelerle, Morin’in 1951’de mitik bir olgu olarak ele aldığı “amortel” olma 
durumuna inanılmaya başlanılan bir dönem olarak ortaya çıkmaktadır (Gamba, 
2007b). Postmodernist akımın ve düşünürlerin, immortel (ölümsüz) olma 
durumunun daha metafiziksel bir anlam taşıdığını, amortel olma durumunun 
ise günümüz koşullarına daha uygun olduğunu savundukları görülmektedir 
(Coeurnelle, 2013).

Postmodern toplumsal düzende, amortalite olarak adlandırılan bilimin 
gücüyle ölümü mümkün olduğunca erteleme durumu, toplumlarda yeni 
değerlerin, yeni toplumsal ilişkilerin, yeni düşünce biçimlerinin ve yaşam 
tarzlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle tıptaki bilimsel 
ilerlemeler, önceki zamanlarda tedavi edilemeyen hastalıkların tedavi edilebilme 
durumu, dünyayı saran virüslere karşı aşıların geliştirilebilmesi, kanser 
tedavilerinin yeni ilaçların yardımıyla yaşam süresini uzatabilmesi, insanlarda 
ölümün ertelenebilmesi inancını daha da güçlendirmiştir. 

Fakat Fransız felsefeci Cornelius Castoriadis, Edgar Morin’in söyleminden 
yola çıkarak, ölümsüzlük duygusunun insanların zihinlerinde gelişen bir durum 

6 Immortality (ölümsüzlük, ebedilik) ve amortality (hayatın radikal bir biçimde uzatılması eylemi, 
ölümü bir gün öleceğini bildiği halde erteleme durumu) kavramları aynı anlama gelmemekte 
ve aynı amaç için kullanılmamaktadır. Ölümsüzlük kavramı metafiziksel bir anlam taşımakta 
olup, gerçek dışı bir ifadeyi içermektedir. Haliyle her ne kadar modern döneme damgasını 
vuran bir kavram olsa da postmodern dönemde geçerliliğini yitirdiği görülmektedir. Hayatın 
uzatılması eylemi anlamına gelen “amortalite” (amortality) ise daha somut bir kavram olmakla 
birlikte, yaşam süresini mümkün olabildiğince uzatmak ve hatta yaşlanmayı durdurmak olarak 
yorumlanmaktadır. Postmodernist görüş, amortalite kavramını kullanarak, teknolojik gelişime ve 
tıp alanındaki yaşlanmayı geciktirici tedavilerin yardımıyla, ölümün bir sıkıntı ya da zorlayıcı 
bir eylem değil, tercih edilen bir eylem olduğunu savunmaktadır. İnsan ve post-insan olarak 
tanımlanan “transhümanistler” de amortaliteyi savunmakta; hayatta yapacakları daha çok şey 
olduğuna inanarak, ölümü mümkün olduğunca ertelemek istemektedirler. Bu düşünce ve eylemin 
postmodern dönemde gelişen ölüm algısının en belirgin özelliği olduğu vurgulanmaktadır 
(Coeurnelle, 2013; Gamba, 2017). 
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olduğunu ve beraberinde de sosyal anlamı olan bir inanç olarak ortaya çıktığını 
ifade etmektedir (Castoriadis, 1995. Akt. Milanaccio, 2007:111). Postmodern 
dönemde gelişen teknoloji, bilimin her şeye çare üretebilme potansiyeli, 
insanların hayatta kalmaya karşı daha fazla umut beslemelerine aracı olmakla 
beraber, yine postmodern dünyanın bir özelliği olan ve teknolojik ilerlemeyle 
bağlantılı olarak beliren simülasyon dünyasında yaşıyor algısının ortaya 
çıkmasına da sebep olduğu vurgulanmaktadır (Baudrillard, 1970; Castoriadis, 
1995). Haliyle, bu yeni dünya düzeninde, ölüm, başta bilgisayar oyunlarında 
olmak üzere, televizyon programlarında, dizilerde, filmlerde yaşatılmakta ve 
böylece hayatımızın her anında kendini göstermekte ve varlığını sürdürmektedir. 

İtalyan sosyolog Milanaccio da benzer bir yaklaşımla, postmodern 
dönemin sağladığı koşullar ve ortamla ölümden uzaklaşma durumunun daha da 
güçlenmekte olduğunu ve bireyin kendini ölümsüz görebilmek ve hissedebilmek 
için bir takım stratejiler geliştirdiğini ifade etmektedir. Bu stratejilerin başında, 
ölümsüz olabilme durumuna inanmak gelmektedir. Özellikle teknolojinin 
ilerlemesi ve bilimin de yardımıyla, tıp dünyasındaki gelişmeler ölümün “askıya 
alınmasına” sebep olmakta ve insanlar ölümü öteleme ve erteleme inancıyla 
ölümlü oldukları gerçeğini kabul etmeye başlamaktadırlar (Milanaccio, 2007: 
110). Ölümlü olduğunu idrak etme ve bunun farkında olma durumu, insanların 
ölümü ötelemek için daha da direnç göstermelerine sebep olmaktadır (Sağır, 
2017). 

Postmodern dönemde gelişen ve değişen ölüm algısının “yas süreçlerine” 
de sirayet ettiği görülmektedir. Yas çalışmalarıyla bilinen İngiliz sosyolog Tony 
Walter, yas sürecinin modernite öncesi toplumlarda, modern toplumlarda ve 
postmodern toplumlarda birbirinden farklılıklar gösterdiğini ifade etmektedir 
(Walter, 1994). Gelişen bu farklılığın toplumsal yapıların kültürleriyle ilişkili 
olduğunu; kültürel yapı ve değerler değiştikçe, yas olgusunun da değişikliğe 
uğradığını savunmaktadır. Örneğin, modernite öncesi toplumlarda, çocuklarda 
ölüm oranının yüksek olduğu, ölümle ilgili seremonilerin topluluk nezdinde 
gerçekleştiğini, tutulan yasın tüm topluluk tarafından tutulduğunu ve ölüm 
acısının yine topluluk tarafından paylaşıldığını, cenazelerin kolektif bir özellik 
taşıdığını, topluluk içerisinde ölümün tanrıdan gelen bir durum ve kader olduğu ile 
ilgili bir inancın yaygın olduğunu belirtirken; modern, sanayileşmiş, şehirleşmiş 
ve bireyselliğin etkin olmaya başladığı toplumlarda ise ölüm oranlarının 
yaşlılarda daha yüksek olduğunu, yasın aile içinde tutulduğunu, aile dışından 
insanların cenazelere daha az katıldığını, cenaze merasimlerinin profesyonel 
insanlar tarafından organize edildiğini ve ölüme bakış açısının daha realistik 
olduğunu, “olan oldu”, önümüze bakalım” gibi cümlelerle ölümün tanımlandığını 
belirtmektedir (Walter, 1994). Modern dönemde, yakınını kaybeden insanların 
modern tıbbın ve bilimin olanaklarından yararlanarak, örneğin psikolojik ve 
psikiyatrik destek alarak da bu süreci atlattığı vurgulanmaktadır.
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Fakat, bu yas süreci ve beraberinde gelişen ritüeller ve değerler, 
postmodern toplumsal yapılarda daha da büyük farklılıklar göstermektedir. Bu 
yeni düzende, yas süreci “aynı/aynı türden” ölüm acısını yaşayan insanların bir 
araya gelerek geçirdikleri bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Walter, 2007: 128). 
“Aynı acının” anlamı şu örnekle açıklanabilir: kanserden annesini kaybeden bir 
insanın yine annesini aynı hastalıktan kaybetmiş başka insan ya da insanlarla 
birlikte yasını tutma durumu. Özellikle toplumsal ilişkilerin kitle iletişim 
araçlarıyla yönetildiği ve şekillendiği postmodern toplumlarda, yas ve ölüm 
acısının çok spesifik gruplar içerisinde paylaşıldığına inanılmaktadır (Walter, 
1994). Aynı acıyı yaşayan insanlar, acılarını ve yaslarını İnternet ve sosyal 
medya ağları aracılığıyla birbirleriyle irtibat kurarak yaşamaktadır. Örneğin, 
Milanaccio’nun çalışmasında verdiği örnekte olduğu gibi, çocuklarını trafik 
kazasında kaybeden aileler birbirlerini sosyal medya aracılığıyla bulmakta ve 
acılarını bu şekilde yaşamaktadırlar (Milanaccio, 2007: 115). Milanaccio’nun 
Walter’in yaklaşımından yola çıkarak “selfhelp” (karşılıklı yardımlaşma) 
gruplar olarak tanımladığı bu sosyal yapılanma, aynı sebepten dolayı yakınlarını 
kaybeden insanların yaslarını birlikte tutmalarına, bir tür dayanışma içerisine 
girerek acılarını daha çabuk atlatmalarına yardımcı olmaktadır. 

Ölüm ve beraberinde gelen acı ve yas süreci, yaşamın akışında yerini 
bulan, hiçbir şekilde ve hiçbir zaman unutulmaması gereken, her daim canlı 
tutulan bir durum olarak belirmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle, bir yandan, 
amortel olma durumu ile ölümü öteleme ve hatta inkar bile etme tutumu 
gelişirken, diğer yandan ise özellikle aynı durumdan ötürü yakınlarını kaybeden 
insanların, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek, acılarını paylaştıkları 
ve bu vesileyle de ölümü daha kolay kabul ettikleri, ölümle kavga etmeyi 
bıraktıkları görülmektedir. Haliyle postmodern dönemde, ölüm birey tarafından 
ötelenen bir durum iken, aynı zamanda da ortak acıyı paylaşan insanlar 
tarafından kabul edilmesi gereken bir durum olarak belirmektedir. Ölüm algısı 
ile ilgili bu tezatlığın, hiç şüphesiz, postmodern dönemin özellikleri ile ilgili bir 
durum olduğu düşünülebilir. Fakat 21. Yüzyıl postmodern toplumsal düzeninde, 
ölümün ve ölümden sonra gelen tüm süreçlerin İnternette gelişen iletişim ağları 
çerçevesinde yaşanıldığı görülmektedir. Bu iletişim ağlarının en bariz örneği 
“sanal mezarlıklar” olarak ortaya çıkmaktadır.

3.3. Postmodernite ve Sanal Mezarlıklar 

Sosyolog Fiorenza Gamba, günümüz iletişim ağlarının yarattığı sanal ortamda,  
ölümün de bu sanal dünyanın bir parçası haline geldiğini ve bu sanal yönünün 
de “sanal mezarlıklar” ile ortaya çıktığını açıklamaktadır (Gamba, 2007a). Sanal 
mezarlık, Gamba’nın tanımıyla, ölen kişinin gömüldüğü ve anıldığı telematik 
bir ortam olarak tanımlanmaktadır (Gamba, 2007a: 111). Genelde İnternet 
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üzerinden ücretsiz ya da çok az bir ücretle üye olunan bu siteler, postmodern 
düzende defin ve anma aktivitelerinin yapıldığı en belirgin ortam olarak 
görülmektedir. “Yeni medya” aracı olarak da tanımlanan sanal mezarlıklarda, 
ölen ya da kaybolan insanların resimleri, bilgileri, anıları yayınlanmakta ve 
böylece kişi topluluk tarafından hep hatırlanan ve ruhen yaşatılan bir varlık 
haline gelmektedir (Gamba, 2007a: 111-112).

Fransız sosyolog Michel Maffesoli, postmodernite ve insan ilişkileri 
ile ilgili yazdığı bir makalede, sanal mezarlıkların da gerçek mezarlıklar gibi 
aynı özelliklerde olduğunu;  ölen kişinin fiziksel olarak topluluktan izole 
ama bir o kadar da toplumsal bağları etkinleştiren ve güçlendiren birer işlevi 
olduğunu vurgulamaktadır (Maffesoli, 2003). Postmodern dönemin en önemli 
özelliklerinden biri olan teknolojik iletişim araçlarının ve İnternet’in aracılığıyla 
ölen kişinin anısı teknolojik gelişimin sağladığı iletişim ağlarıyla yaşatılmakta ve 
böylece ölüm ve ölüm algısı sanal mezarlıklar üzerinden tekrar şekillenmektedir.

Gamba’nın da ifade ettiği üzere, postmodern dönem estetik alanı başta 
olmak üzere, toplumun her alanında yeniliğin görüldüğü bir dönem olarak 
tanımlanmaktadır (Gamba, 2007a: 111). Özellikle zaman ve mekan ilişkisinin 
değiştiği, insanların zamanla yarıştığı bu dönemde, sanal mezarlıklar üzerinden 
ölümün ve ölümden sonraki sürecin yaşanılması hem insanların hayatlarını 
kolaylaştırmakta hem de ölüm ile ilgili algılarını kaybetmemelerine yardımcı 
olmaktadır. 

Sanal mezarlıkların mekânsal ve zamansal işlevinin yanında, sosyal 
bağları güçlendirme ve sosyal ilişkilere yeni özellikler getirme işlevinin olduğu 
da dikkat çekmektedir (Maffesoli, 2003). Bu yeni yapılar, insanların yakınlarını 
mezarlarına gitmeden ziyaret etmelerine vesile olduğu gibi, (Gamba, 2007a: 
115) aynı acıyı paylaşan, yakınlarını aynı sebepten dolayı kaybeden insanların, 
birbirlerini hiç tanımamalarına rağmen, bu ortamda buluşarak ziyaretlerini 
gerçekleştirmelerine ve acılarını ortak bir alanda yaşamalarına aracı olmaktadır. 
Öte yandan, ölen kişiyi hiç tanımayan insanlar da sanal cenazeler aracılığıyla, 
defnedilen insan ile tanışma fırsatı bulmakta, ölen kişinin yakınlarının acısını 
varlıklarını göstererek paylaşmakta ve ziyarette bulunarak hem kendilerini 
iyi hissetmekte hem de hayatını kaybeden insan için son bir şey yaptıklarını 
düşünmektedirler (Gamba, 2007b). Bu ziyaretler esnasında, ölen kişinin 
yakınları, hissettikleri duyguları rahatça, kimselere görünmeden, ya da 
sadece yanında olmasını istedikleri insanların varlığıyla yaşayabilmektedirler. 
Diğer taraftan, ölen kişinin yakını sanal mezarlık ziyaretinde bulunmasını 
istemediği kimseyi söz konusu internet sitesine davet etmeme hakkına da sahip 
olabilmektedir. Haliyle, ziyaret, anma merasimi gibi aktiviteler kişinin salt 
istekleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.

 İnsanlar, kültürel değerleri ve inançları fark etmeksizin, ölüm sebebiyle 
ortaya çıkan bir acıyı postmodern dönemin özelliklerinin sunduğu olanaklarla 
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yaşamaktadırlar. Haliyle postmodern dönemde tekrar şekillenen ölümsüzlük 
stratejileri, ölümü yok etmeyi, insanları öldürmeyi amaçlamamakta olup, aksine, 
ölüleri nasıl yeniden yaşatacakları üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Yine Gamba’nın sanal mezarlıklar ile ilgili ifade ettiği başka bir nokta 
ise, anma merasimlerinin hem özel (kişisel) hem de herkese mahsus bir ortam 
oluşturuyor olmasıdır. Kişi bu ziyaretlerde, kendi acısını yaşarken, orada 
bulunan insanlar için de bu ziyaretler ve yerine getirilen ritüeller bir sosyalleşme 
ortamı olarak belirmektedir: birbirini belki de hiç tanımayan insanlar, ortak acı 
ekseninde, aynı ortamda bulunmakta ve bu vesileyle duygularını birbirlerine 
geçirebilmektedirler. Duygusal etkileşimin yanında, sözel etkileşimin de ortaya 
çıktığı görülmektedir. Uzun zamandır kabuğunda yaşayan insanlar, sanal 
mezarlıklar aracılığıyla, kendilerini yakın hissettikleri insanlarla sohbet etme, 
dertleşme imkanı bulabilmektedirler. Bu süreci Gamba, özellikle postmodern 
dönemin de bir özelliği olduğunu vurgulayarak, “duyguların ortaya çıkma” 
süreci  olarak tanımlamaktadır (Gamba, 2007a: 116; Gamba, 2007b: 145; Sağır, 
2017:131). Sanal mezarlık ziyaretleriyle başlayan bu sosyal ağ, zamanla yerini 
e-mail gruplarına, ortak web adreslerinin oluşumuna bırakmaktadır. Aynı acıyı 
paylaşan insanlar, bu vesileyle, birbirleriyle bağlantı halinde kalabilmekte ve 
yaslarını bu sosyal dayanışma çerçevesinde yaşayabilmektedirler.

Gamba, sanal mezarlıklarda yaşanılan tüm bu ritüellerin, ortaya çıkan 
duyguların, kişilerin acılarını paylaşma arzusunu ve şeklini, postmodern 
dönemin bir özelliği olarak tanımlamakta ve bu durumun da  kutsallığın tekrar 
yorumlanması sonucunu doğurduğunu ifade etmektedir (Gamba, 2007a: 116). 
Postmodern toplumsal yapıda, kişinin yaşadığı kayıptan kaynaklı olarak ziyaret 
ettiği sanal mezarlıklarda kutsallığın ve kutsal olan her şeyin içinde bulunulan 
dönemin özellik ve koşulları çerçevesinde tekrar şekillendiğini ve yeni biçimiyle 
devreye girdiğini ifade etmektedir. Gamba’nın “resacralisation of death” 
(ölümün tekrar kutsallaşması) adını verdiği bu süreçte, insanlar kaybettikleri 
yakınlarının acısını yanlarında bulunmasını istedikleri insanlarla daha özel 
bir ortamda paylaşabilmektedirler. Bilişim teknolojisinin bir ürünü olan sanal 
mezarlıklarda, ölüm ritüelleri dini inançların kuralları ekseninde gerçekleşirken, 
ölüm de bu sanal ortamda tekrar kutsal bir nitelik kazanmakta ve insanlara hem 
ölümü hem de ölümsüzlüğü farklı bir şekilde hatırlatmakta ve yaşatmaktadır 
(Gamba, 2007a: 117-121). 

Haliyle sanal mezarlıklar, işleyiş şekli, yarattığı toplumsal değerler ve 
ölüm olgusu ve algısının değişmesine aracı olmasıyla postmodern dönemin 
en belirgin ve özellikli alanını oluşturmakta ve ölüme yeni bir anlam 
kazandırmaktadır. İnsanların zaman kısıtlamalarından ve mekânsal uzaklıktan 
kaynaklı olarak ziyaret edemedikleri reel mezarlıkların yerini sanal mezarlıklar 
almakta ve böylece insanlar kaybettikleriyle manevi bağlarını korumaya devam 
edebilmektedirler. Öte yandan, sanal mezarlıklar insanlara kendi mezarlarını 
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yaratma imkanını tanıdığından, ölüm tarihi belirtmeden insanlar kendi 
mezarlarını şimdiden hazırlayabilmektedirler. Bu durum da toplumların ölüm 
ile ilgili yeni bakış açıları geliştirmelerine aracı olmaktadır. Haliyle, postmodern 
dönemin en önemli özelliklerinden biri olarak tanımlanan İnternet ve İnternetle 
gelişen yeni medya araçlarının, ölümü farklı bir şekilde ortaya koyduğu ve sanal 
mezarlıkların da bu farklılığı en iyi anlatan yapılar olduğu gözlemlenmektedir. 
Postmodern dönemde gelişen ölüm algısında sanal mezarlıkların çok önemli bir 
rol oynadığı ve ölüm olgusuna ve algısına, aynı zamanda da kutsal dünyaya yeni 
bir şekil verdiği konu ile ilgili yapılan çalışmalarda açıkça ortaya konmaktadır. 

4. Sonuç

Ölüm olgusu ve algısının moderniteden sonra farklı bir anlam kazandığı 
görülmektedir. Postmodern dönem olarak tanımlanan modernitenin bu yeni 
döneminde ve dinamiğinde, fikirler, düşünceler, bakış açıları, yaşam tarzları 
değişmeye başlamış ve toplumlarda yeni tutum ve davranışların geliştiği 
görülmüştür. Postmodernitenin tanımı halen günümüzde belirsizliğini korurken, 
postmodern ölüm ile de ilgili de net bir ifade ve tanım yapabilmek mümkün 
değildir. Bu eksiklik hiç kuşkusuz postmodernite kavramının tanımlanmasındaki 
belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Her ne kadar postmodern dönem kendi 
içerişinde modern dönemden gelen öğeler taşıyor olsa da özellikle kitle iletişim 
araçlarının gelişmesi ve İnternet aracılığıyla sosyal ağların etkisini arttırması, 
yeni yaklaşım ve değerlerin ortaya çıkmasında önemli bir etken oluşturmaktadır. 
Ölüm de diğer bir çok toplumsal olay gibi, bu postmodern dönem içerisinde 
değişen ve dönüşen bir olgu halini almıştır.

Özellikle modern dönemde gelişen ölümsüzlük stratejileri, postmodern 
dönemde bir dönüşüme uğramış ve yerini amortalite olarak tanımlanan ölümü 
erteleme durumuna bırakmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve tıp dünyasındaki 
yeni bilimsel keşiflerle, insanlar ölümlü olduklarını bildikleri halde ölümü 
geciktirmek için her türlü yola başvurmaktadırlar. Haliyle, ölmek ya da ölmemek 
bu yeni düzende bireysel bir tercih haline gelebilmektedir. Daha uzun yaşamak 
için insanlar yaşadıkları ülkenin koşullarından ya da kendi maddi imkanlarından 
yararlanarak ölümü mümkün olduğunca ötelemeye çalışabilmektedirler. 
Bazıları ise ya imkansızlıklardan ya da kendi kararları doğrultusunda, ölmeyi 
ya da nasıl öleceğini seçme hakkına sahip olabilmektedirler. Tercih etme ya da 
seçme durumu bir yandan postmodern dönemin toplumsal özellikleri arasında 
tanımlanırken, diğer taraftan da maddi imkansızlıkların bir sonucu olarak da 
ortaya çıkabilmektedir. Çatışma kuramının maddi eşitsizlikler ekseninde 
açıkladığı “ölümün önünde eşitsizlik” durumunun postmodern dönemde daha 
da şiddetlendiği düşünülebilir. Öte yandan, yine modernite döneminde ortaya 
çıkan “ölümü inkar etme” durumunun postmodernite döneminde de devam 
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ettiği fakat bir dönüşüme uğradığı görülmektedir. İnsanlar ölümün kendisini 
inkar etmekten ziyade, bilimin sunduğu imkanlarla daha uzun yaşayabilecekleri 
inancıyla ölmeyi inkar etmeye başlamışlardır. Bu durumun da yine teknolojinin 
ilerlemesiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Yine postmodern dönemin en önemli özelliklerinden biri olarak ortaya çıkan 
kitle iletişim araçları ve sosyal medya, ölüm olgusu ve ölüm algısına farklı bir 
boyut kazandırmış, insanların ölüm karşısında farklı davranışlar geliştirmesine 
sebep olmuştur. Toplumlar, kitle iletişim araçlarının ölümü görsel sunumlara 
dönüştürdüğü, ölümün ve ölmenin sosyal ağlarla sanallaştığı ve ölümün ve 
ölmenin teknolojikleşmeye başladığı bir dönemle karşı karşıya bulunmaktadırlar. 
Ölüm, video oyunlarında, sinema film ve dizilerinde, simülasyon dünyasında 
kendini göstermekte ve güncel hayatın her alanında varlığını güçlendirmektedir. 
Haliyle ölüm ve medya arasında direkt bir bağlantının bulunduğu ve postmodern 
dönemde daha da geliştiği görülmektedir. 

Özellikle, yas süreçlerinin de değişkenlik gösterdiği bu yeni dönemde, 
ortak bir ölüm acısı yaşayan insanların yaslarını sosyal medya aracılığıyla 
tuttukları ve bu durumun da modern dönemde de var olan, ölüm karşısında 
birlik ve dayanışma durumunu pekiştirdiği gözlemlenmektedir. Fakat bu kez, 
bu dayanışma ve birlik duygusu sanal ortamda kendini göstermektedir. Sanal 
mezarlıkların ortaya çıkması da postmodern dönemde ölümün nasıl değiştiğini 
ve dönüştüğünü gösteren en önemli araç olarak belirmektedir. Zaman-mekan 
ilişkisinin dönüştüğü bu yeni dönemde, mesafelerin teknik olarak uzadığı ve 
insanların kendilerine yeterince boş zaman ayıramamalarının sonucu olarak, 
reel mezarlıklara gitmeleri zorlaşmaktadır. Sanal mezarlıklar da bu bağlamda, 
insanların yakınlarını ziyaret etmelerinde büyük kolaylık sağlamakta ve aynı 
zamanda da istedikleri insanlarla o mezarlıkta buluşabilmelerine aracı olmaktadır.

Sonuç olarak, postmodern ölümü modern ölüm algısından ayıran en önemli 
özellikler arasında, ölümlü olduğunu bilerek ölümü öteleme ve erteleme tutumu; 
İnternetin ve medya ağlarının gelişmesiyle ölümün sanal bir ortamda tüm 
gerçekliğini koruyarak yaşanması ve yaşatılması; sanal mezarlıklar vasıtasıyla 
ölümün gerçek bir olay olduğunun kabul edilmesi, ölümle yüzleşilmesi ve 
ölümü ve ölenleri unutmamak ve daima anmak bulunmaktadır. 

 Walter ve Lipovestsky gibi sosyal bilimciler, ölüm algısının kültürlere 
göre değiştiğini ve haliyle de ölüm karşısındaki tutumun da hem kültür hem 
de bireyin kendi hayat biçimi ile ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadırlar. 
Haliyle, postmodern dönemde ölüm algısı göreceli bir     durum olarak 
belirmekte ve her toplum, her birey ölüm karşısında kendi yaşam tarzını ve 
stratejilerini geliştirmektedir. Freund’ün de ifade ettiği gibi, teknoloji her ne 
kadar ölümü geciktirse de doğa her zaman teknolojinin üstünde gelmektedir. 
Haliyle, içinde yaşanılan dönemin özellikleri fark etmeksizin, ölüm her şeye 
rağmen kaçınılmazdır.
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1. Giriş

İnsan doğa ilişkisinde önceleri korkulan, insanın kendisini koruması için
kurbanlar adadığı doğa, insanlık tarihinin gelişim evresindeki tarıma
geçiş, Aydınlanma Dönemi, sanayi devrimi ve küreselleşme gibi önemli

duraklarda bu gücünü yitirmeye başlamış ve başlangıçta ‘doğanın bir parçası’ 
olduğuna inanan insan, onu zamanla ötekileştirerek, egemen olunması gereken 
bir ‘düşman’ a dönüştürmüştür. Amacını gerçekleştirme sürecinde kendi 
kurgusu olan bu ‘savaşı’ kazandığını sanan insan, gerçekten ‘yenmeye başladığı’ 
‘düşmanı’ ile birlikte, kendi yok oluş potansiyelini de ortaya çıkarmayı ‘başarmış’ 
görünmektedir. 

Bu ‘başarı’, insanın evrenin merkezine yerleştirilerek doğa, hayvan ve 
var olan her şeyin insana hizmet etmek için var olduğu ön kabulüne dayalı 
antroposantirik bir dünya algısını ortaya çıkarmış ve bu algıyı giderek de 
güçlendirmiştir. Modern dünyanın pozitif ve sosyal bilimler alanındaki 
çıktılarından, sanatsal ürünlerine kadar her alanına sirayet eden bu algı, son 
dönemlerde post-modern çalışmaların da etkisi ile ekoeleştirel çalışmalar 
kapsamında büyük ölçüde sorgulanmaya, eleştirilmeye ve bu algıya karşı 
alternatif düşünme pratikleri üretilmeye başlanmıştır.   

Calarco(2015: 3-5),  çağdaş dönemin hayvan yanlısı görüşlerini, özdeşlik, 
fark ve ayrımsızlık temelli olmak üzere üç kategoriye ayırmaktadır. Hayvan 
meselesine özdeşlik mantığı ile yaklaşarak insan ve hayvan arasındaki benzerliği 
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ön plana çıkaran Singer, Regan ve Cavalieri gibi filozoflar, hayvanların da 
insanlar gibi temel haklara sahip olması gerektiğini ileri sürmektedirler. En 
önemli temsilcisinin Jacques Derrida olduğu fark ontolojisini benimseyenler 
için hayvan –insan ilişkisinin odak noktasını, insan ve hayvan arasındaki radikal 
tekillikler ve farklılıklar oluşturmaktadır.  Calarco ve Haraway tarafından temsil 
edilen üçüncü yaklaşım olan ayrımsızlık ise insan ve hayvan arasındaki ayırımı 
ortadan kaldırmayı hedeflemektedir (aktaran Ülgen, 2019: 74).  

Derrida’nın farklılık ve tekillik üzerine odaklanmak istemesi, aslında onun 
geleneksel ontolojinin özdeşlik mantığının işleyiş biçimi olan homojenleştirme 
hareketine yönelik muhalefeti ile ilgilidir. Düşünür, farklılığa dayalı bir 
heterojenleştirme hareketini önemsemekte ve kendi felsefesini açıklarken de, 
özellikle orta dönem eserlerinden itibaren ‘hayvanlar’ meselesine merkezi bir 
konum vermektedir. Ona göre özdeşlik mantığı, birbirinden sonsuz farkla ayrılan 
tüm hayvanları, homojenleştirici /tek tipleştirici bir niteliğe büründürmektedir; 
oysa gerçekte hayvanların birbirinden farklı var oluş halleri içerisinde heterojen 
bir çerçevede ele alınması gereklidir (Ülgen, a.g.e: 69-70). 

Çalışmanın teorik bölümünde ayrıntılandırılacağı üzere, Derrida’nın 
felsefesindeki tam da bu nokta, onu öncülü olan filozofların antroposantirik bakış 
açısından ayırmakta ve böylece hayvanların da merkezi bir konumda yer aldığı 
özgürleştirici bir bakış açısını olanaklı kılmaktadır. Bu bakış açısı, düşünürün, 
geleneksel felsefenin insanı ve hayvanı kavrayış biçiminin temelinde yer alan 
özdeşlik mantığının karşısına,  kendi ‘fark’ontolojisini inşa etme niyetinden 
doğmuştur. Geleneksel felsefe tarihinin tüm kavramlarını yapı sökümüne1 
uğratan bu ontolojinin detaylı olarak tartışılması bu çalışmanın amacını ve 
sınırlarını aşmaktadır. Bu nedenle, çalışmada fark ontolojisi, düşünürün sadece 
hayvanlar hakkındaki görüşleri çerçevesinde ele alınmıştır. Bu noktada da 
Derrida’nın  animot ve limitrophy neolojizmlerinin2 anlaşılması gerekmektedir 
ve bu iki neolojizm, yine düşünürün temel kavramı olan différance kavramı 
çerçevesinde ele alınacaktır.

Derrida’nın hayvanlara yönelik bu bakış açısının izlerini, Türkiye’nin önemli 
auteur yönetmenlerinden Reha Erdem’in filmlerindeki hayvan temsillerinde 
görmenin mümkün olduğu düşünülmektedir. Derrida felsefesinde olduğu gibi Reha 
Erdem filmlerinde de, hayvanların, insan-merkezli bir konumun dışına 
taşındığı görülmektedir. Bu temsiliyet biçimi ile birlikte hayvanların, sinemada 

1 Yapısöküm: Fransız felsefesinin önemli düşünürlerinden  Jacques Derrida’nın  geliştirdiği 
post- yapısalcı çözümleme yöntemidir. Başta felsefe metinleri olmak üzere ilkece her türlü metne 
uygulanabilen yapısökümü, metinlerin altında yatan bütün yapıların sökülüp bozularak yeniden 
okunmasını savunmaktadır;  parçalarına ayrılan metinde var olan çelişkilerin ve sorgulanmaksızın 
kabul edilen varsayımların veya tasarım  bozukluklarının açığa çıkartılmasıyla yürütülen bir 
yöntemdir. (Ayrıntılı bilgi için bkz: Ulaş, 1572-1575).
2 Neolojizm: Bir dilde, var olan sözcüklere benzetilerek, örnekseme yoluyla yapılmış olan sözcük, 
yeni sözcük.
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kendilerine bu güne kadar atfedilen ‘metafor’ olma işlevinin ötesine taşınarak, 
birer özne konumuna yerleştirildikleri ve kendi varlık durumları içinde, her 
ne iseler o olarak temsil edildikleri iddia edilmektedir ki bu temsiliyet biçimi, 
izleyici nezdinde hayvan meselesine yönelik alternatif okuma pratiklerine yol 
açması nedeniyle önem taşımaktadır.  Çalışmanın varsayımını oluşturan bu 
bakış açısının doğruluğunun tespit edilebilmesi için Reha Erdem’in  dokuz 
filmindeki (“A ayy” (1988), “Kaç Para Kaç” (1999), “Korkuyorum Anne” 
(2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010), “Jin” 
(2013), “Şarkı Söyleyen Kadınlar” (2013) ve “Koca Dünya” (2016)   hayvan 
temsilleri niteliksel içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, elde edilen veriler, 
Derrida’nın geleneksel felsefedeki hayvan kavrayışına yönelik eleştirileri ve 
kendisinin fark ontolojisindeki temel kavramları çerçevesinde tartışılmıştır.  
Ulaşılan bulguların, çalışmanın varsayımını destekler nitelikte olduğu 
görülmüştür.  

Reha Erdem filmlerindeki hayvan temsillerinin içerdiği yapı sökümünü 
deşifre etme çabasındaki bu çalışma, alternatif okuma pratiklerinin önünü açtığı 
için yönetmenin muhalif ve politik sinemasına dikkat çekmek niyetindedir; 
ayrıca   yapılan literatür taramasında sinema alanında Derrida felsefesine 
yaslanmış başka bir akademik çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle, bu 
çalışma vesilesiyle alana küçük   bir katkı sağlanması amaçlanmıştır.

2. Jacques Derrida’nın ‘Hayvan’ Sorusu Üzerine Düşünce Tarihine 
Yönelik Eleştirileri 

Derrida’nın felsefesinde ‘hayvan’ meselesi,   ikili karşıtlıklar kapsamında üstü 
örtük olarak ilk dönem eserlerinde de yer almıştır ancak özellikle “Öyleyse 
Olduğum Hayvan (The Animal That Therefore I Am) isimli eserinden itibaren, 
merkezi bir konuma sahip olmuştur. Derrida’nın ‘hayvan’ hakkındaki 
düşünceleri, kendisinden önceki felsefe anlayışının havyan kavramına yönelik 
yorumlamalarının yapı sökümüne dayanmaktadır. Derrida bu bağlamda 
özellikle Aritsoteles’in  “logos”, Rene Decartes’in “makine hayvan”,  
Heiddeger’in “zaman”, Jacques Lacan’ın “öteki”   ve Emmanuel Levinas’ın 
“yüz”  kavramlarını tartışmaya açmış ve onların insan-havyan ilişkisinde 
ortaya koydukları sınırların sadece hayvan açısından değil insan açısından da 
yeniden sorgulanmasını sağlamak istemiştir. Bu yapıbozumcu sorgulamanın 
nihai amacı, temellerinin mitolojik anlatıları da kapsayan düşünce tarihi  
tarafından atılmış olduğu, insan-hayvan karşıtlığına dayalı logosantirik ve 
antroposantirik bir dünya algısı içerisindeki insanın, hayvanlara yönelik etik 
ve politik şiddetinin en aza indirgenmesini sağlayacak bir düşünme biçimi 
önermek olmuştur. Bu sorgulama aşamasında  Derrida   üç temel noktaya 
vurgu yapmıştır:
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2.1. İnsan-Hayvan Karşıtlığı ve Eklentisellik Kavramı 

Eklenti kavramı, düşünürün yapısökümcü düşünce sürecinin işleyişinin 
anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği post-yapısalcı bir kelimedir. 
Buna göre eklenti, ekleme-çıkarma gereksinimi duyulmayan,  daha önce her 
yönüyle tamamlanmış ve son halini almış bir bütüne sonradan yapılan bir 
eklemeyi ifade etmektedir. (Ulaş, 2002:461). Derrida ‘Gramatoloji’ adlı eserinde 
Roussau’nun görüşleri doğrultusunda eklentiselliğe  geleneksel felsefe tarihinde 
olumsuz bir anlam atfedildiğini, ifade etmektedir:

 “(…)ister ilave ister ikame edilsin, eklenti dıştandır, eklendiği pozitifliğin 
dışındadır, yerini tutabilmesi için kendisinden başka bir şey olması gereken 
o şeye yabancıdır.(…) kötülüğün olumsuzluğu her zaman bu 
“eklentiselliğin” (supplementarite) biçimini alacaktır. Kötülük bir doğaya, doğası 
gereği masum ve iyi olan bir şeye göre dış saldır. Doğanın  “başına gelir”, fakat 
bunu her zaman, aslında kendinde eksiklik taşımaması gereken bir şeyin,  
eksikliğini giderme (suppleance) görünümü altında yapar”(Derrida, 1967: 224).

Düşünür  “Öyleyse Olduğum Hayvan”  isimli metninde,  Epimetheus 
ve Prometheus mitinden yararlanarak bu eklentisellik meselesini açıklamıştır. 
Anlatıda Emipetheus,  tüm hayvan soylarını mükemmel bir şekilde donatırken, 
insanı çıplak, örtüsüz, silahsız yani tümüyle donanımsız bırakmıştır. 
Epimetheus’un hatasını düzeltmek isteyen Prometheus, tekniklerin bilgisi olan 
ateşi çalarak, insana verir. Bu durumda hayatta kalmaları için gereken tüm 
donanıma sahip olan hayvanlar,  kendileri ve doğa ile uyum içinde yaşarlarken, 
insanın donanımsız ve niteliksiz durumu, onun ikamelere yani tekniklere 
başvurmasına neden olmuştur  (Ertuğrul, 2015:184). Anlatıda bu teknik, insana 
sonradan Prometheus tarafından verilen ateştir. Bu ateş sayesinde insan, aslında 
kendi eksikliğine rağmen, elde ettiği eklenti (ateş) sayesinde hayvana ve doğaya 
karşı üstünlük sağlamaktadır. Böylece Derrida, insanın (erkek), kendisinin diğer 
canlılardan ayrışmasını sağlayan sınırı nasıl kurduğunu deşifre etmektedir. Lakin 
aynı eksiklik mantığı, hayvanlar ve kadınlar gibi daha zayıf türler söz konusu 
olduğunda paradoksal biçimde tersine işlemekte ve onları ‘öteki’ konumuna 
yerleştiren  ‘yoksunluk’  sınırı olarak kullanılmaktadır.

2.2. Hayvanların Yoksunluk Üzerinden Tanımlanması 

Derrida’ya göre(2008:27), batı felsefe tarihinde  Aristoteles’ten Martin 
Heidegger’e, Rene Descartes’tan, Emmanuel Levinas ve Jacques Lacan’a kadar 
tüm filozoflar,  “insan” ı hep “hayvan”ın eksik olduğu varsayılan nitelikleri 
üzerinden tanımlanmıştır. Bu filozoflar, hayvanların konuşabilme, akıl 
yürütebilme, icat yapabilme ve hatta ölme yetisine sahipliklerini sorgulayarak, 
onların ontolojik özelliklerini, yani var oluş biçimlerini, insan ve hayvan 
arasındaki sınırı belirleyen bir norm olarak kabul etmişlerdir (aktaran: Gergöy: 
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838-839). Bu normlar, insan-hayvan karşıtlığını oluşturmuş ve antroposantirik
dünya algısının özne-nesne konumunu belirlemiştir. Kendisine insan adını
vermiş olan insanın tarihi, bütün bu sınırların eklemlenişi ile oluşmuştur ve
eklentisel olmamayı tanımlayan  doğa, ilkellik, çocukluk, hayvanlık, delilik ve
tanrısallık gibi kavramların, bu tür bir dünya algısında hiçbir gerçeklik değeri
bulunmamaktadır (Derrida, 1967: 375)

Aristoteles’ten  beri kabul edilen,  hayvanın ‘logos (dil)’ den mahrum 
olduğuna yönelik inanç, insan-hayvan ilişkisindeki sınırı belirleyen en temel 
unsurlardan birisi olmuştur. Aritostoteles, insanı hayvandan ayıran temel özellik 
olarak insanın politik olma niteliğini belirlemiş ve bu politikliğin de ‘logos’ ile 
mümkün olduğunu ileri sürmüştür. İnsan dilinin anlamlı olduğunu ve bu nedenle  
adaleti gösterebileceğini ileri süren düşünür, hayvanın sadece ses çıkarabildiğini 
ve bu sesin de acı ve hazzı göstermekle birlikte, bir anlamdan yoksun olduğunu, 
dolayısıyla adalet ya da adaletsizliğe ilişkin bir yargıda bulunamayacağına 
inanmıştır. (Ülgen, a.g.e: 55) Bu durumda Aritsoteles’e göre, adaletin sınırları 
logos ile belirlenmektedir ve hayvanın çıkardığı ses, bu sınırların dışında 
kalmaktadır; bu  durumda hayvana karşı bir sorumluluğumuz yoktur (a.g.e:58). 
Aristoteles’ten sonra gelen tüm filozoflarca benimsenen hayvanın dilden yoksun 
olduğuna yönelik inanç, hayvanlara yönelik şiddetin önünü açmıştır. Bu nedenle 
logosantirizm Derrida’nın ilk karşı çıktığı kavramlardan birsi olarak düşünürün 
yapı sökümündeki yerini almıştır. “Logosantrizm bir antroposantrizmdir ve 
yapısökümün hedefinde yer alır”. (Ertuğrul, 175).

Decartes’in ‘makine-hayvan’ kavramsallaştırması, gerek Aritsoteles’in 
logosmerkezci düşüncesinin gelebileceği boyutu gerekse Derrida’nın bu 
kavrama muhalefetinin haklı gerekçesini göstermek açısından önemlidir. 

Decartes’e göre hayvanı insandan ayıran ilk kriter,  dili insanın kullandığı 
gibi kullanamıyor olmasıdır ki bu da dilin ‘düşünme’ eylemi ile birlikte 
kullanılmasını içerir. Decartes için dil  kullanımı,  “kelimeleri gerektiği gibi bir 
araya getirme ve her şeye anlamlı bir yanıt oluşturma” (Aktaran Ergün, 2021: 450) 
anlamına gelir, ki bu da akılın varlığını gerektirmektedir. Ancak akıldan yoksun 
olduğu için dilden de yoksun olan hayanlar, sadece sesler çıkartabilmektedir 
fakat bu sesler onların anlamlı yanıtlar verdiği anlamına gelmez;  onların 
çıkardıkları sesler, herhangi bir duvar saati ile gelişmiş bir bilgisayar arasındaki 
tüm mekanik aygıt ve otomatların işleyişinden farksızdır (Altınörs, 2010: 393-
395). Decartes’in hayvan ile otomatik makineler arasında kurduğu bu tehlikeli 
bağlantı, düşünürün zihne atfettiği önemden kaynaklanmaktadır. Decartes’e göre, 
zihne sahip olmayan hayvan, acı da hissetmemektedir; çünkü acı sadece zihinde 
bulunmaktadır; acıya eşlik eden şey ise dışsal hareketlerde gözlenmektedir. Bu 
durumda hayvanlarda da acı çekme anında gözlenen şey acı değil, kendiliğinden 
meydana gelen hareketlerdir. (Aktaran Ergün: a.g.m: 451-452).  Tam da bu 
nokta, modern dünyada hayvan deneylerine ‘canları yanar’ kaygısı ile karşı 
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çıkanların,  bu kaygısını ortadan kaydırmaya yönelik bir teorik zemin hazırlamış 
durumdadır ( Ülgen, a.g.e.: 69).  Böylece Derrida’ya göre ‘insanın’ sahip olduğu 
akıldan ve dilden yoksun olan hayvan, acıdan da yoksundur ve bir tür makineden 
farksızdır, dolayısıyla herhangi bir şiddetten etkilenmeleri mümkün değildir; bu 
düşünce hayvanı akıl ve dil ile birlikte acıdan da yoksun bırakmıştır.

Lacan’ın hayvana atfettiği yoksunluk ise onun bizzat öznelik niteliğini ve 
onunla birlikte gelen tüm diğer özelliklerini kapsamaktadır. İnsana özgü olan 
arzu, beraberinde itkileri, iğdiş edilme korkusunu, yasaya girmeyi, yani sembolik 
düzeni ve gösterenle özgül bir ilişkiyi, bilinçdışını ve keyfi gerektirmektedir. 
Güdülere sahip olan hayvanlar ise tüm bu niteliklerden yoksundur, hayvani 
yaşamın doğal normları dışında bir normlar sistemi ile ilişki içinde değildir ve 
işte bu insan-merkezli bakış açısı bir kez daha hayvana yönelik bütün şiddet 
ve ‘soykırım’ eğilimlerinin önünü açmaktadır. (Direk, 2015: 244). Lacan’ın 
antroposantirik yorumlamalarının bir diğer argümanını da tepki vermek 
(reaction) ile yanıt vermek (response) arasındaki farklılık konusundaki açıklaması 
oluşturmaktadır.  Tepki vermek, mekaniktir ve hayvana özgüdür, insana özgü 
bir nitelik olan yanıt vermek ise bir karşılık verilip verilmeyeceği, verilecekse 
nasıl verileceği, ne kadar verileceği gibi konularda kararlar alınabileceğini 
varsaymaktadır. Bu durumda insan, tepkilerini denetleyebilmekte ve yanıt 
vermemeyi seçerek tepki de gösterebilmektedir; hayvan ise zorunlu olarak 
tepkiseldir ve bu tür bir seçimden yoksundur. (Direk, a.g.m:255).

Emmanuel Levinas ise insanlar arası etik ilişkinin kurulmasında ötekinin 
merkeze alınması gerektiğini savunmuş ve bu etik ilişkide ‘ötekinin önemini  
‘yüz’ kavramına vurgu yaparak açıklamıştır.  Ona göre “yüz,  bir öznenin (ya 
da bir ötekinin) yüzü olarak her zaman onun öznelliğini, özne olmasını taşıyan 
karakteristik öğedir” (Yurt, 2018: 189). Bu karakteristik öge, ötekinin incinebilir 
olduğunu ilan etmektedir. Bu ilan ile birlikte ‘ben (ego)’,  ‘öldürmeyeceksin’ 
emrini hatırlamakta,  hayatta kalmak için öldürmeye meyilli olduğu halde, bu 
keyfi özgürlüğünü askıya alarak,  egoizmini sorgulamak zorunda kalmaktadır. 
tekinin ‘yüz’ ünden gelen bu ilan ile birlikte, ego parçalanarak ‘öteki’ne 
açılmakta,  ‘kendi için olmak’ tan çıkarak ‘öteki’ için olmaya dönüşmektedir. 
‘Ben’ ve ‘öteki’nin bu  yüz yüze karşılaşma anı, tam da  etik ilişkinin başladığı 
noktadır. Böylece ‘etik özne’, ‘öteki’ne karşı ve ‘öteki’nden sorumlu olacaktır. 
Ancak, eğer bana seslenen ve ‘öldürmeyeceksin’ emrini hatırlatan bir yüz yoksa, 
o zaman etik bir ilişki de olmayacaktır.  Levinas’ın düşüncesinde  hayvan tam da 
bu noktada eksiktir   çünkü Levinas  hayvanın da bir yüzü olduğunu tümüyle 
reddetmese de onun için  asıl olan insanın yüzüdür;   hayvanın yüzü ancak bir 
insanın yüzü ile karşılaştıktan sonra teşhis edilebilir. Bu durumda hayvanın bir 
yüzü yoktur ve o zaman ‘hayvan’, ‘ben’in kendisini ona  karşı sorumlu hissedeceği 
bir öteki olarak kabul edilmeyecektir (Şimşon, 2015: 39-40). Böylece Levinas’ın 
da  kendisinden önceki antroposantirik geleneğin dışına çıkamadığını ve hayvanı
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‘yüz’den yoksun tutarak onun bir ‘öteki’ olarak hayatta kalma özgürlüğünü 
ortadan kaldırdığını, bir cinayet kurbanı olmasını engellediğini söylemek 
mümkündür. 

Heiddeger  ise hayvanı ölümden de mahrum bırakarak, bu yoksunluk 
felsefesini daha ileri bir boyuta taşımıştır. Lakin Heiddeger’e göre “(…)  
hayvanlar ölemez ancak telef olabilir. Çünkü ölüm “sınırlılığın” (finitude) 
usulüdür. Böyle bir güce ancak zamanın bilincine sahip olan “dasein” (insan) 
sahip olabilir (Calarco, 2008: 16-17’den aktaran Gergöy, a.g.m: 839)”. Düşünür 
yeni bir ‘varlık’ tanımı yapmış ve  insanı ‘dünya kurucu’ , hayvanı ise  ‘dünyaca 
yoksul’ olarak  açıklamıştır; ona göre  ‘dünyaca yoksul’ olan hayvanların, 
dünyaya erişimleri ya da dünyayı algılamaları sınırlıdır ve bunun için bütün 
aktiviteleri  de eksik olacaktır (Gergöy: 839).

 Böylece antroposantirik düşünce tarihinde hayvan sözden başlayarak 
yavaş yavaş akıldan, cevap verme yeteneğinden, özne olma konumundan, 
öteki olma konumundan ve en sonunda da ölümden yoksun bırakılmış ve 
dille gelen bu tehlikeli yorumlamalar, zamanla hayvana yönelik giderek artan 
şiddetin de önünü açmıştır.  Bu noktada hayvanlardaki yokluk mantığına vurgu 
yapan Derrida, antroposantirik dünya algısındaki hayvan algısının yeniden 
düşünülmesi gerektiğini belirtmektedir:  “-çünkü insan varoluşu (Dasein) olarak- 
bizim hayvanları öldürmemize, onlara günah keçisi gibi davranmamıza, onları 
kurban etmemize ve onlara karşı küresel bir savaş açmamıza izin veren şey; 
açıkça, hayvanlardaki bu “yokluk” [absence], onların konuşma ve soru sorma 
kabiliyetinden,  “olduğu gibi”ye bu erişimden, özellikle de ölümün “olduğu 
gibi’sine bu erişimden yoksun olmalarıdır(Lawlor, 2006:47-48’den aktaran 
Altun, 2020: 51).

2.3. Dil: ‘Çoklu’ Hayvanların ‘Tekli’ Hayvan Kategorisine İndirgenmesi 

Derrida’ya göre insan ve hayvan arasındaki sınır kurgusaldır ve dil aracılığıyla 
oluşturulmaktadır. Ayrıca dil bu sınırı kültürel bir zemine taşıyarak aynı 
zamanda onun  yeniden üretilip meşrulaştırılmasını da sağlamaktadır ve tam 
da bu nedenle, insan-hayvan ilişkilerinde etik-politik sorunlar açısından temel 
bir işleve sahiptir. Dilin bu işlevi sayesinde söz konusu ilişkide birbirini 
tamamlayan iki temel sorun ortaya çıkmaktadır; ilk olarak dil, hayvanları olduğu 
gibi yansıtmaz; dilin indirgemeci yapısı nedeniyle insan, hayvanı ‘olduğu’ gibi 
hayal edememekte ve bu nedenle onu yaşamın dışına itmektedir;  ikinci olarak 
da yaşamın dışına atılmaları nedeniyle hayvanlara yönelik şiddet ve sömürünün 
önü açılmış olmaktadır. (Gergöy, a.g.m: 833).  

Bu iki problemden ilkini açıklığa kavuşturmak için ‘hayvan’ sözcüğü 
üzerinde düşünmek yeterlidir; lakin hayvan sözcüğü, insan olmayana yani özne-
nesne karşıtlığındaki nesneye,  insan tarafından verilmiş bir isimdir.   “Hayvan, 
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ne sözcük ama! Hayvan, bir sözcüktür, insanların oluşturduğu bir adlandırmadır, 
başka bir canlıya verme hakkı ve otoritesini kendilerine bahşettikleri bir 
isimdir”(Derrida, 2008: 23).  Bu isim ile birlikte hayvanlar ontolojik varlıklarına 
ilişkin çeşitliliklerinden ve başkalıklarından soyutlanarak, homojenleştirilmekte,  
birbirinden farklı niteliklere sahip insan gurubu karşısında tek ve değişmez bir 
varlıkmış gibi algılanmaktadır.  

Aynı şekilde Derrida’ya göre dilin bir alanı olan edebiyat da, masallar, mitler 
ve şiirlerde yer alan metaforik  temsilleri nedeniyle, hayvanların varlığını örtük 
bir hale getirmekte, tıpkı dilin kendisi gibi hayvanların çoklu yapısını görünmez 
kılarak, onları teke indirgemektedir (2008: 6’dan aktaran Adem Gergöy, a.g.m: 
841). Kısacası yazınsal metinlerde merkezi bir yerde olan metafor, dilin bu kipi 
dolayısıyla hayvanların varlığını siler ve onları hep bir eksiklik ve “ötekilik” ile 
karşı karşıya bırakır. Böylece metafor, hayvanları sadece dilin semiyotik alanının 
içine hapsedip onların özgül varlıklar olarak temsilinin önünü kapatmaz, aynı 
zamanda onlara karşı fiziksel şiddetin sembolik düzlemdeki uzamını oluşturur. 
(Gergöy: 841)

Simgesel düzendeki bu metaforik ve indirgemeci algı, hayvanı hak ve adalet 
kavramlarının dışında bırakarak, onlara yönelik şiddetin önünü açmaktadır. 
“Bir hayvana acı çektirilebilir ama onun gerçek anlamda incitilmiş bir özne, 
bir suçun, bir tecavüzün, bir cinayetin veya hırsızlığın, bir iftiranın kurbanı 
olduğu söylenmeyecektir hiçbir zaman.(…) Kafa karışıklığı ile ‘hayvan’ adını 
verdiğimiz, yani salt canlı olan ve bundan daha fazlası olmayan varlık, yasanın 
veya hukukun bir öznesi değildir” (aktaran Direk, 2014:64).

Derrida hayvanın simgesel düzen tarafından dışlanmasını açıklarken,  
batı kültürünün ötekine sorumluluğunun bir ifadesi olarak Yahudi – Hıristiyan 
geleneğindeki ‘öldürmemelisin’ emrine gönderme yapar. Bu emir aynı zamanda, 
zarar vermemelisin, acı çektirmemelisin ve yememelisin emirlerini de atıfta 
bulunmaktadır ancak bu yasa sadece insan için geçerlidir. Bu durumda insan dışı 
canlıların öldürülmesine yetki verilmektedir ki bu da onlara yönelik ölümlerin, 
cinayet kapsamı dışında kalması demektir (Derrida, 1991, den aktaran Sarıtaş, 
2015:12). Düşünüre göre, bu kültürde hayvanın bu yasa dışı konumu doğaldır;  
çünkü hak kavramı zaten insan-merkezci ‘özne’ye ait bir kavramdır. İnsan-
hayvan ilişkisinde bir dönüşümün yaşanması için bu ilişkiyi belirleyen kültürün 
kendisinin yapı sökümüne uğratılması gerekmektedir. Derrida tam da bu noktada 
karnofallogosantrizm [etobur-fallus-logos-merkezcilik] kavramını kullanmaktadır.

Derrida insan-hayvan ilişkisinin tarihsel kuruluşunda ‘logos’, ‘fallus’ ve 
‘carno’ olmak üzere üç temel yapının rol oynadığını belirtmektedir. ‘Eril’ (phallo) 
ve ‘söz’(logos) merkezli özne yapısı, aslında etoburdur ve düşünür bu ikili yapıya 
etobur anlamına gelen ‘carno’ ön ekini ekleyerek özneyi “karnofallogosantrizm” 
şeklinde yeniden tanımlamaktadır (Gergöy, (t.b): 12). Ayrıca Derrida öznenin, 
insan- hayvan karşıtlığı üzerinden kurulan bu temel yapısının  hayvanlarla 
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girdiği her tür ilişkide şiddeti içerdiğini de vurgulamaktadır. Ona göre, Batı 
toplumlarında bu nedenle ‘etçil kurban etme’, tam özne olmak için gereklidir 
ve  erkekliği işaret eden bu özne, “kurbanı kabul eder ve et yer”. Derrida, bu 
tür bir özne tasarımında,   öznenin doğrudan veya örtük bir biçimde hayvanları   
tahrip etmek üzerine kurulu olduğunu ve hayvan-insan ilişkisinin başka türlü 
olamayacağını belirtmektedir (Aktaran, Gergöy:t.b:112-114). Bu durumda 
etobur eril kültürde hayvanın bir besin olarak tüketilmesi, hayvana yönelik 
başka şiddet eylemlerini de içermektedir: “Ötekini yemek bizzat yapı sökümün 
hesaplaşmaya yöneldiği egemen öznelliğin inşasının kurucu bir parçasıdır. 
Kuşkusuz ötekini yemek yalnızca reel olarak yemekten geçmez, ötekinin 
indirgenemez tekilliğinin kendine mal edilmesi girişimi, ötekinin asimilasyonu,  
ötekini sembolik olarak yemek de söz konusudur .”(Derrida, 2001’den aktaran 
Ertuğrul:a.g.m:193).

Derrida insanın hayvanlarla olan ilişkisinin, insanlık tarihi boyunca 
onları  evcilleştirmekten, avlamaya, yük taşıtmaktan bekçiliğe ve besin olarak 
tüketmekten üzerinde deneyler yapmaya  kadar  uzanan bir egemenlik ilişkisi 
olduğunu belirtmektedir. Ancak düşünüre göre özellikle son iki yüz yıldır bilim 
ve teknoloji alanındaki gelişmelerin de etkisiyle, insanın hayvan üzerindeki 
egemenliği, kendisinin ‘soykırım’ olarak tabir ettiği çok daha mutlak bir alana 
yayılmıştır;  hayvanlar artık endüstriyel, hormonal, genetik ve kimyasal şiddete 
maruz bırakılmaktadır. Ancak bu şiddetin ulaştığı korkunç boyut, aynı zamanda  
bu uygulamalara yönelik bir muhalefeti ve hayvanlara yönelik merhameti 
de beraberinde getirmiştir. Jeremy Bentham, bu muhalif sesler arasında en 
önemlilerinden bir tanesidir ve Derrida’ya göre, hayvana ilişkin geleneksel 
felsefenin temel sorusunun formunu değiştirmeyi başarmıştır.  Felsefe tarihi 
boyunca hayvanlar ilgili temel soru, “düşünebilir mi”, “akıl yürütebilir mi”, 
“konuşabilir mi”  gibi sorgulamalar üzerinden   onların   bir şeyi yapmaya 
muktedir olup olmadıklarını ölçmek üzerine odaklanmıştır.   Oysa Bentham’ın 
sorusu,  “hayvanlar acı çekebiliyor mu?” olmuştur.   Bu soru ile birlikte hayvan 
artık eksiklikleri ile tanımlandığı logosantirizmin ‘ötekileştirici’ alanının dışına 
taşınarak, duyumsamanın merkeze alındığı yeni bir alana taşınmaktadır.  “Acı 
çekebiliyorlar mı?” sorusu çelişkili bir sorudur çünkü önceden olduğu gibi 
hayvanın muktedirliğini ölçmeye yönelik bir içerik taşımaz; aksine maruz 
kalmakla ilgili bir sorudur. Derrida, acı çekebilmenin bir yeti değil; güç 
içermeyen bir olanak olduğunu belirtmektedir. “Acı çekebiliyorlar mı?” 
sorusunda ölümlülük, hayvanlar ve insanların paylaştığı güçsüzlük, incinebilirlik 
ve sonluluk durumları gizlidir ve bunlar hayvanlara yönelik şefkat duygusunu 
kaçınılmaz kılmaktadır (Ertuğrul, a.g.m: 193-194). Derrida bu soru nedeni ile 
hayvan hakları hareketine sempati duymaktadır ancak kendi felsefesini, bu 
hareketin ötesinde ve hayvana yönelik bakış açısının temelden sorgulandığı 
radikal ve yapı sökümcü bir bakış açısı ile kurgulamıştır. 
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2.4. ‘Fark Ontolojisi’ Çerçevesinde Derrida’nın Hayvanları Kavrayışı 

Fransızca’da fark anlamına gelen différence kavramından türetilmiş olan  
différance3 kelimesi, ‘fark’tan daha geniş kapsamlı bir anlama işaret etmektedir 
ve Derrida’nın yapısökümcü felsefesinin hareket noktasını oluşturmaktadır. 

Derrida geleneksel batı felsefesinin ikili karşıtlıklara dayalı özdeşlik 
mantığına karşı çıkmaktadır. “(…)différance özdeş olmama durumunun altında 
yatan temel ilke olarak anlaşılabilir. (…) Bu durumda anlam, sabit özdeşliklerden 
(kesinlikler) çok, sonu olmayan bir ayrım ve erteleme hareketine dayanır. Anlam 
yerleşik ve merkezi bir temelden yoksun bırakılmıştır (…)” (Altuğ, 2001, s.227). 
Bu noktada kavramın sıklıkla kökensiz bir köken, temelsiz bir temel şeklinde 
açıklanıyor olması anlaşılır bir nitelik kazanmaktadır; zaten düşünür,  différance 
kavramının net bir tanımını da yapmaktan kaçınmış ve onun anlamının bağlama 
göre değiştiğini belirtmiştir. 

Aynı zamanda Derrida bu kavram ile özdeşlik mantığındaki,  mevcudiyetin 
‘şimdi ve burada’ lığına yönelik inanca da karşı çıkmaktadır. “Derrida (…) iki 
şey arasındaki ayırımın bu iki şeyin kendisinde bulunmadığını düşündüğünden, 
ayırımın hiçbir zaman ‘şimdi’ ve ‘burada’ olmadığını savunmaktadır  (Ulaş,a.g.e: 
383).  Différance (ayıram) kavramı,  bu ayırımların yokluğuna,  dilde ve dil 
dışında var olan göstergelerin muğlaklığına işaret etmektedir: “Mevcudiyetin 
(presence) ve onun karşıtı olan yokluğun (absence) yetkesi/sınırları sorgulanır. 
Gösterge, bu durumda, burada olmayanı gösterir” (Derrida, 1999, s.51-52). Bu 
noktanın anlaşılabilmesi için düşünürün önem verdiği bir diğer kavram olan  ‘iz’ 
kavramından yardım almak gereklidir:

“Derrida’ya göre gösterge, içerisinde yalnızca izlerin bulunduğu sınırsız 
bir gönderim yapısı içinde kurulmuş bir “iz”dir. Yazılı söylemde olsun, sözlü 
söylemde olsun, hiçbir öğe, kendisi de basitçe mevcut olmaktan ibaret olmayan 
bir diğer öğe ile bağlantısı olmaksızın, bir gösterge olarak işlevde bulunamaz. 
Buna göre her öğe, dizgenin diğer öğelerinin kendisindeki izine başvurularak 
elde edilir. Hiçbir şey mevcut (presence) ya da namevcut (absence) değildir.
(…) Bu ayrımsallık, göstergeyi bir “kendilik” (entity) olmaktan alıkoyar ve onu 
bir “iz varlık” konumuna getirir. Burada hem gösteren, hem gösterilen, yani her 
öğe, diğer öğelerin izleri tarafından belirlenirler (Fırıncı, Orman: a.g.e: SF: 75)”.

3 Différance kavramı,  Fransızca’da ‘ayrı olmak’ ve ‘erteleme, geciktirme, sonraya bırakma’ 
şeklinde iki ayrı anlamı bulunan différer eyleminden isim türetmek yoluyla elde edilmiş bir 
felsefe terimidir.  Différance kelimesi,  günümüz Fransızcasındaki différence sözcüğünden farklı 
yazılıyor olmasına rağmen, iki sözcüğün  konuşma dilindeki okunuşları aynıdır. Derrida’nın  aynı 
anda iki ayrı anlam taşıyan bir sözcükten yeni bir sözcük türetme yoluna gitmesinin ardında, 
elbette yine yapı sökümcü bir anlayış yer almakta ve hiçbir sözcüğün anlamının kesin sınırlarla 
belirlenemeyeceği, bu türden her çabaya karşı dilin kendi özgül korunakları yarıdmayla direniyor 
olduğu gerçeği yatmaktadır. Kelime bir yandan erteleme, özdeş olmama anlamlarına gelen 
différer’yi; bir yandan görüş ayrılıklarına, çatışmalara gönderme yapan differend’yı; ve bir yandan 
da uzamsal, zamansal ve Saussurecü différence’ı içinde barındıran ontolojik bir “işlem”e benzer. 
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Derrida’nın geleneksel felsefenin özdeşlik mantığına karşı direnişinin 
hayvanlarla ilgili yansımalarını diffarance ve iz kavramları nezdinde görmek 
mümkündür: Düşünür,  özdeşlik mantığında var olduğuna inanılan ikiliklerin, 
gerçekte  ancak birbirlerine bulaşarak, aralarındaki bağlantısallıklar ile 
kurulabildiğine inanmaktadır; différance karşıtların ya da karşıt olarak 
tanımlananların birbirlerine bulaşmışlığının sebebidir ve bu bulaşma olmadan 
karşıtlığın mümkün olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla hayvandan aldığı 
izle kurulmayan bir insan ve insandan aldığı izle kurulmayan bir hayvandan söz 
edilemez. Mevcudiyeti ve ayrımları kuran şey olan différance, aynı zamanda 
tüm steril ayrımları da imha etmektedir. Bu kavram ile birlikte ontolojiyi, 
kategorizasyonları, karşıtlıkları ve ikilikleri eskisi gibi düşünmek artık mümkün 
değildir.(Ülgen, 97 - 99). “Différance bize biricik bir sözcüğün, başkalarının 
efendisi olacak bir adın asla bulunmamış ve asla bulunamayacak olduğunu 
gösterir (Derrida, 1999: 60).  Özetle “mevcudiyeti, temeller olmaksızın 
ya da pozitiflerle negatifler arasındaki karşıtlıklar olmaksızın tanımlama 
girişimi”(Fırıncı: a.g.e.:74) olarak tanımlanabilecek olan différance kavramı 
ile düşünür, geleneksel antroposantrik felsefe geleneğine karşı, hayvanı da 
kapsayan bir ontoloji oluşturmaya çalışmıştır. 

 Söz konusu ontolojinin temel kavramlarından birini yine différance ile 
birlikte düşünülmesi gereken limitrophy kavramı oluşturmaktadır:

İnsan ve hayvan arasındaki biyolojist devamlılık düşüncesini reddeden 
Derrida, limitrophy kavramı ile insan ve hayvan arasındaki farklılıklar ve 
sınırlar üzerine odaklanmakta ve bu sınırların çoğulluğuna ve muğlaklığına 
vurgu yapmaktadır. 

“Derrida için hayvanlar arasında sonsuz ve belirlenemez yapısal farklılıklar 
vardır (2011b: 198). Farklar ve süreksizlikler tekil ve sadece hayvanla insan 
arasında değil, çeşitli türler arasındadır (Derrida, 2004: 66). Bu sonsuz yapısal 
farkların görmezden gelindiğini düşünen Derrida, Kartezyen hayvanların 
birbirine çok benzediğini öne sürerek modern hayvan kavrayışının ardında yatan 
özdeşlik mantığına saldırır (2011b: 199). Ayrıca, yapısal farklılıkların sadece 
hayvandan hayvana değil insandan insana da mevcut olduğundan bahseder 
(Derrida, 2008a: 159)” (Aktaran Ülgen: 95).

Bu noktada düşünür, insan ve hayvan arasındaki farklılıkları yok 
saymamakta ancak bu farklıkların,  geleneksel felsefe tarihinde tanımlandığı 
gibi keskin ve adı konulabilir bir nitelik taşımadığına,  aksine insan-hayvan 
ilişkisindeki sınırların bu tanımlanmış farklıklardan çok daha fazlasını 
kapsadığına ve bu farklılıkların olabildiğince belirginleştirilmesi gerektiğine 
vurgu yapmaktadır. Öte yandan çeşitli hayvan türleri arasında hatta tek bir 
hayvan türü arasında da farklıklar olduğunu belirterek,  türler arası ilişkideki 
sınırların sonsuzluğu üzerine düşünülmesini istemektedir.  “Bir sınır sonsuz 
[abyssal] olduğu zaman, bir sınır tek ve bölünmez bir çizgi değil de,  birbiri içine 
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geçmiş, birden fazla çizgi oluşturduğu zaman ve sonuç olarak da artık bir ve 
bölünmez olarak yerinin belirlenmesine, nesnelleştirilmeye, değerlendirilmeye 
izin vermediği zaman, neye dönüşür?”(Aktaran Ertuğrul: 179-180).  Bu noktada 
insan ve insan olmayanın sınırı birbirine karışmış gibi görünmektedir ve ortaya 
çıkan şey,  “Hem insana ait olan, hem de olmayan.  Arada bir yerde olan” 
(Aktaran, Yurt: 25) bir ‘şey’ olarak,  tam da bu sınırların muğlaklığına vurgu 
yapmaktadır.

 Burada söz konusu olan, bir taraftan insandan yola çıkıp insan olmayana 
doğru giden diğer taraftan da hayvandan yola çıkıp havyan olmayana doğru giden 
bir yoldur ve ötekinin anlamı, bu yol üzerinde kurulacak gibi görünmektedir. 
(Yurt: a.g.m: 191). Tacettin Ertuğrul,  bu yaşananın, hem sınırlarda büyüyen ve 
çoğalan  hem de sınırları besleyerek karmaşıklaştıran bir deneyim,  limithrophy 
deneyimi olduğunu belirtmektedir (Ertuğrul, a.g.m: 180). Bu bağlamda 
limithropy kavramının insana atfedilenler ile hayvana atfedilenler çerçevesinde 
kurulan geleneksel insan ve hayvan kavrayışlarını iptal ettiği görülmektedir. 
Hayvanları ‘hayvan’ adı altında toplayan homojen bir şey yoktur; bu nedenle 
insan ve hayvanı birbirinden ayıran akıl yürütmek, söze sahip olmak, yüze 
sahip olmak gibi tekil sınırlardan söz etmek mümkün değildir. Atıf yoksunluğu 
mantığı, sadece insan-hayvan arasında değil atomize bireyler arasında da 
sonsuza kadar var olacağından, canlıları tekil formüller ile birbirinden ayırmak 
mümkün değildir ve bu nedenle de atıf/yoksunluk mantığı mümkün değildir. 
(Ülgen: 95).  

Atıf mantığının geçerli olmadığı bir noktada, Derrida’nın hayvanları ‘özne’ 
konumuna ‘yükselttiği’ görülmektedir. Bu noktada da,  insanın merkezde olduğu 
bir ilişkiden ‘öteki’nin de var olduğu başka bir aşamaya geçmek mümkündür: 
Derrida’nın felsefesinde hayvana ilişkin merkezi konum, “hayvanların insanlara 
bakabilme” potansiyeli  üzerine kurgulanmıştır ve bu potansiyeli düşündüren de 
Derrida’nın kendi kedisi ile yaşadığı bir karşılaşma olmuştur: Derrida, banyoda 
çıplakken kedisinin, ona baktığını fark eder ve onun  karşısındaki çıplaklığından 
utanır. Bu utanma duygusu ona tam da kendisinden önceki düşünürlerin göz 
ardı ettikleri o temel soruyu düşündürmüştür:  “Hayvanların bize baktığını 
söyleyebilir miyiz?”   (Derrida: 2008:3). Bu soruya Derrida’nın yanıtı ‘evet’ 
olmuştur; lakin Derrida için kedisi, ona bakan bir ‘öteki’dir ancak bu ötekilik 
olumlu bir anlam taşımaktadır.  “Derrida için hayvanın ötekiliği onun tekilliği ile 
neredeyse aynı anlamdadır ve bu yüzden hayvan öteki olmalıdır, olabilmelidir” 
(Yurt, 2018:190).

Felsefede hayvanın öteki olma hali, insan açısından, içinde insanın 
sınırına dair bir şeyler taşıdığı için önemlidir. Hayvanın sınırı, insan olmayanın 
sınırıdır(Yurt: a.g.m: 191). Derrida’nın kedi ile karşılaşmasındaki sınır ise 
çıplaklığıdır ve bu sınır,  düşünürün utanmasına neden olmuştur. Çünkü doğada 
çıplaklık söz konusu değildir; bu nedenle   hayvanlar da çıplak  değildir, çıplaklık 
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insana özgü bir durumdur. İnsanın çıplaklığı ise onun doğada aletsiz bir şekilde 
var olamaması anlamına gelir ki bu da aslında  insanın temel  bir eksikliğine 
işaret etmektedir. Fakat bu eksiklik eklentisellik bölümünde anlatıldığı gibi, 
aynı zamanda insanın üstünlük iddiasını da kurduğu yerdir (Derrida, 2008:3). 
Kedisinin bakışına yakalanan Derrida da, o bakışlar tarafından  insan–hayvan 
arasındaki sınıra bırakılmıştır ve  “hem çıplaklığından hem de çıplaklık 
üzerinden kurduğu üstünlük iddiasından utanmıştır (Sarıtaş: a.g.m: 4)”. 

Derrida’nın kedisi ile yaşadığı karşılaşma ve utanç duygusu, bu çalışma 
bağlamında iki sebeple önem taşımaktadır: İlk olarak Reha Erdem filmlerinde 
de hayvanların, Derrida’nın  fark ontolojisindeki kavramlarına uygun bir 
temsiliyet içinde  yer aldığı ve yönetmenin de hayvanlara tıpkı Derrida gibi, 
olumlu anlamda bir ‘öteki’lik yani bir öznelik atfettiği düşünülmektedir. Ayrıca 
düşünürün yaşadığı utanç duygusunu,  Reha Erdem’in de paylaştığı ve özellikle 
“Jin” filminde,   izleyiciyi de bu utanca davet ettiği düşünülmektedir.  Ancak 
öncelikle Derrida’nın  hayvan kavrayışının teorik perspektifini anlamak için 
bir uygulama alanı olarak düşünülebilecek animot kavramına kısaca değinmek 
gereklidir. 

Animot4 kavramı,  Derrida’nın  insan-hayvan karşıtlığını içeren ve 
metaforik düşünme pratiğine neden olan ‘hayvan’ kelimesine alternatif olarak 
önerdiği bir kavramdır. Derrida’nın bu kavramı kullanırken dikkat çekmek 
istediği ilk şey,  kelimenin yazılışı ve fonetiği arasındaki çelişkiden yararlanarak,  
‘hayvan’ kavramı altında toplanan tüm canlıların, aslında tek bir ‘hayvan’ değil, 
çok geniş bir çeşitliliğe sahip farklı türler olduklarına dikkat çekmektir.  Böylece 
bu kavram, limitropy ile anlatılan sınırlar meselesini somutlaştırmaktadır. 

Animot kelimesi, tıpkı insan türü içinde her insanın tekil olması gibi,   
hayvan türü içinde hayvanların da  birbirlerinden tümüyle farklı var oluş 
biçimleri olan varlıklar olduğunu, bu nedenle de onların genel olarak hayvanlık 
çerçevesinde değil,  farklı hayvanlık oluşlarının  yok sayılamaz çeşitliliği 
içinde düşünülmesini sağlamaktadır (Derrida, 2008: 47-48). “ Hayvan yoktur, 
hayvanlar vardır. Mesele insan denilen şeyin tekilliğini göz ardı etmeden, 
diğer hayvanların da tekil olduklarını hatırlayabilmektir: hayvanlar arasında 
farklılıklar vardır ancak sınır tek ve bölünmez değil, çok ve geçirimlidir (a.g.e: 
47).

İkinci olarak ‘animot’ kavramı, türetilmiş olduğu  ‘mot’ son ekinin 
Fransızcada ‘kelime’ anlamına gelmesi nedeni ile  ‘hayvan’ kelimesinin dilsel 
boyutuna da vurgu yapmakta ve hayvana yönelik şiddetin öncelikle dil düzeyinde 
başladığına işaret etmektedir;   ‘animot’ da, dil düzeyinde başlayan bu şiddete 
yine dil düzeyinde yapılmış bir müdahaledir. Kavramın kullanılışındaki bir diğer 
4 Animot kelimesinin yazılışı, hayvan kelimesinin Fransızcadaki tekil yazılışı (l’animal) ile 
benzerlik gösterse de, fonetik olarak kelime çoğul bir anlam taşıyan animaux (hayvanlar) 
kavramını çağrıştırmaktadır.
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amaç ise hayvanlara “dili geri vermek”  değil, hayvanları bu dil ile tanımlanan 
eksikliğin dışında bir şey, başka bir çoğulluk olarak düşünebilmektir (Derrida, 
a.g.e: 48). Bu noktada yine atıf yoksunluğunun temel belirleyicisi olan dil, 
insan-hayvan arasındaki sınırların belirlenmesinde kriter olmaktan  çıkarılmakta 
ve her bir hayvan türünün kendi var oluş biçimine odaklanmak önerilmektedir.

Derrida’nın metinleri tam da bu yapı söküm kavramının işaret ettiği gibi, 
yılanlar,  örümcekler, arılar, kurtlar, ipekböcekleri, eşekler, köstebekler, atlar ve 
kirpiler gibi  birbirinden farklı çok sayıda hayvanlarla doludur (a.g.e:37). Bu 
çeşitlilik,  hayvanların ontolojik yapısına işaret eden; onların doğadaki çokluk 
ve çeşitliliğine vurgu yapan bir metafor olarak çalışmaktadır  (Ülgen; a.g.e: 93). 
Başka bir ifade ile düşünürün metinlerinde hayvanlar, farklı ‘hayvanlık’ halleri 
içerisinde var olan ve insanlarla aynı dünyayı paylaşan başka bir çoğulluk olarak 
ele alınmıştır.

Reha Erdem filmlerinin alternatif hayvan temsillerinin de benzer bir 
nitelikte olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmanın bundan sonraki 
bölümünde Reha Erdem'in filmlerindeki hayvan temsilleri, Derrida’nın 
geleneksel hayvan kavrayışına getirdiği temel eleştiriler ve düşünürün kendi 
ontolojisi çerçevesinde geliştirdiği kavramlar çerçevesinde analiz edilecektir.  

3. Yöntem

Çalışmanın yöntemini niteliksel içerik analizi oluşturmaktadır.  Nitel 
araştırma yöntemleri, özellikle sosyal bilimler alanında tercih edilmektedir 
ve temel amaçları, araştırılan metin içinde saklı kalmış anlamların deşifre 
edilmesini sağlamaktır. Böylece izleyicinin metin içinde maruz kaldığı mesaj 
veya ideolojinin ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Sinema da egemen 
ideolojinin yayılması, meşrulaştırılması ve yeniden üretilmesi kadar alternatif 
ideolojilerin de üretilerek etki alanı bulmasının sağlanması açısından önemli 
bir araç olduğu için çalışmada niteliksel araştırma yönteminden yararlanılması 
doğru bulunmuştur. 

Wolcott(1994)’e göre nitel araştırmalarda veri analizi yaparken üç 
yöntemden yararlanılabilir. İlk olarak toplanan veriler özgün forma olabildiğince 
sadık kalınarak değerlendirilir ve veriler, gerektiğinde araştırmaya katılan 
bireylerin söylemlerinden doğrudan alıntı yapılarak betimsel bir yaklaşımla 
sunulur.  İkinci yöntemde veriler yine betimsel bir analiz ile sunulur ancak bu kez 
araştırmacı bazı temalar belirleyerek bu temalar arası ilişkileri ortaya çıkarır. Bu 
yöntemde araştırmacı veri analizinin yorumlanması aşamasında okura yardımcı 
olacak ek analizler yapmaktadır. Son yöntemde ise araştırmacı ilk iki yaklaşımı 
temel almakla birlikte buna ek olarak, veri analiz sürecine kendi yorumlarını 
da dahil etmektedir.  Bu yöntemde,  araştırmacı daha etkindir ve öznelliği ön 
plandadır  (Aktaran, Yıldırım, Şimşek, 2013: 253-254).  Bu çalışmada analiz 
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edilecek ürün, film olduğu için araştırmacının yorumlarından bağımsız olması 
mümkün değildir; bu nedenle üçüncü yöntemin uygulanması doğru bulunmuştur. 
Bu yöntem, ister istemez sübjektif olma riskini barındırmaktadır; bununla 
birlikte yapılacak yorumların, akademik makalelerin temel birimlerinden biri 
olan teorik perspektiften bağımsız olmaması, bu riski azaltacaktır.  

 Öte yandan söz konusu riske karşı nitel araştırma yönteminin uygulanması 
sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı prensipler bulunmaktadır. Araştırmacı 
zaman zaman incelediği metinlerden  blok aktarmalar yapmalı, zaman zaman 
alan yazındaki diğer araştırma sonuçlarına atıfta bulunmalı ve zaman zaman 
da, elde ettiği diğer verilerden yararlanmalıdır. (Miles ve Huberman, 1984’den 
aktaran Özdemir: 330). Bu noktada içerik analizi, bir başka tedbir olarak 
gündeme gelmektedir.  

Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve elde edilen verilerin 
yorumlanması aşamasında kullanılan içerik analizi,  söz konusu yorumlamaların 
belirli bir kavramsal çerçeve içinde ele alınmasını gerektirmektedir. “Bilim 
kavramlar olmadan var olamaz,  kavramlar bizim olguları anlamamıza ve 
bu olgular üzerinde etkili düşünmemize yardımcı olur. Bir kavrama bir ad 
verdiğimiz zaman, o kavramla ilgili sorular sorabiliriz, o kavramı inceleyebiliriz 
ve başka kavramlarla ilişkilendirebiliriz (Strauss ve Corbin(1990)’dan 
aktaran, Yıldırım, Şimşek, 2013:259). Bu durumda içerik analizinde temel 
amaç toplanan verileri açıklayacak kavramlara ulaşabilmektir; kavramlar da 
araştırmacıyı temalara götürecektir.  Birbirine benzeyen veriler belirli kavram 
ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek, okuyucunun anlayabileceği 
biçimde düzenlenip yorumlanmaktadır.  Böylece verilerin tanımlanması ve 
onlar arasında saklı kalan anlamların açığa çıkartılması amaçlanmaktadır  
(a.g.e: 259).

Bu çalışmada Reha Erdem filmlerinde hayvanların temsil biçiminin  
Derrida’nın hayvanlarla ilgili kavrayışına  benzer olduğu varsayımından 
yola çıkılmıştır.  Bu bağlamda söz konusu benzerliğin araştırılması amacıyla 
yönetmenin filmlerindeki hayvan temsillerini ortaya çıkaran görsel ve 
sözel kodlar, çalışmanın teorik perspektifi çerçevesinde analiz edilerek 
yorumlanacaktır. Yorumlamalarımızın sübjektiflik riskinin en aza indirilebilmesi 
için,  zaman zaman çalışmanın teorik perspektifine göndermeler yapılmış, 
zaman zaman filmdeki diyaloglardan yardım alınmış ve analiz belirli bir tematik 
çerçevede ilerletilmiştir. 

Derrida’nın hayvanlar ile ilgili düşünceleri, geleneksel felsefenin ve 
düşünce tarihinin özdeşlik mantığına dayalı antroposantirik bakış açısına 
yönelttiği eleştiriler ve bu bakış açısına karşı ürettiği altrenatif fark ontolojisinin 
temel kavramları tarafından oluşturulduğu için, belirlenen içerik analizi temaları 
da, Reha Erdem filmlerinde hayvanlarla ilgili temsilyetin benzer bir şekilde ele 
alınıp alınmadığını anlamaya yönelik olarak belirlenmiştir. 
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Bu noktada Reha Erdem’in sanat sineması yapan bir auteur yönetmen 
olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Yönetmenin, özgün sanatsal üslubu 
içerisinde tartışmaya açtığı temel içeriklerden birisini,  mevcut eril düzende 
kadın, çocuk (ergen), doğa ve havyanın antroposantirik konumuna yönelik 
eleştirel bakış açısı oluşturmaktadır. Çalışmanın evreninin Reha Erdem 
filmleri olmasının temel nedeni de,  yönetmenin filmografisinde,  bu muhalif 
duruşunun istikrarlı bir ısrarla ve giderek artan düzeyde görsel ve sözel olarak 
temsil edildiğinin düşünülmesidir. Ancak bu çalışma,  sadece hayvanlara 
yönelik temsil biçimleri ile sınırlandırılmıştır.  Çalışma evrenini, Reha 
Erdem’in  “Seni Buldum Ya (2021)”  isimli son filmi haricindeki tüm filmleri 
oluşturmaktadır. Son filmin kapsam dışı bırakılma sebebi, çalışmanın bitiş 
döneminde filmin henüz tamamlanmamış olmasıdır.  Bu bağlamda çalışma 
evrenimizi  “A ayy” (1988), “Kaç Para Kaç” (1999), “Korkuyorum Anne” 
(2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010), “Jin” 
(2013), “Şarkı Söyleyen Kadınlar” (2013) ve “Koca Dünya” (2016)   filmleri 
oluşturmaktadır.

Reha Erdem filmlerinde hayvanların iki temel temsil biçimi olduğunu 
söylemek mümkündür; bunlardan ilki, söz konusu antropasantirik hayvan 
algısının deşifre edilmesine yönelik eleştirel bir temsiliyet; ikincisi ise bu deşifre 
ile birlikte ilerleyen ancak okur için alternatif bir hayvan algısına kapı aralayan 
muhalif bir hayvan temsilidir.  Tam da bu nokta Derrida ve Reha Erdem arasında 
bir parallelik kurmamıza neden olmuş ve içerik analizi soruları da bu iki temel 
ayırım çerçevesinde, aşağıdaki gibi hazırlanmıştır:

1. Derrida’nın egemen antroposantirik hayvan algısına yönelik eleştirileri, 
Reha Erdem sinemasındaki hayvan temsillerinde yer bulmuş mudur ve nasıl 
temsil edilmiştir? 

2. Derrida’nın egemen antroposantirik hayvan algısının nedenlerine ilişkin 
tespitleri Reha Erdem sinemasının hayvan temsillerinde yer bulmuş mudur 
ve nasıl temsil edilmiştir? 

3. Derrida’nın alternatif hayvan kavrayışını açıklayan fark ontolojisinin izleri 
Reha Erdem sinemasındaki hayvan temsillerine nasıl yansımıştır? 

4. Filmlerin Analizleri

a-Derrida’nın egemen antroposantirik hayvan algısına yönelik eleştirileri, 
Reha Erdem sinemasında temsil alanı bulmuş mudur ve nasıl temsil edilmiştir?

Reha Erdem’in ilk filminden itibaren insan-hayvan ilişkisinde insanın 
kendisini yerleştirdiği özne konumu nedeniyle, hayvanların yaşadığı mağduriyet 
ayrıntılı olarak görselleştirilmiştir. 
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“A ayy”  filminde daha filmin jenerik yazıları akarken denizin üzerinde 
görülen kedi ölüsü, ilerleyen sahnelerde çocuklar tarafındın sıkıştırılıp 
yakalanmaya çalışılan bir başka kedinin miyavlayarak kaçması, balıkçının 
sepetindeki avlanmış ölü balıklar, Yekta karakterinin  bir böceğin bütün 
bacaklarını tek tek koparttığının yakın çekimde ve sabit kamera açısı ile  
izleyiciye gösterilmesi bu mağduriyetin bu film nezdindeki görsel temsilleridir. 
Film boyunca tüm bu şiddet eylemleri için faillerini haklı çıkartacak tek bir neden 
sunulmamıştır. Filmin akışı içerisinde, bunlar insanların ‘normal’ eylemleri gibi 
gösterilmektedir ki antroposantirik bir dünyada zaten öyledir.

“Kaç Para Kaç” filminde Selim karakterinin kendisine öfke ile 
miyavlayan bir kedi yavrusunu tekmelemesi ve köpeği de kovması, yine aynı 
antroposantirik şiddetin bir uzantısı niteliğindedir. Yönetmen  bu filmde para 
karşılığında dövüştürülen horozlarla ilgili bir sahneye de yer vererek söz 
konusu şiddeti çeşitlendirmiştir. Kendisine horozların doktoru ismini veren 
ancak aslında onları dövüştürerek para kazanan karakterin, dövüşte yaralanan 
horozlardan birinin ameliyatla boynunu kısalttığını söylemesi ile insanların 
ticari kazanç elde etmek amacıyla, hayvanlara uyguladıkları başka bir şiddet 
daha deşifre edilmiştir.  Filmdeki diğer bir sahne, yönetmenin daha sonraki 
filmlerinde izleyiciyi yakın plandan sıklıkla şahit edeceği hayvan kesimleri 
sahnesine sözel bir giriş niteliği taşımaktadır: Filmde, salgın hastalık başladığı 
için,  sahip olduğu hayvanları hastalık bulaşmadan sucuk fabrikasına sattığını 
söyleyen bir adamı dinlerken, kesime gitmek üzere yola çıkartılmış koyunlarla 
dolu arabayı izleriz. Selim’in de bu sohbet karşısında hiç tepki vermemesi, yine 
insan merkezli dünyada, hayvan hayatının insanın ticari kazançları karşısında 
hiçbir anlamının olmadığını ve bunun ‘doğallığını’ göstermektedir.  İlerleyen bir 
sahnede Selim, yavru bir köpeği ezer ve izleyici yavru köpeğin ölüsünü izlerken, 
Selim köpeğin ölümüne değil, kızının ağlamasına üzülerek kızından özür diler. 

“Korkuyorum Anne” filminde evcil bir hayvan olan Çakır’ın, yıllardır 
yanında kaldığı Neriman’ın  köpek tüyüne  alerjisi olduğu anlaşıldığı için 
evden gönderilmesi, üstelik onu evden uzaklaştıran kasabın, Çakır’ın evden 
gönderilmeyi hiç umursamadığını söyleyerek Neriman’ı teselli etmesi, yani bir 
insanın moralini düzeltmek için zaten evinden atılmış olan köpeğe iftira atmasını 
görürüz. Muhtemelen okur için de bir miktar alışılmadık gelecek olan bu ‘köpeğe 
iftira atma’ meselesine, çalışmanın teorik bölümünde, Derrida’nın hayvanın 
yasa dışı olduğunu belirttiği bir, birebir atıfla yer verildiği hatırlanmalıdır. 
“Bir hayvana acı çektirilebilir ama onun gerçek anlamda incitilmiş bir özne, 
bir suçun, bir tecavüzün, bir cinayetin veya hırsızlığın, bir iftiranın kurbanı 
olduğu söylenmeyecektir hiçbir zaman.(…) Kafa karışıklığı ile ‘hayvan’ adını 
verdiğimiz, yani salt canlı olan ve bundan daha fazlası olmayan varlık, yasanın 
veya hukukun bir öznesi değildir” (aktaran Direk, 2014:64). Yönetmen,  film 
içinde farklı sahnelerde,  eve geri dönen Çakır’ın,  kolayca  gözden çıkarılışı 
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nedeniyle yaşadığı kırgınlığı göstermektedir. Bir başka sahnede,  Ali,  hayvanat 
bahçesinde parmaklıklar ardındaki hayvanların önünde Ümit’e yüzük verir ve 
bu sahne ile yönetmen, hayvanların seyirlik nesneye dönüştürüldüğü hayvanat 
bahçelerinin de antroposantirik bir yanlılık barındırdığını ortaya koymaktadır. 
“Hayat Var” filminde Hayat karakteri, yaşadığı her kötü şeyden sonra,  evinin 
yakınındaki hindiyi  kovalamakta ve tekmelemektedir.

“Jin” filmi, yönetmenin eril erkek şiddetinin kadın, hayvan ve doğaya 
yaptıkları konusundaki en sert filmlerinden birisidir;  film boyunca hemen 
hemen insanlarla aynı boyutta temsil edilen yakın ve ayrıntı çekimdeki 
hayvan görüntüleri ile göz göze gelen izleyici, filmin ilerleyen sahnelerinde bu 
hayvanların top ve tüfek sesleri eşliğinde gözlerinin önündeki ölümlerine şahit 
olmaktadır. 

“Şarkı Söyleyen Kadınlar” filminde ise baskın olan durum, bir salgın 
hastalık yüzünden ölmekte olan atların yakın plan görüntüleri ve ayrıca Mesut 
karakterinin evcil köpeğidir. Bu köpek film boyunca evde son derece değerli bir 
konuma sahip olmakla birlikte, filmin sonlarına doğru ‘sahibine’ karşı çıktığı 
için Mesut tarafından hiç düşünmeden vurularak öldürülmüştür. Evcil hayvan 
bakmakla, hayvana sahip olmak, yani hayvanın insana ait bir mülk, bir nesne 
olması arasındaki açık bağı gösteren bu temsil biçimindeki antroposantirik 
bakış açısı, aynı zamanda Mesut’un evindeki silahlar ve dondurulmuş hayvan 
görüntüleri ile de desteklenmektedir. Bir yandan evinde köpek bakan Mesut, 
diğer yandan hayvanları avlayarak, içlerini doldurmakta ve onları birer süs 
eşyası olarak evinde sergilemektedir; böylece yönetmen bu insan –merkezci 
bakış açısının ‘hayvan’a yönelik keyfi  ‘sevgisi’ni  ortaya koymaktadır;  
‘Korukyourum Anne” filminde, Neriman’ın yıllardır baktığı  Çakır’ı, nezlesinin 
sebebi olarak  evden göndermesi de  aynı özne-nesne ilişkisinin temsiliyetidir. 

Çalışmanın teorik bölümünde Derrida’nın,  insan-hayvan ilişkisinde 
hayvanların evcilleştirilmekten yük taşımaya, avlanmaktan bekçiliğe, besin 
olarak tüketilmekten üzerinde deneyler yapılmaya kadar uzanan zor bir 
egemenlik ilişkisinin mağduru olduğundan söz ettiği göz önünde tutulduğunda,  
çalışmanın analiz aşamasında  bu bölüme kadar anlatılanların, Derrida’nın 
görüşleri ile tutarlılığı ortaya çıkmaktadır;   söz konusu temsiller, düşünürün 
düşüncelerinin  detaylandırılmış görsel temsilleri olarak   izleyicinin tanıklığına 
bırakılmıştır. 

Öte yandan Derrida, antroposantirik dünyanın söz merkezli, eril ve et obur 
(karnofallogosantrik) algılama biçimini eleştirirken, insan-hayvan karşıtlığı 
üzerine kurulan bu tür bir algılama biçiminde,  insanın hayvanla ile kurduğu 
her türlü ilişkinin kaçınılmaz olarak hayvana yönelik bir şiddet içerdiğini ileri 
sürmüş ve erkek olmaya işaret eden  ‘kurban etme’ mantığının eril sistemde 
‘özne’ olmak için kaçınılmaz bir unsur olduğuna vurgu yapmıştır. Reha Erdem 
filmlerinde düşünürün bu karnofallogosantirizm kavramı ile sözünü ettiği 
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şiddet de yoğun bir şekilde temsil edilmektedir. Bu noktada en güçlü temsil,  
“Korkuyorum Anne” filmindeki kasap üzerinden kurgulanmıştır.

Filmin bir sahnesinde kasap, etrafındaki kesilmiş et görüntüleri ile birlikte 
kasap dükkanındadır; onun radyoyu dinlerken av yasakları ile ilgili bir habere 
sinirlendiğini görürüz, aynı zamanda yakın çekimde kamera,  dükkandaki 
dondurulmuş kaz görüntüsüne geçer. Böylelikle yönetmen,  bu karakter için 
kasaplık mesleğinin sadece bir meslek olmadığını,  onun hayvanları öldürmekten 
keyif alan, üstelik öldürdüğü hayvanların içlerini doldurarak, onları seyirlik 
bir nesne haline getiren ‘eril’ yanına vurgu yapmaktadır. Bir başka sahnede 
tezgahındaki kesilmiş hayvanların görüntüleri eşliğinde kasap, bir yandan 
elindeki bıçakla sert bir şekilde ‘et’lere vururken, öte yandan  Ali ve Çetin’e 
kadınların ne tür erkeklerden hoşlandığını anlatır: “Hayatta öyle her şey, boy 
pos, saç baş değildir, ustalıkla ilgili bilgiler çok önemlidir. Kadınları da en çok 
bu çeker: Bilgi ve beceri. Omuz hizasını, göz kararını,  bir avucu, iki adımı,  
üç kulacı, dört parmağı, beş karışı bilmeyen avcılık yapamaz, ustalık edemez. 
Ölçemez, biçemez, göremez, koklayamaz, tadamaz, anlayamaz. Yani erkeklikle 
yani insanlıkla alakası olamaz”. Bu noktada kasap için avcılıkla erkek olmak 
ve insan olmak aynı anlama gelmektedir;  Derrida’nın belirttiği gibi, insan-
merkezli dünyada  ‘hayvanın cinayet  suçunun dışında tutulması’ bir yana, 
onun öldürülmesi insan/erkek olmanın birinci koşulu olarak kutsanmaktadır.  
Bu düşünce, bir başka sahnede, avlanmış bir tavşanın yakın plan görüntüsü 
ile desteklenmiştir;  küçük Çetin, Neriman’a “kasap  neden tavşanı vurdu?” 
diye sorunca, filmin ‘eril’ kadın karakteri Neriman, son derece doğal bir şekilde   
“yiyelim diye” yanıt verir ki bu da yine eril kültürün et oburluğu ve bunun 
‘meşru’luğu üzerine yapılmış bir göndermedir;  zaten ilerleyen sahnelerden 
birinde, tavşan eti pişirilmiş ve ziyafet sofrasına servis edilmiştir. “Beş Vakit” 
filminde de,  iki erkek çocuk, dağdaki avcının vurduğu ama fark etmediği bir 
kuşu pişirip yemek isterlerse de sonradan mideleri kaldırmadığı için yiyemezler, 
ancak bu Reha Erdem’in,  tüm filmlerinde çocuk karakterlere yüklemiş olduğu, 
henüz eril sisteme tümüyle entegre olamamışlıkla ilgili bir durumdur;  yoksa 
kuş filmde erkek bir avcı tarafından yenilmek üzere öldürülmüştür. Aynı filmde 
Zehra,  kucağındaki kardeşini  düşürdükten sonra, bebeğe bir şey olmadığı için   
koç kurban edilmiş ve izleyicinin ortak edildiği bu kesim sonrasında ‘hayvan’ın 
‘eti’ köylülere dağıtılmıştır.  Böylece bir insan yavrusunun kurtuluşu, bir 
hayvanın öldürülmesi ile kutlanmış ve elbette filmde görülmese de, bu hayvan 
köylüler tarafından yenilmiştir. 

“Kosmos” ve “Jin” filmlerinde hayvanlara yönelik şiddetin dozajının 
giderek arttığı ve temsiliyet biçiminin de, artık izleyicinin de bu şiddete ortak 
olduğu başka bir görsel üsluba büründürüldüğü görülmektedir. “Kosmos” 
filminde sıklıkla büyük baş hayvanların yakın plan yüz çekimlerine hatta ayrıntı 
planda izleyiciye bakan gözlerine yer verilmektedir. Mezbaha görüntüleri 
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yine bu filmle birlikte sıklıkla karşımıza çıkar ve insanların zorla yere devirip 
kestikleri bir inek görüntüsü, akan kanlar eşliğinde ve üstelik boynu kesilmiş 
olarak izleyicinin karşısına çıkar. Hatta izleyici,  ölüm anına şahit edilir ve 
ardından Neptün’ün babası,  hayvanın yüzülmüş derisini sürükleyerek taşır; 
sonra  da hayvanın başını bir musluğun başına asarak, ellerindeki kanları 
yıkayıp, son derece ‘doğal’ bir şey yapmışçasına  mezbahadan dışarı çıkar. Bütün 
bu karnofallogosantirik sahneler, et obur dünyanın erkek merkezli algısının 
yönetmenin filmlerindeki yansıması niteliğindedir. 

b-Derrida’nın egemen antroposantirik hayvan algısının nedenlerine 
ilişkin tespitleri Reha Erdem sinemasında temsil alanı bulmuş mudur ve nasıl 
temsil edilmiştir?

Derrida, geleneksel antroposantirik bakış açısına yol açan nedenleri 
tartışırken, eklentisellik, yoksunluk ve dil olmak üzere üç temel unsura vurgu 
yapmıştır. Analiz  sonucunda bu unsurların Reha Erdem filmlerinde de, 
hayvanlara yönelik şiddetin temel nedenleri olarak temsil edildiği görülmüştür.

Derrida’nın ‘eklentisellik’  kavramını,  insanın doğadaki donanımsız var 
oluşunu ortadan kaldırmak için sonradan elde ettiği teknikler ve araçlar olarak 
tanımladığı daha önce belirtilmiştir; insan bu araçlar sayesinde doğa ve hayvanlar 
üzerinde egemenlik kurmaktadır. Bu durumda “Korkuyorum Anne” filminde 
kasabın sert biçimde etlere vurduğu bıçak, “Beş Vakit” filminde Yakup’un 
babasının atı yürütebilmek için hayvana acımasızca vurduğu sopa,  “Kosmos” 
filminde Neptün’ün babasının hayvanları kestiği bıçak, “Şarkı Söyleyen 
Kadınlar” filminde,  Mesut Bey’in hayvanları avlamak için kullandığı ve filmin 
sonunda ‘kendi’ köpeğini vurduğu tüfek, “Jin” filminde, son noktada insanı da 
yok eden silahlar ve bombalar, bu eklentisel araçlar olarak yorumlanabilir. 

Derrida hayvanlar söz konusu olduğunda,  bu eklentiselliğin,   ‘yoksunluk’ 
mantığı çerçevesinde tersine işlediğini belirtmiştir. Başka bir deyişle insan-
hayvan ilişkisinde insana ait ‘eksiklikler’,  sonradan elde ettiği ‘eklentiler’ 
aracılığı ile telafi edilmekte ve insana üstünlük sağlayan araçlar olarak 
işlev görmektedir; hayvana ait eksiklikler ise hayvanın ‘yoksun olduğu’ 
özellikler olarak tanımlanmaktadır. Bu algı insanı özne, hayvanı ise nesne 
olarak konumlandırmakta ve hayvana uygulanan şiddetin de temel nedenini 
oluşturmaktadır.

Reha Erdem filmlerinde yoksunluk mantığının izleri de açıkça 
görülmektedir.  Filmlerde hayvanların tek tek hangi niteliklerden yoksun 
olduklarına vurgu yapmak pek mümkün olmasa da, genel olarak ilk bölümde 
sözü edilen deniz üzerindeki ölmüş kedi, balıkçının sepetindeki avlanmış 
balıklar, kesime gönderilen koyunlar,  dövüştürülen horozlar, bacakları tek tek 
kopartılan böcekler,  kasap dükkanındaki kesilmiş etler,  mezbahada kesilirken 
gösterilen hayvanlar,  vurulan veya evden gönderilen köpekler ve son olarak da 
Jin filminde görüldüğü gibi eril şiddetin ortasında kalarak ‘telef olan’ hayvanlar,  
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konuşamadıkları, akıldan, dilden, acı çekmekten, ‘öteki’ olmaktan, ‘özne’ 
olmaktan hatta ‘ölmekten’ yoksun oldukları için,  insan merkezli dünyanın 
eğlenme biçimi, beslenme biçimi, egoları, savaşları gibi pek çok yaşam 
pratiğinde ‘telef’ olmaktadırlar.

Reha Erdem’in filmlerinde, Derrida’nın görüşlerine paralel olarak, 
hayvanların maruz kaldığı şiddetin bir diğer nedeni olarak dil unsuruna 
odaklanıldığı ve dilin şiddete yol açan kullanımının deşifre edilerek eleştirildiği 
düşünülmektedir. 

“A ayy”  filminde, Yekta’ya kızan halasının evde onlarla birlikte yaşayan 
martı için “bırak şu pis hayvanı” demesi ve aynı şekilde evi temizleyen 
yardımcının, martıya evi kirlettiği için kızması, martının o evde yaşayan bir 
‘özne’ ya da en kötü ihtimalle ‘bir öteki’ olarak konumlanmasının bile insan 
merkezli dünyada nasıl bir keyfiyete sahip olduğunu göstermektedir. 

“Kaç Para Kaç” filminde  horoz dövüşçüsü,  Selim ve küçük kızı Esma 
arasındaki konuşmalar,  hayvanın dil aracılığıyla nasıl nesneleştirildiğini  ortaya 
koymaktadır: 

Horoz dövüşçüsü:  “Hepsi katil bunların, ben sadece onların sahibi değil 
aynı zamanda doktoruyum da” 

Esma:   “Horozlar neden kavga ederler?
Selim:   “ Kavga değil kızım, güreş. Horozların sporu.”
Horoz dövüşçüsü: “ Ne sporu ağabicim, ölümüne dövüşürler.”
Esma:   “Niye?”
Horoz dövüşçüsü: “Para be kızım, bu işte çok para dönüyor.”
Esma:   “Horozlar mı alıyor bu parayı?”
Dövüşçü:    “Yok be kızım…horoz ne yapsın parayı…küçücük 

kursak. Amcalar işkembelerini  doldursunlar diye.”

Bu konuşmada dilin hayvan üzerindeki şiddetinin ilk göstergesi, horoz 
dövüşçüsünün kendisini horozların sahibi olarak tanımlamasıdır;  bu sahiplik 
hayvanları bir ‘mülk’ haline getirmekte ve onlara yapılan kâr amaçlı keyfi 
şiddeti meşrulaştırmaktadır. 

Dil aracılığı ile kurulan bir diğer şiddet,  horoz dövüşçüsünün ‘katil’ 
kavramının içeriğini boşaltıp tersine çevirmesi ile temsil edilmiştir çünkü zorla 
dövüştürülen horozların bir kısmı dövüş sonucunda ölmektedir. Bu durumda 
katilin horoz değil, onları dövüşmeye zorlayarak bu dövüş üzerinden para 
kazanan insan olduğu aşikârdır. Öte yandan horoz dövüşçüsü dövüşlerden 
yaralı olarak kurtulan horozları yeniden dövüştürüp üzerlerinden tekrar para 
kazanabilmek amacıyla,  onları ameliyat ettiği için tersine söylem bir kez daha 
kurulmuş ve dövüşçü,  dil aracılığı ile   ‘katil’ olmaktan ‘doktor’ olmaya terfi 
etmiştir.  
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Selim ise bu konuşmayı dinlerken horozların durumunu önemsemez; 
onun tek derdi kızının üzülmesini engellemektir, bu nedenle kızının sorusunu 
‘kavga değil’, ‘spor’ diyerek yumuşatmaya çalışır. Oysa gerçekte olan ne spor 
ne de kavgadır, lakin her ikisi de etken eylemlere işaret etmektedir;  para için 
dövüştürülen horozlar ise her iki durumda da eylemin öznesi değil, nesnesidirler. 

Bir sonraki sahnede de koyunlarla dolu kamyonetteki adamla yapılan 
konuşma da yine insan ihtiyaçları söz konusu olduğunda,  hayvanlara yönelik 
şiddetin meşrulaştığını göstermektedir. 

Selim: “Pazara mı?”
Adam:  “Yok, kesime…hayvanlarda bir hastalık başladı. Bunlara da 

bulaşmadan, etçiye verdik gitti.”
Selim: “Kasaba mı?”
Adam: “Yok, fabrikaya, sucuk fabrikasına.”
Esma: “Hasta diye mi kesecekler?”
Adam:  “Yok bizimkilere daha hastalık bulaşmadı, ama verdikleri para 

hasta hayvan parası bile değil, ölü parasına verdik valla.”

Bu diyalogda da dil düzeyinde ortaya çıkan şiddetin, öncelikle öldürülecek olan 
koyunlar için kullanılan ‘hayvan’, ‘et’, ‘sucuk’ ve  ‘ölü parası’ gibi kavramlar 
aracılığı ile sağlandığı düşünülmektedir; lakin bu kavramlar öldürülmek üzere 
yola çıkartılmış olan hayvanların biricikliğini ortadan kaldırmakta ve onları 
insanların yemesi için öldürülmesi ‘doğal’ olan birer nesneye dönüştürmektedir. 
Bu söylemi ortaya çıkaran temel unsurun da yine hayvanın mülk olarak 
algılanmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür; çünkü  hayvanların   
salgın hastalık bulaşmadan başka bir ifadeyle  ‘sahipleri’ zarara girmeden, bir 
an önce ‘et’ haline getirilmeleri ve ‘kâr’a dönüştürülmeleri gerekmektedir. 
‘Sahip’in üzüldüğü şey, koyunların öldürüleceği değildir, ‘verdik gitti’ cümlesi 
ile zaten olacakları önemsemediği fark edilmektedir. ‘Hayvan’ parası bile değil 
‘ölü parası’ söyleminden de anlaşılacağı gibi, onun önemsediği şey, bu canlıların 
ölümünün, kendisine potansiyel kârın çok altında para kazandıracak olmasıdır.  
Reha Erdem aynı diyalogda,  dil aracılığı ile hayvanın ölümünü doğallaştıran 
bu şiddeti bir adım daha ileri götürerek, hayvanların kasaba değil fabrikaya 
satılmasına vurgu yapmıştır. Bu demektir ki öldürülme işleminde hayvanların 
acı çekmesini en aza indirecek kriterlerin uygulandığı geleneksel kasaplık kesim 
usulleri yerine,  hızlı ve çok sayıda öldürülmelerini sağlayan ‘çağdaş’ yöntemler 
kullanılacaktır.  Bu vurgu bir kez daha Derrida’nın modern çağda,  hayvanların 
soykırıma uğradığı şeklindeki iddiasını hatırlatmaktadır. 

“Korkuyorum Anne” filminde kasabın avladığı tavşanı keyifle tutan 
Neriman Hanım,  kendisine kasabın tavşanı neden öldürdüğünü soran küçük 
Çetin’e son derece doğal bir şekilde ‘yiyelim diye’ yanıtını verir. Çetin ise ‘ölü 
etinin yenmeyeceğini, kendisinin yemeyeceğini’ söyler; çünkü tavşan filmin eril 
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kadını Neriman için ‘et’,   ancak bu eril sisteme henüz uyumlanmamış olan 
Çetin için  ‘ölü’dür. 

‘Kosmos’ filminde öğretmen kadın, kendisine havlayan sokak köpekleri 
için Battal’a ‘senin mi bu kuduzlar?’ diye çıkışır. Battal kadına  ‘korkmuşlar 
sizden’ diye yanıt verince de öğretmen öfkeyle,  “benim neyimden korkacaklar, 
sahip çıksanıza hayvanlarına” diye yanıt verir: Antroposantik dünyada, 
hayvana şiddetin faili olan insan, ‘kuduz’ veya ‘hayvan’ olarak isimlendirdiği 
köpeklerin kendisinden korkmuş olabileceğine ihtimal vermeyecek kadar kendi 
‘masumiyetinden’ emindir. Bir başka sahnede ise öğretmen Battal ile birlikte 
olduktan sonra pişmanlık duyarak  öfkelenir ve Battal’ın, “ Vücudunuzun isteği, 
ruhunuzun da isteği değil mi?” şeklindeki sorusuna  şiddetle “değil ! O dediğini 
hayvanlar yapar, nerede kaldı insanın farkı?”  diye yanıt verir. Bu noktada 
öğretmenin pişmanlığı, yaşadığı şeyin  hayvana atfedilen ‘duygusuz ve dürtüsel 
çiftleşme’ eylemi ile benzerlik taşımasından  kaynaklanmaktadır;  bu noktada 
hayvana yaklaşmış olmak öğretmenin kendisini aşağılanmış hissetmesine yol 
açmıştır.

“Şarkı Söyleyen Kadınlar” filminde de, Adem karakteri   ‘evin köpeğinden’ 
söz ederken, ‘bu it hala ölmedi mi?”der. Karakter  ‘it’ kavramını,  köpeğin eş 
anlamlısı olmaktan çok, onun evin içindeki varlığını reddeden bir ‘nesneleştirme’ 
ifadesi olarak kullanır. Yine aynı filmde Meryem’den şüphelenen yaşlı kocası 
pişmanlığını dile getirmek için karısına, “İstersen hiç konuşma benimle, 
varlığımı unut. Sadece yanında olmama, sana bakmama izin ver. Eşya gibi…
hayvanın gibi…” diyerek af dilemektedir. Bu cümlede de ‘eşya’ ve ‘hayvan’ 
kelimeleri birlikte kullanılarak, ikisi eşitlenmiş,  üstelik ‘hayvan’ kelimesinin 
sonuna eklenen iyelik eki ile onun mülk olma özelliği bir kez daha ilan edilmiştir. 

Sonuç olarak Derrida’nın antroposantirik dünya algısına dayalı insan-
hayvan ilişkisinde,  hayvanların nesneliklerine ilişkin söylemin dil aracılığı ile 
oluşturulduğu ve bu söylemin giderek hayvanın, yasanın dışında kalmasına ve 
öldürülmesine neden olan bir şiddetin önünü açtığı yolundaki eleştirilerinin, 
Reha Erdem filmlerinde insanlar tarafından iftiraya, küfüre, aşağılanmaya 
maruz kalan ve son noktada da öldürülen hayvan temsilleri ile tekrarlandığı 
düşünülmektedir. Bu tekrarların eleştirel bir perspektifi barındırdığı aşikardır; 
lakin yönetmen söz konusu şiddetin faili olarak insanı işaret ederken, aynı 
zamanda özellikle “Kosmos” filminden itibaren giderek artan oranda şiddete 
uğrayan hayvanların yakın plan yüz çekimleri ile izleyiciyi sıklıkla karşı 
karşıya bırakarak bu can çekişme ve ölüm sürecine onları da tanık etmektedir:  
Kosmos’da kesim anındaki büyük baş hayvanlar, ‘Şarkı Söyleyen Kadınlar’ 
da salgın hastalık nedeniyle ölen atlar ve Mesut Bey’in kendi eliyle vurduğu 
köpeği,  Jin’de bomba ve kurşunlar nedeniyle korkan, kaçan, ölen hayvanlar 
hep aynı şekilde sabit plandan yakın çekim ile görselleştirilmektedir. Bu 
temsil biçimi,  hayvanların ‘yoksunlukları’ndan çok ‘incinebilirliklerine’ 
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vurgu yapmak amacıyla kullanılmakta ve izleyiciler de ölüm anlarına tanık 
oldukları bu hayvanlar ile ‘acı çekebiliyorlar mı?’ sorusu üzerinden empati 
kurmaya davet edilmektedirler. Hayvan hakları savunucularından Bentham 
tarafından ileri sürülen bu sorunun Derrida açısından, antropasantirik hayvan 
kavrayışında önemli bir tersine dönüş sağladığı dikkate alındığında, söz 
konusu eleştirel bakış açısı teorik çerçevede de desteklenmiş olmaktadır.  Bu 
sahneler aynı zamanda Levinasçı bakış açısını da yapı sökümüne uğratmakta, 
öldürülme anındaki yakın plan görüntüler, hayvanların da bir yüze sahip 
olduğu bilgisini aktararak, izleyiciyi ‘öteki’nin hayvan olduğu bir etik ilişkiye 
zorlamaktadır. 

Öte yandan hayvanların ölümlerinin bu şekildeki yakın plan ve sabit kamera 
ile aktarılan temsillerinin, Derrida’nın bizzat kendi hayvan kavrayışında önemli 
bir soru olarak gündeme gelen “hayvanlar da bize bakabiliyor mu?” sorusu 
çerçevesinde analiz edilmesinin de önemli olduğu düşünülmektedir; çünkü 
adı geçen filmlerde hayvanların can çekişen bakışları, kamera ile özdeşleşen 
izleyiciye sabitlenmektedir. 

Özellikle  “Jin” filmi  izleyicisi, insanlardan önce hayvanlarla 
karşılaşmıştır;  bu karşılaşmada ilk sahnede peygamber devesi, çekirge ve 
kaplumbağa gibi sürüngen ve küçük hayvanlar, detay çekimler ile büyütülerek 
görüntülenmiş ve filmin daha en başında, sessiz ve dingin bir doğanın içinde 
yaklaşık beş dakika kadar sırayla,  izleyicinin gözlerinin içine bakmışlardır. 
Kendi oluşları içerisinde yaşamaya devam eden bu türlere,  bir süre sonra 
Jin’in gizlenen görüntüsü de eklenmiştir. Film içinde bu türler zaman zaman 
bir araya gelmek zorunda kalsalar da birbirlerine zarar vermeden yaşamaya 
devam etmektedirler. İzlenen hayvanların her birinin ortak kaygısını ise ansızın 
başlayarak onların kaçmalarına ve bazen de ölmelerine neden olan kurşun ve 
bomba sesleri oluşturmaktadır. Son sahnede izleyici,   kurşunlardan kaçmak için 
ağaca tırmanan Jin’in vurularak ölümüne tanık olur.  Film boyunca yolları bir 
şekilde genç kız ile kesişen vaşak, ayı, at ve geyik, bedeninden kan gelen ve 
henüz ölmemiş karakterin etrafını sarmış, ona bakmaktadırlar, Jin ise sessizce 
gözlerini izleyiciye dikmiştir ve izleyici son patlama sesi ile birlikte siyah perde 
ile baş başa kalır.  

Yönetmen izleyiciyi,   daha önce hep hayvan ölümlerine tanık ederken, 
“Jin” filmde bir insanın ölümüne tanık etmiş ancak her iki türün ölüm 
biçimlerini de benzer sinemasal dil ile aktarmıştır.  Bu benzerlik sayesinde, 
izleyicinin insanların ölümü ile hayvanların ölümünü ilişkilendirerek bu mesele 
üzerinde düşünmesinin yolu açılmaktadır. Bu noktada Reha Erdem izleyiciyi, 
tam da Derrida’nın kedisi ile yaşadığı karşılaşmada, kendi çıplaklığından 
duyduğu utanca benzer nitelikte bir utancı paylaşmaya davet etmektedir. Çünkü 
Derrida’nın çıplaklığı, ona doğada olmayan fakat kendisine eklentisel olarak 
verilen üstünlüğü hatırlatmış ve düşünür, kedisine çıplak olarak yakalanmanın 
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dışında, kendisine atfedilen bu üstünlükten de utanmıştır. Reha Erdem’in filminde 
ise insana doğa karşısında üstünlük sağlayan eklenti, silah ve bombalardır. 
Yönetmen izleyiciyi kendisine bakan hayvanlarla karşı karşıya getirerek, ona bu 
üstünlüğün maliyetini göstermekte ve  onu  Derrida’nın yaşadığı gibi bir utanma 
duygusuna davet etmektedir. Bu bağlamda  yönetmenin filmleri,  Derrida’nın 
‘hayvanlar da bize bakabiliyor mu? sorusunu, aynı noktadan hareketle yanıtlıyor 
gibi görünmektedir. 

Reha Erdem sinemasında hayvanlar bir yandan insan merkezli dünyada 
maruz kaldıkları mağduriyetler ile temsil edilirken bir yandan da yönetmenin 
alternatif okumaya açık olarak kurguladığı temsil biçimleri ile var olmaya 
devam etmektedirler ve bu alternatif hayvan temsillerinin de,   Derrida’nın fark 
ontolojisi çerçevesindeki görüşleri ile paralel olduğu düşünülmektedir. 

b-Derrida’nın alternatif hayvan kavrayışını açıklayan fark ontolojisinin 
izleri Reha Erdem sinemasındaki hayvan temsillerine nasıl yansımıştır?

Reha Erdem sinemasının Derrida’nın fark ontolojisindeki temel 
kavramları çerçevesinde açıklanabilecek alternatif hayvan temsillerinin, 
izleyicinin egemen hayvan algısını dönüştürmeye yönelik bir kavrayışın önünü 
açtığı düşünülmektedir.  Bu temsillerde Derrida’nın fark ontolojisini açıklarken  
yararlandığı ve kendi eserlerinde kullandığı ‘animot’ kavramının izlerini görmek 
mümkündür. 

Teorik perspektifte Derrida’nın bu kavramı kullanırken ilk amacının,  
kelimenin fonetiğinden yararlanarak ‘hayvan’ kavramı altında toplanan tüm 
canlıların, aslında tek bir ‘hayvan’ değil çok geniş bir çeşitliliğe sahip farklı 
türleri içeren bir çoğulluk olduğunu vurgulamayı amaçladığı belirtilmiş ve 
düşünürün eserlerinde kuşlardan böceklere, kirpilerden kurtlara kadar pek çok 
hayvanın yer aldığı ifade edilmiştir. Bu noktada Derrida’nın  ‘hayvan’ kelimesi 
yerine, birbirinden farklı tür ve oluşlar içindeki çoğul ‘hayvanlar’ a vurgu 
yaparak, dille gelen şiddete direnmek istediği hatırlanmalıdır.  

Reha Erdem’in filmlerinde de, birden fazla hayvan türü yer almaktadır 
ve bu hayvanlar insanların besini, evcil hayvanı veya avı olarak var olmanın 
dışında da, gerek görsel olarak gerekse filmlerin içine yayılmış  sesleri aracılığı 
ile  insanlarla aynı dünyayı paylaşan varlıklar olduklarının  sürekli hatırlatıldığı  
bir temsil biçimi içinde sunulmaktadırlar. Bu bağlamda araştırmacı olarak,   
gerek teorik perspektifi belirleyen Derrida’nın gerekse analiz için tercih edilen 
yönetmenin filmlerine egemen olan muhalif tavır ile aynı noktada konumlamamız 
nedeniyle,  analizin bundan sonraki bölümünde ‘hayvan’ kelimesi yerine 
‘hayvanlar’ kavramının kullanılması tercih edilmiş, analiz aşamasında ise 
antropasantirik algının yerine alacak alternatif okumaları ön plana çıkarmak 
amaçlanmıştır. 

Reha Erdem filmlerinde animot kavramının,  görsel bir temsil biçimine 
kavuştuğu düşünülmektedir. 
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“A Ay” filminde yönetmenin filmlerinin hemen hepsinde kendisine yer 
bulmuş olan martıları görür onların seslerini duyarız. Ancak onun dışında 
horozlar, koyunlar, kediler ve Yekta’nın ayaklarını kopardığı böcek de filmde 
yer almaktadır. “Kaç Para Kaç” filminde kedi ve köpek yavruları, tavuk ve 
horozlar, koyunlar ve yine adadaki martılar vardır. “Korkuyorum Anne” filminde, 
daha filmin başında perdeye yansıyan eşek sesi ve hemen arkasından gelen 
görüntüsü, sonrasındaki köpek  filmdeki ana karakterlerden önce izleyicinin 
karşısına çıkmıştır, ilerleyen sahnelerde kasaba  musallat olan arı ve yine deniz 
üzerindeki martılar,  filmde hep ‘başka dünyalılar’ da olduğunu hatırlatmaktadır. 
“Beş Vakit” filminde de at kişnemeleri, eşek anırmaları, köpek havlamaları, 
yağmurdan kaçan keçiler,  çiftleşen hayvanlar, doğum yapan inek yine insan 
doğa ilişkisinde, insandan bağımsız olarak kendi oluşları içerisinde varlıklarını 
devam ettiren hayvanlardır. “Hayat Var” filminde de martılar hem sıklıkla 
duyulan sesleri hem de görüntüleri ile var olurken,  Hayat’ın tekmelediği hindi, 
evin önünde beslediği kedi ve sokak köpekleri de filmdeki yerlerini almışlardır. 
“Kosmos” filmi, bu anlamda yönetmenin en önemli filmlerinden biri niteliğini 
taşımaktadır; Battal karakterinin bizzat kendisi,  gerek çıkardığı sesler gerekse 
zaman zaman tercih edilen görsel temsilleri nedeniyle,  bir hayvan -  daha çok 
bir kuş - olduğu imasını barındırmaktadır;   öte yandan bu filmde de kavga eden 
köpekler, kaçan kazlar, bağıran atlar ve inekler, bağırarak uçan kargalar hatta 
uluyan kurtlar izleyiciye sürekli olarak kendilerini hatırlatmaktadırlar. “Jin” filmi 
başladığında ekranda sadece doğa ve hayvan görüntüleri vardır; karakterin ortaya 
çıkması için izleyicinin öncelikle yakın plandaki bir peygamber devesi, ardından 
kaplumbağa, kertenkele ve yılan görüntülerini izlemesi gerekecektir. İlerleyen 
sahnelerde filmsel mekanın orman olduğu anlaşıldıktan sonra,  ormandaki tüm 
hayvanlar yavaş yavaş filme katılarak   farklı türlerin temsilcisi olma halleriyle  
ve  kendi var oluşları içinde filmin içinde yer almaktadırlar. “Şarkı Söyleyen 
Kadınlar” filminde atlar, martılar ve kargalar, hem sesleri hem görüntüleri ile 
filmi doldururken “Koca Dünya” da  yine küçük orman hayvanları, su yılanı, 
kaplumbağa, salyangoz, kuşlar, böcekler,  martılar, gece gelen baykuş sesleri ve 
kurt ulumaları bir yandan filme gerçeklik duygusu katmakta bir yandan da bu 
gerçekliğin insan dışındaki paydalarını hatırlatmaktadır.

Derrida’nın animot kavramını kullanırken bir diğer amacının da hayvana 
dili geri vermek değil aksine hayvanın dilin dışında farklı bir çoğulluk olduğunu 
anlatmak istediği daha önce vurgulanmıştır. Reha Erdem filmlerinin bu konuda 
Derrida’dan bir miktar ayrıldığı görülmektedir:  Erdem’in, filmlerinde hayvanın 
logostan ve diğer yeteneklerden mahrum olduğu fikrini yapı sökümüne 
uğratarak, hayvana dili geri verdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu 
iade biçiminde yine hayvanın özgün yetenekleri ve türsel farklılıkları ön plana 
çıkartılmıştır ve  bu noktada yönetmen yeniden düşünür ile paralel konumuna 
yerleşmiş görünmektedir. 
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Örneğin “Kaç Para Kaç” filminde Selim, haksız yoldan elde ettiği parayı 
saklamak için bankada bir kasa kiralayıp, ardından da bir caminin avlusunda 
ağlarken görüldüğünde, yavru bir kedinin onun yüzüne bakarak miyavladığı 
ve Selim’in hayvana tekme atarak uzaklaştırdığı görülür. Aynı şekilde karakter 
kendi çırağına iftira atıp dükkanını soyduğunu söyledikten sonra,  bu kez de 
yavru bir köpek öfkeyle ona havlamaktadır. Bu sahneler antroposanatirik bir 
bakış açısı ile bu hayvanların Selim’in vicdanını temsil eden metaforlar olarak 
yorumlanabileceği gibi  alternatif bir okuma bağlamında da, hayvanın ‘adalete 
sahip olmayı sağlayan’ logostan mahrum olduğu yolundaki antroposantrik 
algının yapısökümüne uğratıldığı şeklinde yorumlanabilir;  her iki hayvan da, 
işlediği suç karşısında Selim’e kendi dillerince yanıt vermektedirler.  

“Korkuyorum Anne” filminin başında yerde yatan Ali’nin yüzünü yalayan 
köpek veya o yerde baygın yatarken, yoldaki arabalara dikkat çekmeye çalışan 
eşek ve köpek görüntüsü,  alerjisi yüzünden sekiz yıl sonra yaşadığı evden 
gönderileceği söylenen Çakır’ın,  Neriman’ı dinlerken yerde yatan üzgün 
görüntüsü, yine Çakır’ın,  kendisini araba ile evinden uzaklaştıran kasabın 
samimiyetsiz teselli edici sözlerine karşılık öfkeyle hırlaması ve kasabın 
Neriman Hanım’a,   Çakır’ın evden ayrılmayı hiç önemsemediğini ve onun 
vefasız bir köpek olduğunu söylediği sahnede,   bir arının kasaba musallat 
olarak ısrarla onu sokmaya çalışması, nihayet eve geri dönen Çakır’ın, bir daha 
Neriman Hanım’ın yanına yaklaşmaması gibi görsel temsiller, hayvanların 
akıldan ve logostan yoksun oldukları fikrine bir kez daha direnmekte ve onların 
anlayabilen ve kendi var oluş biçimleri ile bu olup bitenlere tepki verebilen 
varlıklar olduklarının altını çizmektedir.  Hatta Çetin’in Neriman Hanım’a, 
“köpekler bizi içimizde kemik var diye mi ısırıyor?” sorusuna Neriman’ın 
ağlayarak  verdiği ‘hayır içimizde kalp yok diye’  yanıtı da,  Çakır’ın Neriman’a 
yönelik küslüğünün Neriman tarafından da anlaşıldığının  yani ikisi arasında 
anlamlı bir iletişim kurulabildiğinin göstergesi niteliğindedir. 

“Beş Vakit” filminde dede, tarlayı sürmedikleri için iki oğlunu 
azarladığında, perdede görünmeyen at kişnemeleri duyulmaktadır. Aynı şekilde 
çoban çocuk ağaçtan fıstık toplayıp yediği için muhtar tarafından şiddete 
uğratıldığında da kamera tedirginlikle meleyen keçi sürüsünü gösterir ve 
sahne kapandığında, hayvanların sesleri devam etmektedir. Zehra kucağındaki 
kardeşini yere düşürdüğünde,  insanlar Zehra’nın etrafını sarmadan önce 
bir at kişnemesi duyulur hemen ardından olay yerine koşturan telaşlı insan 
seslerine eşek anırması ve uzaklardan gelen havlama sesleri eşlik etmektedir. 
Bu sahnelerdeki hayvan temsilleri de antroposantrik bir açıdan öncekine 
benzer metaforik anlamlandırma potansiyeline açık olmakla birlikte, alternatif 
okuma bağlamında,  bu temsiller ile yönetmenin hayvanların sezgilerine vurgu 
yaparak, insan ve hayvan arasındaki farkı ön plana çıkardığını düşünmek de 
mümkündür;  lakin yönetmenin filmlerinde yalnızca hayvanlar insanların 



130      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

veya başka hayvanların başına gelenler karşısında,  önceden veya orada 
olmasalar bile olayın gerçekleştiği anda sesleriyle  veya davranışlarıyla  eyleme 
geçmektedirler; insanların bu tür bir nitelikleri yoktur.   “Kosmos” filminde 
mezbahada insanlar bir ineği yere devirip keserken arka plandan gelen at 
kişnemesi, karga ve köpek sesleri, başka bir sahnede eli yanan Kosmos acı 
ile inlediğinde dışarıdan gelen kurt ulumaları, ölen çocuğun arkadaşları bu 
ölümden sorumlu tuttukları Kosmos’a taş attıklarında, dışarıdan gelen hayvan 
sesleri de aynı çerçevede değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte yönetmen “Hayat Var” ve “Jin” filmlerinde bu yorumu 
biraz daha ileriye götürmüş gibi görünmektedir: “Hayat Var” filminde, Hayat 
başına gelenleri kaldıramadığı her durumda, bahçedeki hindiyi kovalayarak 
tekmelerken, genç kız daha sonra kendisine tecavüz edecek olan bakkalın 
önünden her geçişişinde keskin kedi miyavlamaları, köpek havlamaları 
ve martı sesleri duyulmaktadır. “Jin” filminde patronu ile Jin arasındaki 
konuşma izleyiciye, yakın planda tedirgin bir at yüzü ile aktarılmıştır;  
patronu genç kıza,  ertesi akşam evde kendisine iki günlük yevmiyesini 
peşin olarak verebileceğini söylediğinde at artık kişnemeye başlar. Aynı 
kişnemeler, bir sonraki sahnede patron Jin’e saldırdığında artarak devam 
eder ve adam genç kıza şiddet uygulamaya başladığında atın huzursuzca 
kendi etrafında dönmeye başladığını da görürüz.  At ancak,  Jin’in kendine 
gelmesinden ve adamın kafasına taşla vurup kaçmasından sonra sakinleşir. 
Bu iki filmde daha baskın olmak üzere yukarıdaki örneklerin tümünde 
yönetmenin, hayvana dili geri vermekle kalmayıp,  kendisini uyaran hayvan 
karşısındaki insanın sağırlığına vurgu yaptığı düşünülmektedir. Elbette 
burada dil ile kastedilen insanın kendi türü ile iletişim kurduğu ve hayvanın 
‘yoksun’ olduğu dil değildir; ancak tehlikeyi sezip insanı uyarmaya çalışan, 
hayvana özgü fakat insanın ‘yoksun’ olduğu başka bir dildir. Bu temsil biçimi, 
bir yandan doğada her türün kendi nitelikleri içerisinde var olduğu gerçeğine 
bir yandan da tüm farklılıklara rağmen hayvan – insan ilişkisindeki sınırların 
muğlaklığına vurgu yapmaktadır.  Bu bağlamda Derrida’nın différance ve 
limithropy kavramları, Reha Erdem’in filmlerinde görsel bir temsiliyet 
kazanmış gibidir.  

 Derrida’nın différance kavramını açıklarken,  karşıt olarak tanımlananların 
birbirlerine bulaşmışlığına, bu bulaşmışlık olmadan karşıtlığın da mümkün 
olamayacağına vurgu yaptığı belirtilmiştir. Yine Derrida için yazılı veya sözlü 
her bir öge, bir diğer ögenin izleri sayesinde var olmaktadır. “Dolayısıyla 
anlamlamada (signification), iz’in ötesine geçemeyiz,  yani ötekinin eksiksiz 
varlığını bulmamız mümkün değildir (Fırıncı,a.g.m:76). Bu düşünce insan –
havyan ilişkisine uyarlandığında, insanlar ve hayvanlar arasındaki sınırların 
muğlaklaştığı, insanın hayvanı hayvanın da insanı çağrıştırdığı bir limitrophy 
deneyimine doğru yol alınacağı sonucuna ulaşmak mümkündür.
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“Korkuyorum Anne” filminde, Ali sağlık kontrolü için doktora gider ve 
filme bakan doktor,  insan ve hayvan arasındaki sınırların neredeyse tümüyle 
silindiği şu cümleyi söyler: “92 kilo, omurga; göğüs kafesi, kafa tası… bol 
kemik, tırnak, bir ağız dolusu diş, bol et, bol damar, kilolarca bağırsak…”. Bu 
cümleye Ali’nin bedeninin bel ve boyun arası görüntüsü ile röntgen filminin 
yakın çekim görüntüsü eşlik etmese, bu sahne izleyici tarafından rahatlıkla 
doktorun herhangi bir hayvandan söz ettiği yorumuna açık olacaktır.  Aynı 
şekilde kasap dükkanında Ali ve kasap arasındaki konuşmada da kasabın sözleri 
benzer bir içerik taşımaktadır: “Bak şu zavallı halimize; insan nedir?  et, kemik, 
yağ, sinir… danadan ne farkımız var. Erkek nedir?  et, kemik, yağ, sinir…
Önemli olan, içinde ne var…”. Bu noktada yönetmen insan ve hayvan arasındaki 
sınırları sildiği gibi, erkek ile hayvan arasındaki sınırları da muğlaklaştırarak, 
eril düzendeki insan ve erkek paralelliğine dayalı karnofollogosantirik algıya 
karşı çıkmaktadır; lakin bu cümlede  insan logostan, duygudan, yüzden, ‘öteki’ 
olmaktan, ‘özne’ olmaktan yoksun bıraktığı hayvandan geriye ne kaldıysa, ona 
‘indirgenmiştir’. 

Yönetmenin filmlerinde limitrophy deneyimini en iyi karşılayan görsel 
temsillerden bir tanesi,  “Beş  Vakit” filminde Halil Dayı’nın komşunun ineğine 
doğum yaptırdığı sahnedir; hayvanların sahibi olan aile, bu doğumu ahırın 
kapısında heyecanla beklerken, yeni doğan buzağı yakın planda,  tıpkı bir 
bebeğin biberon emmesi gibi, Halil Dayı’nın parmağını emmekte, Halil Dayı 
da, tıpkı bir bebekle ilgilenir gibi yeni doğan ile ilgilenmektedir. Yine insan 
ve hayvan arasındaki sınırların muğlaklığı vurgulanmakta, buzağı ve bebek 
birbirini çağrıştıran bir iz olarak işlev görmektedir. “Şarkı Söyleyen Kadınlar” 
filminde kamera geniş açıdan,  koltuğun bir kenarında oturan Mesut Bey ile öbür 
kenarında neredeyse onunla aynı pozisyonda oturan evcil köpeği göstermektedir. 
İki tür arasındaki bu benzerlik film boyunca, başka pek çok noktada – örneğin 
köpeğin konuşmak yerine havlaması, ya da iki ayak yerine dört ayak üzerinde 
yürümesi gibi farklılıkların ön plana çıkarıldığı bir temsile dönüşmektedir.  

“Hayat Var” filminde yatalak dedenin ekmek yediği sahnede, karakterin 
yemek yeme biçimi insandan çok bir hayvanın yemek yemesini çağrıştırmaktadır. 
Yine aynı filmde Hayat’ın kazandibi yediği sahne de görülmeye değer bir 
niteliktedir. Bu sahnede Hayat’ın zaman zaman beslediği sokak kedisi de genç 
kıza yaklaşıp kazandibi tabağına eğilir;  ancak daha etkileyici olan yatalak dedenin 
yataktan inip elindeki kaşıkla sürünerek bahçeye çıkması ve yine bir hayvanı 
çağrıştıracak şekilde yüzüstü bir konumda kazandibini yemeye başlamasıdır. 
Sahne kapanırken, üç farklı türün temsilcisi gibi görünen dede, Hayat ve sokak 
kedisi, aynı kaptan tatlı yemektedirler. “Kosmos” filminde ise hem Kosmos 
hem de Neptün karakterlerinin limitrophy deneyimini bizzat yaşadıkları 
düşünülmektedir. Bu iki karakter, film boyunca birlikte oldukları sahnelerde kuş 
sesi çıkartarak anlaşırlar ve genel olarak onların bulunduğu sahnelerin önünde 
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arkasında yine kuş sesleri, özellikle kargalar yer almaktadır. Hatta Battal’ın 
ağaca tırmandığı ya da kapanışta karlar üzerinde koşarak uzaklaştığı sahnelerin 
sonunda karakter,  yönetmenin tercih ettiği çekim ölçekleri ve kamera açıları 
nedeniyle,  gerçekten bir kuş gibi görünmektedir. Ancak bu filmde  Battal ve 
Neptün’ün ojelerle boyadıkları ellerinin ve ayaklarının birer pençeye dönüştüğü 
ve çok başarılı çekim ölçekleri eşliğinde  karakterlerin birer  kuş gibi mekanda 
çığlıklar atarak oradan oraya ‘uçtukları’ sahne, iki hayvan arasındaki tutkulu bir 
tür çiftleşme dansını anımsatmaktadır; son çığlıktan sonra kamera dış mekana 
geçer ve sahne çığlık çığlığa karga sesleri ile kapanır. Kanımızca sinemasal 
anlamda görsel bir şölen niteliğini taşıyan bu sahne aynı zamanda yönetmenin 
hayvan temsillerinin limitrophy kavramı çerçevesinde yapılacak bir analizi 
için de doruk noktayı oluşturmaktadır. Öte yandan yine bu filmde babalarının 
cenazesi yüzünden kavga eden adamların hemen arkasından gösterilen kavga 
eden köpekler, Neptün yürürken onun önünde yürüyen kazlar, Battal komutandan 
kaçarken tek başına kaçan bir başka kaz,   Neptün’ün evinden, kafesten uçan 
bir kuşa benzer şekilde hızla çıkan Battal,  hep aynı temsil biçiminin tekrarları 
niteliğindedir. 

“Jin” filminde ise bu çerçevede okunabilecek en önemli sahne  Jin ile 
bir kertenkele arasındaki benzerlik ve farklılık üzerinden kurulmuştur. Bu 
sahnede öncelikle, silah sesleri arasında bir kayanın üzerinde kamufle olmaya 
çalışan Jin’in  hızlı hızlı alıp verdiği nefes sesleri duyulur. Ardından hemen 
yanındaki kayada tıpkı Jin gibi nefes alıp veren yakın plan bir kertenkeleyi 
izleriz. Kertenkelenin nefes alıp verme görüntüsüne eklenen Jin’in ritmik 
nefes sesleri ile yönetmen izleyiciyi yine hayvandan insana, insandan hayvana 
doğru giden bir iz ile karşı karşıya bırakmış, yaşama iç güdüsü karşısında aynı 
tepkiyi veren farklı iki türün hem farklılığını hem benzerliğini vurgulamıştır. 
Aynı bakış açısının bir başka örneğini ise Jin’in yine bombalardan kaçarken, 
bir mağaraya koştuğu sahnede izleriz; ardından bir ayı da mağaraya doğru 
koşmaktadır ve kamera geniş açıya geçtiğinde eril dünyanın şiddetinden kaçan 
Jin ve ayının mağaranın iki ucunda birbirlerinden uzakta oturdukları görülür. 
Jin’in elinde ayıya doğrultulmuş bir silah vardır; yine yaşanan korku ve yaşama 
içgüdüsü ile ortaya çıkan sığınma ihtiyacı,  bu iki türün birbirine benzerliğini 
ortaya koymakta  ancak  mağaraya sonradan gelen ayının Jin’e en uzak köşeye 
uzanması  ve Jin’in elindeki silah, farklılıklarını da açık etmektedir. Öte yandan 
arkasından gelen kurşunlardan saklanmak için aniden başını içeri çeken yakın 
plandaki bir kaplumbağa,  sürünerek kaçan bir yılan, çiçek yaprakları arasına 
kaçmaya çalışan bir böcek hepsi aynı şiddetten kendi var oluş biçimlerince 
korunmaya çalışan farklı türlerdir. Yaşama içgüdüsü onları birbirine bağlarken 
bu içgüdü nedeniyle kaçış biçimleri kendi var oluşlarını ortaya koymaktadır. 
Aynı temsilin bir başka örneği de “Koca Dünya” filminde görülmektedir: Zuhal 
ve Ali sığındıkları ormanda kendilerine brandadan bir ev yapmaya çalışırken, 
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hemen ardından gelen sahnede yakın planda bir salyangoz görüntülenmektedir, 
korunma ihtiyacı için barınak yapmaya çalışan çocuklar, aynı sebeple barınağını 
türsel bir özellik olarak üzerinde taşıyan salyangoz ile ihtiyaçlar çerçevesinde 
benzerlik taşımakta ancak bu ihtiyacın giderilme yöntemi açısından kendi türsel 
farklılıklarını yaşamaktadırlar. Son olarak yönetmenin “Jin” filminde öldürülen   
genç kız ve diğer filmlerinde öldürülen  hayvanlar üzerinden kurduğu benzerlik 
ve farklılıkların da bu limitrophy kavramı ile örtüştüğü düşünülmektedir; bütün 
farklılıklarına rağmen ölüm, tüm türler için kaçınılmaz bir benzerlik olarak 
sınırları muğlaklaştıran bir başka unsurdur. 

Söz konusu örnekler çerçevesinde Reha Erdem filmlerinde hayvan-
insan ilişkisindeki sınırların hem katmanlaşarak keskinleştirildiği hem de 
muğlaklaştırıldığı görülmektedir. Yönetmenin alternatif hayvan temsillerinde, 
hayvanlar atıf yoksunluğu ile tanımlanmazlar, aksine kendi türsel özellikleri 
çerçevesinde özgün yetenekleri ve nitelikleri çerçevesinde konumlandırılarak 
insanlarla aynı dünyayı paylaşan ‘başka dünyalılar’ olarak kavranmaya davet 
edilmektedirler, bu davet  Derrida’nın neolojizminde yer tutan bir limitrophy 
deneyimini de içermektedir. 

5. Sonuç

İnsan dünyadaki var oluş hikayesine doğadan korkarak başlamıştır. Ancak 
oldukça uzun zamandır devam eden bu hikayede,  ateşin bulunmasıyla 
başlayan ve bu günkü sanayii ötesi topluma geçişine kadar devam eden önemli 
dönemlerden geçerken insan, bu korkusunu yenmiş hatta doğaya egemen 
olduğuna inanarak kendisini bu hikayenin ‘öznesi’ ve ‘kahramanı’ olarak 
algılamaya başlamıştır. Bununla birlikte şu an içinde bulunduğumuz Covid 
19 pandemisi süreci de dahil olmak üzere ekolojik alanda yaşanan pek çok 
sorun göstermektedir ki, insan doğaya egemen olamayacağı gibi aynı zamanda 
doğanın bir parçası olarak onun yok oluşuyla birlikte yok olmaya mahkum 
sıradan bir türdür. Özellikle post modern çalımalar içerisinde kedisine yer 
edinen bu bakış açısı,  pozitif bilimlerden sanata kadar her alanda insanın 
bu özne merkezli konumunun sorgulanmaya başlamasına neden olmuştur. 
Bu sorgulamada ünlü Fransız düşünür Jacques Derrida’nın, fark 
ontolojisine dayalı felsefesinin önemli bir yeri bulunmaktadır.  

Derrida’nın fark ontolojisi,  geleneksel felsefe tarihinin insan-merkezli 
bakış açısının yapı sökümüne uğratılmasına dayanmaktadır ve düşünürün 
hayvan kavrayışı da bu yapı sökümüne dahildir. Bu yapı sökümü çerçevesinde  
Derrida öncelikle  insan hayvan ilişkisinde insanı özne,  hayvanı nesne olarak 
kurgulayan özdeşlik mantığının, düşünce tarihindeki temellerini açıklamakta 
ve bu temellerin hayvanlar üzerindeki olumsuz sonuçlarını deşifre etmektedir; 
ardından  fark ontolojsinde kullandığı “différence” “limitrophy” ve “animot” 
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kavramlarından yararlanarak, hayvanlara yönelik alternatif bir düşünme biçimini 
ortaya koymaktadır.  Animot kavramı ile açıklamaya çalıştığı gibi, ona göre 
hayvan, antroposantrik dünya algısındaki gibi çoğul ve birbirinden farklı 
niteliklere sahip  insan türü karşısındaki tek ve genel bir bütünü ifade etmez; 
tıpkı insanlar gibi hayvanlar da kendi var oluşları içerisindeki tekil varlıklardır. 
İnsanlar ve hayvanlar arasında farklılıklar vardır ve bu iki tür arasındaki ilişkiyi 
doğru kavrayabilmek için insan ve hayvan arasındaki bu farklılıklara 
odaklanmak, bu farkların  radikalliğini ön plana çıkarmak gerekmektedir. Çünkü 
insanlar ve hayvanlar arasındaki farklılıklar çoğul ve katmanlıdır. Üstelik bu 
sınırlar sadece insanlar hayvanlar arasında değil hayvanlarla başka hayvan türleri 
arasında da bulunmaktadır; hatta aynı türdeki hayvanlar arasında bile farklılıklar 
vardır. Bu nedenle hayvanlar da tıpkı insanlar gibi kendi özgül var oluşları 
içerisindeki tekil varlıklar olarak algılanmalıdır. Bu bağlamda Derrida için 
“hayvan” yoktur; “hayanlar” vardır . Difference, limitrophy ve iz kavramları ile 
de düşünür insan ve hayvan arasındaki bu farklılıkların aslında ne kadar muallak 
olduğunu da açıklamakta ve insanın izini taşımayan bir hayvan veya hayvanın 
izini taşımayan bir insan olamayacağını belirtmektedir. Tam da bu nedenle 
Derrida için başka türlerin efendisi olabilecek tek ve mutlak bir sözcük yoktur.

Derrida’nın bu antroposantirik bakış açısına yönelik eleştirilerinin, 
neredeyse bütünüyle Reha Erdem sinemasındaki hayvan temsillerine yansıdığı 
düşünülmektedir.   Yapılan analiz sonucunda Reha Erdem’in,  filmlerinde insan 
merkezli dünya algısını yapı sökümüne uğrattığı ve böylece film izleyicisine 
insan hayvan ilişkisi hakkında yeniden düşünme olanağı sağladığı görülmüştür. 
Bu bağlamda yönetmenin filmlerinde hayvanlar,  klasik metaforik temsillerin 
dışına taşınmışlardır. 

Jontahan Burt (2002: 29-31.), sinemada hayvanların, hatta konuşanların 
bile,   genellikle öznellikleri dikkate alınmadan birer metafor, metonimi ya da 
alegori olarak temsil edilen göstergelere indirildiklerini belirtmektedir (Aktaran, 
Güçlü: 2019:53).  Steve Baker da,  görsel hayvan temsillerinin pek çoğunun 
aslında hayvanı göstermediğini, aksine onu yadsıdığını veya onun yerine 
geçtiğini ifade etmektedir. (Baker, 2001’dan aktaran Güçlü, a.g.m:53.). Bu 
bağlamda perdedeki hayvan temsilleri,   hayvanın kendisinden çok insanı 
gösteren birer metaforik nesne işlevine sahip olarak antroposantirik bakış 
açısının yeniden üretilmesine hizmet etmektedir.  

Bu noktadan bakıldığında Reha Erdem filmlerindeki hayvanların da 
insanların duygularını destekleyen metaforik temsiller olarak yorumlanabileceği 
belirtilmelidir. Ancak bu bakış açısının dışına çıkılarak yapılan bir okumada,   
yönetmenin filmlerindeki hayvan temsillerinin Derrida’nın  ‘animot’ kavramına 
uygun bir çoğulluğu işaret ettiği tespit edilmiştir.
     Öte yandan antroposantirik dünya algısının bir kültür meselesi olduğu 
ve bu kültürün izleyicileri de kapsadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
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bağlamda yönetmenin filmleri muhalif bir bakış açısını içerse de, izleyicinin 
antroposantirik dünya algısı, onları anlamlandırma sürecinde, klasik metaforik 
okumaları ön plana çıkarma riskini barındırmaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak 
amacıyla çalışmada metaforik analize uygun bölümler, alternatif okuma 
pratikleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmiştir. 

Analiz aşamasında elde edilen sonuçlar çerçevesinde Reha Erdem 
filmlerinde hayvanların iki şekilde temsil edildikleri görülmüştür. İlk temsiliyet 
biçiminde hayvanlar,  insan merkezli bakış açısının bir sonucu olarak genellikle 
kaza, kr elde etme, avlanma veya beslenme gibi nedenlerle öldürülmektedirler. 
Bu temsil biçiminde hayvanlara yönelik şiddetin nedenlerine ilişkin sunumların, 
Derrida’nın ‘eklentisellik’ ve ‘atıf yoksunluğu’ olarak tanımladığı sebeplerle 
parallellik gösterdiği tespit edilmiştir.  Aynı şekilde filmlerdeki diyaloglarda 
hayvanlardan söz ederken, ‘hayvan’, ‘et’, ‘ölü parası’, ‘yemek’, ‘av’ gibi 
kavramların kullanılması da,  Derrida’nın dil ile hayvana yönelik şiddet arasında 
kurduğu nedensel bağlantının,  Reha Erdem filmlerinde görünürlük kazandığını 
ortaya koymuştur.  Ayrıca filmlerde erkek karakterler tarafından bıçakla 
veya silahla öldürülen hayvanların besin olarak tüketildiklerine  ilişkin açık 
göndermeler bulunmaktadır. Yönetmenin hayvanları insanların besini olarak 
görselleştirmesi yine Derrida’nın antroposantirik dünya algısının   et obur, eril 
ve akla öncelik veren yapısını yapı sökümüne uğratmak amacıyla kullandığı bir 
kavram olan “karnofallogosantrizm” ile yaptığı eleştiriyi hatırlatmaktadır. Reha 
Erdem de hayvanların bu şekildeki temsillerini aktarırken seçtiği sinema dili ile 
söz konusu öldürmeleri onaylamadığını net olarak izleyiciye aktarmaktadır. Bu 
bağlamda Reha Erdem filmlerinde, Derrida’nın geleneksel düşünce tarihindeki 
hayvanın nesne konumuna yönelik eleştirilerinin,  nedenleri ve sonuçları ile 
birlikte görselleştirildiği görülmektedir. 

Yönetmenin filmlerindeki ikinci temsil biçiminde hayvanlar, insan 
merkezli algıda onlara dayatılan nesne konumunun dışına çıkartılarak, insan 
hayvan ilişkisinde ‘öteki’ oldukları birer ‘özne’ ye dönüştürülmektedirler. Tam 
da bu nokta,  Reha Erdem filmleri Derrida’nın  hayvan kavrayışının temelini 
oluşturan ‘hayvanlar da bize bakabiliyorlar mı?” sorusunu hatırlatmaktadır. 
İkinci temsil biçimi,   yönetmen bu soruya kendi filmlerinde açıkça ‘evet’ yanıtı 
verdiğini göstermiştir. Derrida’nın söz konusu ontolojisini açıklarken kullandığı 
temel kavramların da Reha Erdem’in alternatif hayvan temsillerine yansıdığı 
tespit edilmiştir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi “animot” kavramının Reha Erdem 
filmlerindeki yansıması, yönetmenin tüm filmlerinde birden fazla hayvan 
türüne yer verilmesi ile gerçekleşmiştir. Bu hayvanlar, birbirlerinden farklı 
özellikleri ile filmsel zaman içerisinde kendi var oluş biçimleri içerisinde yer 
alan ve insanlarla aynı dünyayı paylaşan ‘başka dünyalılar’ olarak sürekli 
varlıklarını hatırlatmaktadırlar. Hayvanların kendi var oluş biçimleri içerisindeki 
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temsiliyetleri,  bir yanıyla havyanlar ve insanlar arasındaki sınırların egemen 
antropolojik algıda tanımlanandan çok daha fazla olduğunu göstermektedir. 
Ancak öte yandan yönetmen bu hayvan temsillerinin insanlarla ilişkisini öyle 
ince ayrıntılarla ilişkilendirmiştir ki izleyici, ister istemez insanlarla hayvanlar 
arasındaki sınırların belirsizliği üzerinde düşünmek zorunda kalmaktadır; lakin 
pek çok sahnede hayvanlar insanları çağrıştıracak şekilde temsil edilirken, 
zaman zaman da insanlar hayvanlardan taşıdığı izlerle aktarılmışlardır. Bu 
noktada yönetmenin filmlerinde her iki türün de bir tür  “limitrophy deneyimi” 
yaşadığı tespit edilmiştir.  

Genellikle yaşama iç güdüsü, korunma ve barınma gibi yaşamsal 
ihtiyaçlar üzerinden kurulan bu ortak iz nedeniyle, insan hayvan ilişkisi bu 
filmlerde insanın hayvanla empati kurmasını sağlayacak bir sunumu ön plana 
çıkartmaktadır.  Böylece hayvanlar,  antroposantirik dünya algısındaki nesne 
konumundan çıkartılarak Derrida’nın onlara atfettiği anlamda olumlu bir ‘öteki’ 
konumuna yerleştirilirler. Empati üzerinden sağlanan bu yeni konum ise filmlerde 
öldürülen hayvanların ‘telef’ olma durumunun bir ‘cinayet’ olup olmayacağı 
konusunda izleyiciyi etik bir sorgulamaya götürmenin yolunu açmaktadır.  
Yönetmenin sinema anlayışı konusundaki kendi sözleri bu tür bir sorgulamanın 
filmdeki varlığını destekler niteliktedir:  “(…) seyirciyi ensesinden sürükleyerek 
dar mesaj odalarına kıstıran filmler yerine, içinde özgürce dolaşılan çok odalı, 
çok katlı, karşılaşılan sorulardan insanın kendi öz sorularını oluşturabileceği ve 
sansasyon yerine heyecan, cevap yerine bir sürü soruyla tanışacağı filmlerden 
yanayım.”(Sarı, 2016:509).   

Sonuç olarak Derrida’nın düşüncelerinin gerek antroposantirik dünya 
algısına yaptığı eleştiriler gerekse fark ontolojisinin temel kavramlarının 
kastettiği anlamlar çerçevesinde Reha Erdem sinemasında güçlü bir yansıma 
bulduğu görülmektedir. Ancak bu noktada Reha Erdem’in, Derrida’nın 
fikirlerini alıp kendi sinemasına aktardığı şeklinde bir sonuca ulaşılması yanlış 
bir çıkarım olacaktır. Burada iki isim arasındaki temel ortaklık, Derrida’nın da 
Reha Erdem’in de  mevcut antroposantirik eril dünya algısı ile ciddi bir sorun 
yaşadıkları ve kendi alanlarında bu meseleyi muhalif bir duruş içerisinde sürekli 
gündemde tutmakta olduklarıdır. Öte yandan yönetmen sinemanın salt teknik 
bir alan olmadığına ve disiplinlerarası bir bakış açısının sinema yapmak için 
önemli olduğuna inanmaktadır. “Sinema yapmak için felsefe okumak, sanatla 
ilgilenmek gerekir; kısacası insan olmak için gerekli olanlar sanat yapmak için 
de zorunlu” (Aktaran Boydak, 2006:46). Yönetmenin bu düşüncesine,   Paris’te 
eğitim için bulunduğu sürede felsefe dersleri aldığına yönelik bilgiyi de 
eklemek gerekmektedir.  “Özellikle Jean François Lyotard’ın felsefe dersi onun 
hayat görüşünü, sanatını ve sinemasını etkiler.” (Boydak, 2006: 45-46). Bu 
bilgiler, Lyotard’ın post modern düşüncenin kuruluşundaki önemi ve Derrida’nın 
da bu düşünce içerisindeki yeri de  dikkate alınarak değerlendirildiğinde,   Reha 
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Erdem filmlerinde Derrida’nın izlerinin bu kadar net bir şekilde etki bulması 
daha anlaşılır olmaktadır.   Son olarak Reha Erdem’in Türkiye sinemasındaki 
öneminin sadece özgün bir auteur yönetmen olması nedeniyle değil  
“karnofallogasantirik” dünya algısına yönelik direnişini ısrarla devam ettiren 
öncü bir konuma sahip olmasından kaynaklandığını söylemek gereklidir. 
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Giriş

İnsanı insan yapan unsurlardan biri olan dil kavramının ne olup olmadığı 
üzerinde kafa yormak dil olgusunu irdelemeyi gerektirir. Dil, bir anda 
düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka başka 

nitelikleri beliren, kimi sınırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. 
Öyle ki, insanoğlunun kültürel birikimleri ile uygarlıklar kurup bunları nesilden 
nesile aktarabilmesi, ancak dilin sunduğu bildirişim olanaklarıyla mümkün 
olabilmiştir. Bu anlamda gerçekten dil olgusu nedir? Diğer varlık alanlarıyla 
ilişkisi ve etkileşimi nasıldır? O, salt bir söz, iletişim dizgesi, bir göstergeler 
manzumesi ve yalnızca bir edilgen yansıtma enstrümanı mıdır? Yoksa bir 
biçimlendirme, hayata yön veren canlı, etkin bir olgu ve araç mıdır? Tüm bu 
soruların cevabının temelinde dilin -en küçük yapı birimi olması hasebiyle de, 
söz olduğu gerçeği vardır. Varlığın meydana gelişi de Allah’ın “كن”(ol)emriyle, 
yani sözüyle olmuştur. (Ağaç, 2013:5; Aksan 1990:11) Öyleyse “önce söz 
vardı”, ve söz, “dilden başka bir şey değildi”. (Gündoğan, 2000:47)

Varlıktan önce de var olan dil olgusu üzerinde düşünmek, dilin önemini 
kavramak için yeterli bir sebep olsa gerek. Öyle ki insanoğlunun varlığının ilk 
adımı dille atılmıştı. İnsan var olmadan önce iletişim aracı var olmuştu. Klasik 
İslâm literatürüne göre insan varlıkla tanışmış, tanıştığı varlığın görüntüsü 
zihninde bir sûret oluşturmuştu. Bu suret, insan zihnindeki düşüncenin ilk 
temeliydi ve insanoğlu zihnindeki bu düşünceyi karşısındakine aktarmak için 
canlı bir organizmaya ihtiyaç duydu. İşte dil, o canlı organizmaydı. Bundan 
dolayı dil olmasaydı, akıl ve düşüncede ol(a)mazdı. Zira dil bu anlamda aklın 
organı ve aynı zamanda ölçütüdür. Aklın yalnız organı değildir; çünkü o 
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zaman akıl, kendi başına olur ve dil de ikinci derecede kalırdı. Aynı zamanda 
ölçütüdür de; düşüncelerimiz sürekli olarak dil içinde ve dil bağlamında geçer, 
dille berraklaşır, anlaşılır, nesnelleşir ve dille dışa vurularak gerçekleşir. (Ağaç, 
2013:9 ; Akarsu, 1998:31-32) Böylece, ilk insandan itibaren gelişen ve değişen 
dil denen bu mucize çeşitlenmiş ve insan hayatının merkezine oturmuştur. 

Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğunu, kesin bir sayı vererek söylemek 
güçtür. Bu güçlük, kimi lehçelerin bir dil durumuna gelmeleri dolayısıyla, ayrı 
birer dil sayılıp sayılamayacakları konusundaki kararsızlıktan, yeryüzünde iyi 
tanınmayan bölgelerde daha işlenmemiş, incelenmemiş, yazı dili durumuna 
gelmemiş dillerin varlığından ve bir dile ya da dil ailesine bağlılığı kesinleşmemiş 
dillerin bulunmasından doğuyor. Bununla birlikte; yeryüzünde konuşulan dil 
sayısı, ortalama bir hesapla 3.000-3.500 olarak gösterebilir. (Aksan, 2019) 
Tabiki bu diller arasında Arapça bizim asıl konumuzu oluşturmaktadır. 

1. Arap Dili ve Belâgati;

Bu anlamda ilk Arap dil çalışmalarına baktığımızda din dili olan Arapçayı 
bozulmadan korumaya ve yeni dinin temel metinlerini anlamaya yönelik 
olduğunu görürüz.(Goldziher, 1993:72)Bundan dolayı Arap dil bilim çalışmaları 
dini metinlerle ve dini ilimlerle çok sıkı bir bağ içindedir. Nitekim dil çalışmaları 
da, Kur’an metninin, sözlü metinden yazılı metne geçmesiyle birlikte başlamıştır. 
Daha ziyade sözlü bir geleneğe sahip olan Arap dili, yazıya geçilmesiyle birlikte 
çeşitli problemlerle karşılaşmış ve bu problemleri aşma isteği, Arap dil bilim 
çalışmaları için adeta bir lokomotif olmuştur. (Ağaç, 2013:9)

Arap dil çalışmalarında karşılaşılan problemleri çözmeye dair temeli 
atılan ilk bilim dallarından biri nahiv ilmi diğeri ise sarf ilmi olmuştur. Nahiv, 
cümlenin oluşum özelliklerini cümleyi oluşturan kelimelerin cümle içindeki 
fonksiyonlarını ve kelimelerin cümle içindeki dizilişlerini konu alan bir dil bilimi 
dalıdır. Batıda bu bilime sentaks denilir. Sarf ise Arapçada kelime yapılarını 
ve kelimelerde oluşan harf değişikliklerini inceleyen ilim dalıdır. Batı da ise 
bu bilime morfoloji denir. İlk dönemler sarf ilmi, nahiv ilminden ayrı olarak 
görülmemiş ve sarf ilmine ait konular nahiv ilminde ele alınmıştır. Bu iki ilmin 
ayrı ayrı olarak ele alınması daha sonraki dönemde olmuştur. Arap dil bilimin 
bir parçası sayılan ve bu alanda büyük başarılar sağlanmış olan ilimlerden biri 
de Belagattır (retorik). Bu ilmin görevi ise, dil kullanımındaki özel yolları 
belirtmek ve ifade etmede iletişimi aşıp, konuşanı etkileme ya da karşı tarafı 
ikna etmeyi mümkün kılacak yöntemleri tasnif etmek (Hammadi, 1994: 47) 
şeklinde dile getirilmiştir. Kılıç’a göre Belâgat, Arap dili ve edebiyatıyla ilgili 
ilimler içinde bağımsızlığına en geç kavuşanıdır. Zira Kur’ân-ı Kerîm’in i‘câzını 
anlayabilmek için Müslüman milletlerin ve çeşitli nesillerin uzunca bir süre 
bu konu üzerinde çalışıp belagatın ilkelerini, metot ve terminolojisini ortaya 
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koymalarını beklemek gerekiyordu. Ancak bu tarihî süreçten sonra belâgat 
bağımsız bir ilim olabilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlünden yaklaşık IV. (X.) 
yüzyıl sonlarına kadar devam eden bu dönemdeki belâgat çalışmaları dil ve 
edebiyat, tefsir, edebî tenkit ve kelâm ilimleriyle karışık bir şekilde ele alınmış, 
fakat esas hedef Kur’ân-ı Kerîm’i lâyıkıyla anlamak olmuştur. Sibeveyh’in 
el-Kitab’ı, Müberred’in el-Kâmil’i ve Câhız’ın el-Beyân ve’t-tebyîn  adlı eseri o 
dönemin başlıca önde gelen eserleriydi. IV. (X.) yüzyıl sonlarından VIII. (XIV.) 
yüzyıl sonlarına kadar devam eden, belâgatın müstakil bir ilim halinde teşekkül 
etmeye ve terimlerinin belirmeye başladığı bu dönemde yazılan eserlerde 
belâgat konuları ön planda gelmektedir. Abdülkāhir el-Cürcânî’nin Delâʾilü’l-
iʿcâz ve Esrârü’l-belâġa adlı eserleri, Fahreddin er-Râzî’nin Nihâyetü’l-îcâz fî 
dirâyeti’l-iʿcâz min Esrâri’l-belâġa ve Delâʾili’l-iʿcâz adlı kitabı ile Ebû Ya‘kūb 
es-Sekkâkî’in Miftâḥu’l-ʿulûm adlı eseri bu dönemin en önde gelen eserleriydi. 
VIII. (XIV.) yüzyıl ortalarından XIII. (XIX.) yüzyıl sonlarına kadar devam eden 
bu uzun dönemde diğer birçok ilim dalında olduğu gibi belâgat ilimlerinde de bir 
duraklama başlamış, belâgat adına yapılan çalışmalar, Sekkâkî’nin Miftâḥu’l-
ʿulûm’unun üçüncü bölümünün şerhinden öteye gidememiştir. (2019)

Miftâhu’l-‘ulûm belâgat tarihinde dönüm noktası olmuş bir eserdi. Durmuş’a 
göre Sekkâkî, Miftâḥu’l-ʿulûm adlı eseriyle Arap belâgatında yeni bir çığır açmış 
ve dönüm noktasını belirlemiştir. Aslında sarf, nahiv ve belâgat (meânî, beyan) 
olmak üzere üç bölümden meydana gelen eserde “edep ilimleri” adını verdiği 
ve birbiriyle bağlantılı gördüğü on iki ilimden söz etmiştir Onun asıl şöhreti 
Miftâḥu’l-ʿulûm’un belâgata dair üçüncü bölümünden kaynaklanmaktadır. 
Daha önce edebî zevke ve duyguya dayalı bir sanat olarak kabul edilen belâgata 
ilk defa Sekkâkî kelâm, felsefe ve mantığın akılcı yöntemini ve bilimsel üslûbu 
uygulayarak onu ilmî bir disiplin haline getirmiştir. Artık belâgat zevkten çok 
mantıkî tanım ve taksimlerin egemen olduğu bir ilim özelliği kazanmıştır. (2019) 
Bu önemli esere iki önemli özet yazıldı. Biri Hatip el-Kazvînî’nin Telhîsü’l- 
Miftâh adlı eseri ile diğeri de Adüdiddin el-İci’nin Fevâidi’l Giyasiyye adlı 
eseridir. Biz konumuz gereği biz Adüdidin el-İci’nin eseri ve bu esere yazılmış 
şerhlerden biri olan Nukrekâr’ın eserini değerlendireceğiz. 

Adüduddin el-İci bir kelâm âlimi olduğu için dil alanında yazdığı eserini 
de kelâm sistematiğine göre kaleme almıştır. İçerisinde mantıki tahlil ve 
değerlendirmeler oldukça fazladır. Üzerine sayısız şerh sayılan el-Fevâidü’l 
Gıyasiyye adlı eserin bu şerhler arasında kendisi zamanının Zemahşerisi 
olarak adlandırılan Nukrekâr’ın şerhini konumuz olarak ele alacağız. Eser 
sırasıyla meâni, beyan ve bedii ilimlerinin şerhini ele alırken biz konumuzun 
sınırları gereği burada sadece meâni ilmi üzerine Nukrekâr’ın şerh yöntemine 
değineceğiz. Meâni ilmini haber ve talep olmak üzere ikiye ayıran İcî, bunların 
tanımını yapmaya koyulmuştur. Nukrekâr ise bu tanımları bilebilmenin bir 
bilgi birikimine bağlı olup olmadığını tartışmış, bunlarla alakalı tanımların 
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münakaşını yapmıştır. Bu meseleleri ise belâgat ilmi dışındaki kavramlar olan 
had, resm, devir, teselsül gibi kavramlarla açıklamıştır. Haber başlığı altında 
muktezay-ı hâl konusuna değinmiş, isnad, müsned, müsned ileyh ve fasıl-
vasıl-icâz- itnap konularını ele almıştır. Haber cümlelerinin ibtidaî, talebî ve 
inkarî olmak üzere üçe ayrılan cümle çeşitlerinin her birini değerlendirmiştir. 
Daha sonra müsnede dair; müsnedin cümleden hazfedilmesi, cümle içinde 
zikredilmesi, müfret olması, takyit edilmesi ve edilmemesi, isim olması, 
nekre olması, tahsis edilmesi ve edilmemesi, marife olması ve cümle olması 
gibi konuları işlemiştir. Yine müsned ileyhin cümleden hazfedilmesi, 
cümlede zikredilmesi, marife olması, sıfat olması atf-ı beyan, bedel, atf-ı 
nesak olması, nekra olması, müsnede takdim edilmesi, müsnedden tehir 
edilmesi gibi konuları da ele almıştır. Daha sonra daha derin konular olan, 
müsned ileyhinin muktezâ-yı zâhirin tersine de olsa kullanıldığı durumlar 
olan müsned ileyhinin zamir olması gerekirken ism-i işaret olması veya alem 
olması gibi durumlar işlemiştir. Özellikle İmruu’l Kays’a ait bazı beyitler ve 
Fâtiha suresindeki iltifat üslubu üzerinde uzunca durmuştur. Daha sonra fasıl- 
vasıl- icâz- itnâp gibi konuları ele almıştır. Fasıl ve vasılla ilgili olarak iki 
cümle arasında kemâl-i ittisâl varsa, yani ikinci cümle birinci cümlenin sıfatı, 
bedeli, atfı-beyanı veya tekit edicisi hükmündeyse ya da iki cümle arasında 
kemâl-i inkıta varsa, yani ikinci cümle ile birinci cümle birbirinden son derece 
kopuk veya birbiriyle tam irtibatlı değil ise bu durumda bu iki cümlenin 
birbirine vasledileceğini açıklamıştır. Sonra da îcaz ve itnâb konusuna geçmiş 
îcaz ve itnâbın tanımlarını yapıp bir çok örnekle açıklamıştır. Özellikle 
Meryem suresi 44. ayet-i kerime ile cümlenin mertebelerinden bahsetmiştir. 
Kasr konusuna gelince, kasrın müpteda da olabileceği gibi fiil ile fâil, fâil ile 
mef’ul, iki mef’ul, hâl ile sahibu’l-hâl arasında da olabileceğini belirtmiştir. 
Kasrı tarif ederek kasr-ı ifrâd ve kasr-ı kalb olmak üzere iki çeşidinden 
bahsetmiştir. Daha sonra kasr üsluplarına geçmiş ve bunların atıf harfiyle 
yapılan kasr, nefy istisna edatıyla yapılan kasr, “innema” edatıyla yapılan kasr 
ve takdim üslubuyla yapılan kasr olmak üzere dörde ayırmış ve teker teker 
bunların tanımlarını yapmıştır. Böylece haber cümlesiyle alakalı konuları 
tamamlayıp talep kısmına geçmiştir. Talep kısmında ise talebin bir matlubu 
gerektirmesini tasavvur, tasdik, zihnî ve haricî gibi mantık terimleriyle 
açıklamaya çalışmıştır. Sonra da talebin iki çeşide ayrıldığını, ilkinde talep 
edilecek şeyin meydana gelmesi mümkün bir şey olmasının gerekmediğini 
ve temenni üslûbunun bu çeşide girdiğini, diğerinde ise talep edilecek şeyin, 
meydana  gelmesi mümkün olan bir şey olması gerektiğini ve istifham, emir, 
nehiy ve nidâ üsluplarının da bu çeşide girdiğini açıklamıştır. Sonra talep 
cümlesinin beş çeşidi olan temenni, istifham, emir, nehiy ve nidâ üsluplarını 
açıklamıştır. İstfiham üslubunda soru edatlarını tasavvur için kullanılanlar, 
tasdik için kullanılanlar ve hem tasavvur hem de tasdik için kullanılanlar 
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olarak ayırıp her birini bu mantık terimleri ile açıklamıştır. Daha sonra 
haber ve talep cümlelerince muktezâ-yı zâhirin dışına çıkılması mevzuuna 
intikal etmiş, bu bağlamda talep cümlesi yerine haber cümlesi kullanılması, 
haber cümlesi yerine talep cümlesi kullanılması ve üslûb-i hakîm konularını 
işleyerek meâni ilmi konularını bitirmiştir. Kitabın içeriğine dair bu kısa 
özeti takdim ettikten sonra şimdi Nukrekâr’ın şerh yöntemi eşliğinde kitabın 
bu bölümüne örnekleri ele alacağız. 

2. Mantık İlminin Şerhte Kullanılması

Nukrekâr’ın eseri şerh etme yöntemlerinden biri mantık ilmini kullanmasıdır. 
Mantık ilmi bilindiği üzere zihnimizde hazır olan tasavvur ve tasdiklerden 
zihnimizde hazır olmayan tasavvur ve tasdiklere ulaşmanın usul ve keyfiyetini 
inceleyen bir bilimdir. (Alp, 2007:7)Belagat ilmi anlam açısından lafız 
üzerinde dururken mantık ilmi bu lafızların zihinde var olan bir mantık 
döngüsü ile oluşmasını ele alır. Dolayısıyla lafzın oluşum sebepleri olan 
delâlet bahsi mantık ilmi ve belâgat ilmi arasında ortak bir noktadır. Delâlet 
bir şeyin bilinmesi durumunda diğer bir şeyin bilinmesi demektir. Başka şeyin 
bilinmesini sağlayana “dâl” başkası ile bilinene de “medlül” denir. Delâlet iki 
kısma ayrılır; 1) Delâlet-i lafzıyye (Sözlü delâlet) 2) Delâlet gayri lafziyye 
(Sözsüz delâlet)

Delâlet temel de ikiye ayrılmakla birlikte klasik mantıkta lafzî aklî, lafzî 
tabii, lafzî vaz‘î delâlet ve gayri lafzî aklî, gayri lafzî tabii, gayri lafzî vaz‘î 
delâlet olmak üzere başlıca altı çeşit delâlet düşünülmüştür.

a) Delâlet-i lafzıyye-i vaz’îyye; Delâleti vaz yoluyla olan delâlettir. Örneğin 
“insan” sözünün düşünebilen canlıya delâlet etmesidir. 

b) Delâlet-i lafzıyye-i akliyye; Manaya delâleti hem söz hem de mücerred 
akıl yoluyla olan delâlettir. Örneğin duvarın arkasından gelen sesin duvarın 
arkasında birinin bulunduğuna  delâlet etmesi gibidir.

c) Delâlet-i lafzıyye-i tabîiyye; Manaya delâleti hem söz hem de genel yargı 
ile olan delâlettir. Örneğin hasta insanın “Ah! Ah!” diye sızlanmasının 
hastalığa delalet etmesi gibi.

d) Delâlet-i gayr-ı lafzıyye-i vaz’iyye; Söz dışı herhangi bir şeyin vaz’ı yoluyla 
manaya olan delâletidir. Örneğin trafik işaretlerinin belli manalar içermesi 
gibi.

e) Delâlet-i gayr-ı lafzıyye-i akliyye; Söz dışında herhangi bir şeyin akıl 
yoluyla bir manaya delâlet etmesidir. Örneğin bir eserin bir müessire olan 
delâleti gibi.

f) Delâlet-i gayrı lafzıyye-i tabîyye; Söz dışında herhangi bir şeyin bir manaya 
delâlet etmesidir. Örneğin solgun birinin hasta olmasına delâleti gibi.
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Ancak bunlardan sadece lafzî vaz‘î delâletin mantık ilmini ilgilendirdiği kabul 
edilmiştir. Çünkü mantık ilmi lafızlarla manalar arasındaki ilişkiye öncelik 
verir. Mantığın temel amacı doğru ve tutarlı düşünebilmeyi sağlamaktır. İnsan 
düşüncelerini söz yardımıyla anlayıp aktardığı için ve başkalarını da söz 
yardımıyla anlayabildiği için mantık ilminde düşünceyi ifade eden dil önemlidir. 
Mantığın asıl ilgilendiği lafzî vaz‘î delâletin ise mutabakat, tazammun ve iltizam 
olmak üzere üçe ayrılır. Bolay’a göre bir nesneyi veya bir kavramı ifade etmek 
üzere kullanılan lafzın o nesnenin veya kavramın bütün varlığına ve unsurlarına 
delâlet etmesine mutabakat, bu unsurlardan birine veya birkaçına delâlet 
etmesine tazammun denir. Bir lafzın doğrudan doğruya konusunun yanında bir 
de zihnin bu konuyla bağlantılı gördüğü başka bir varlık veya anlama delâlet 
etmesine iltizam denir. Meselâ “mahlûk” lafzının bütün yaratılmışlara delâleti 
mutabakat, insana delâleti tazammun, hâlika delâleti ise iltizamdır. (2019)

Mantıkla alâkalı verdiğimiz bu kısa bilgiden sonra eserin şerhinde mantık 
ilminin nasıl kullanıldığına bakabiliriz. İcî, meani ilminin tanımının terkiplerin 
ifade ettiği manaları sadece vaz ilminin ortaya koyduğu kurallara göre olmaksızın 
araştırılması olduğunu belirtir. Nukrekâr bu tanımı şöyle şerh eder; bir şeyin 
araştırılması o şeyin bilgisini zorunlu kılar. İcî, bu tanımda melzum olanı ifade 
edip lazım olanı kastetmiştir. Melzum olan araştırmaktır. Araştırmanın lazımı 
ise bilgidir. Her ne kadar burda araştımak kelimesini seçmiş olsa da aslında bu 
bir mecaz değildir. Çünkü aslolan tanımlarda mecazlardan  uzak durmaktır. Peki 
neden buradaki tanımda “tetebbu” kelimesi ile bilme manası kastedildiği halde 
“marifet” kelimesi değil de “tetebbu” kelimesi kullanılmıştır? Çünkü meâni 
ilminin ancak “tetebbu”, yani inceleme, araştırma ve temrinât neticesinde elde 
edilecek bir ilim olduğuna işaret etmektedir. Meâni ilmine kişi istikra yoluyla 
terkiplerin özelliklerinin anlaşılması ile ulaşılabilir. Önce istikra yolu ile cüzi 
terkiplere ulaşan belagatçı cüzi terkiplerden külli kanunlara ulaşır. Bu külli 
kanunlarla cüzi terkipleri çok daha iyi anlar. Mesela iki veya daha fazla tekit 
barındıran cümlenin bir hususu inkâr eden kişiye yönelik olarak kurulması bu 
terkiplere örnektir. Beliğ olan kişi  dediğinde gitme bağını Zeyd’le 
ifade etmiştir. Buradaki “إن” ve “ل” lafzı vaz’ı olarak ifade edilmemiştir. Selim 
fıtrat sahibi kişi bu cümleden Zeyd’in gitmesi ile ilgili şüphesi olanın şüphesinin 
giderildiğini, inkar edenin de inkarının reddedildiğini anlar. (Nukrekâr, 2020:18)

Meâni ilmi nahiv ilminin ötesinde bir bilgiye ulaşmayı hedefler. Meâni 
ilmi muktezayı hâle uygun cümle kurmanın keyfiyyetini incelemeyi hedef 
edinir. Bazı hallerde cümlenin sadece nahiv kurallarına göre kurulması ile yani 
temel mana ile yetinebilmektedir. Bu cümleler vaz’î delâletten ötesine ihtiyaç 
duyulmadan kurulmuştur. Ve böylesi cümlelerin belâgat ilminde aslında çok 
fazla da bir kıymeti yoktur. Çünkü böyle kurulan cümleler en fazla lafızların 
anlamsız yığınlar olmasından kurtulup bir araya gelmesinden ibarettir. Bu tür 
cümleleri akıllı ve zeki kişiler bir yana en kıt anlayışa sahip kişiler dahi hataya 
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düşmeden kolayca ifade edebilirler. Asıl hataya düşme ihtimali vaz’î delâletten 
başka bir takım diğer manalar ifade edilmek istendiğinde ortaya çıkmaktadır. 
İşte meânî ilmi bu gibi durumlarda kurulacak cümlelerin anlamları ve nasıl 
kurulması gerektiği ile ilgilenir. Çünkü bu gibi cümleler kurulurken sadece 
nahiv ilmi yeterli olamayacağı için kişinin hataya düşme ihtimali yüksektir. 
Meâni ilmi bu durumda kişiyi hatadan koruma görevi üstlenmektedir. Ancak 
meânî ilminin tanımı yapılırken de ifade edildiği gibi beliğ kişilerden çıkan 
cüzî terkipler teker teker incelenmeli istikra yoluyla  bu terkiplerin kaideleri 
ve muktezâ-yı hâle göre anlamsal özellikleri bilinmelidir. Kişi ancak o zaman 
meâni ilmini bildiğinden söz edebilir. Aksi halde o ilmin kendine ait delilleri 
taklit yoluyla aktarılarak o ilmin âlimi olunamaz. Bugün meânî ilmi öğrencisi 
ancak ortaya konulan küllî kaideleriyle birlikte beliğ kişilerden sadır olan cüz’î 
terkipleri öğrenmektedirler. Bu cüz’i terkipler ise zevk-i selim kişiler tarafından 
özellikleri ile bilinip küllî kaideleri ortaya konularak tedvin edilmiştir. (Sekkâki, 
2017:57) 

İcî‘ye göre terkiplerin özellikleri beliğ kişiden çıkmasına göre lâzım gibi 
olan ve mahiyeti itibari ile lâzım olan olarak ikiye ayrılır. Nukrekâr ise beliğ 
kişiden çıkan lafzın beliğ olmayan kişiden çıkan lafızdan farklı olduğunu 
açıklar. Beliğ olmayan kimseden çıkan bu iki cümle “إن زيدا لمنطلق” ve “زيد منطلق” 
arasında bir ayrım yapması dinleyici için söz konusu değildir. Çünkü beliğ 
olmayan kişi bu iki cümleyi birbirinden ayırt etmeksizin sadece haber verme 
maksadı için kullanmıştır. Ancak beliğ kişi ilk cümleyi şüpheyi ortadan 
kaldırmak ve inkârı önlemek için söyler. İkinci cümleyi ise sadece haber vermek 
maksadıyla söyler. Çünkü örfen biliriz ki beliğ biri bir cümle kurduğunda 
kurduğu o cümleyle, cümlenin söylendiği makama uygun olan bir manayı 
kastetmesi gerekir. Beliğ olmayan kişilerin kurdukları cümleler ise nasıl 
kurulursa kurulsunlar temel mana dışında başka bir mana ifade etmezler. 
(Sekkâki, 2017:49) Mâhiyeti itibari ile lâzım olan terkibe gelince lâzım oluşu 
kendinden kaynaklanır. Mananın lafız için, lafzın ise mana için lâzım olduğu 
terkiptir. Beliğ olan kişiden çıkması ya da çıkmaması bu terkiplerin zorunlu 
olarak lâzım oluşunu değiştirmez. Bu tür üslupta esas olan, cümlenin beliğ biri 
tarafından kurulduğu için cümleden anlaşılan lazımı gibi olan mânâ değil, 
cümlelerin bizzat kendisinden anlaşılan lazimî manadır. (Sekkâki, 2017:49) 
Yukarıdaki iki örneğe dönecek olursak beliğ olmayan kişi tarafından 
söylendiğinde aralarında fark olmamasıyla birlikte söyleyenden bağımsız olarak 
ele alındıklarında kuruluşları itibariyle farklıdırlar. Bu durum mantık ilmindeki 
önermelerin durumu gibidir. Mantıkta önermeler belirli bir kurallar çerçevesinde 
kurulur ve o kurallar gereği de hüküm anlaşılır. Kurulan önermenin kim 
tarafından nasıl kurulduğu mantığın konusu değildir. Mantıkta asıl olan 
önermenin kuruluşundaki doğruluk düzeyi ve önermeden çıkan hükümdür. 
Belâgat ilminde de terkiplerin kendisi itibariyle lazım olan terkipler, mantıktaki 
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önermeler gibi taşıdıkları bir takım özellikler itibariyle lâzımdır. Burada 
Nukrekâr, mantık (istidlâl) ilminin aslında Belâgat ilmini kapsamasa bile ondan 
bir cüz olduğunu ifade ederek Sekkâki’nin eserinin son kısmını mantık ilmine 
dayandırma nedenini açıklamış olur. 

Kitabın şerhinde Nukrekâr’ın kullandığı başka mantık terimleri de cevher 
ve arazdır. Aristo felsefesinde cevher terimi hem bir mantık kategorisidir hem 
de metafizik bir kavramdır. Cevher, bir varlığı tanımlamak için başvurulabilecek 
mantığın on kategorisinin ilkidir ve diğer dokuzunun dayandığı temeli teşkil 
etmektedir. Zaman, mekân, nitelik, nicelik ve diğer kategoriler arazlardır 
ve cevher olmadan kendi başlarına var olamazlar. Cevher ise hiçbir şeye 
dayanmayan, bütün arazların kendisine yüklendiği temel kategoridir. (Kutluer, 
2019) Nukrekâr kitapta geçen vasıf konusunu şerh ederken mantıktaki bu terimi 
kullanmayı tercih etmiştir. Vasfın kullanılış sebepleri olduğu zikredilir kitapta. 
Bunlar; 1. Açıklama amacı taşır. Mevsufun vasıflandırılarak daha anlaşılır 
kılınması sağlanır. 2. Sıfat mevsufun ayırt edilmesi için getirilir. 3. Tekid için 
getirilir. 4. Övme ve yerme için getirilir. Bu sıralamadan sonra Nukrekâr aslında 
sıfatın mevsuf için varolduğunu yoksa tek başına bir varlık oluşturmadığını 
ifade eder. Sıfatın aslında bir araz olduğunu ve arazın ancak cevher ile vücut 
bulabileceğini ifade eder. Karanlık aslında dış âlemde mevcut değildir. Karanlık 
ancak gecenin varlığı ile var olur. Gece bir cevher ise karanlık ta bir arazdır.

Meâni ilmine haber ve talep cümlelerinin tanımıyla giriş yapan İcî, haber 
konusu üzerinden eserine devam etmiştir. Haber konusunun alt başlığı olarak da 
öncelikli olarak isnad konusunu ele almıştır. Müsned ve müsned ileyhinin yan 
yana gelmesi isnadı oluşturur. İsnad bir hükmün muhataba iletilmesidir. 
Muhatap, haber cümlesi vasıtasıyla bir hüküm öğrenir. “زيد قائم.”  Cümlesinde 
muhatap Zeyd’in kalktığını öğrenir. Ancak bu bilgi muhatabın zihninde bir 
suretten ibarettir. Bir hükmün karşı tarafa bildirilmesi fâidetü-l haberdir. Burada 
mütekellimin kastı muhataba bir bilgiyi aktarmaktır.  Mütekellim bu hükmü 
muhatabına bildirirken karşı tarafın bunu bilip bilmemesini dikkate almamışsa, 
aslında bu hükmü karşısındakine iletirken amacı bir bilgiyi aktarmak değil de 
başka niyetler de taşıyor olabilir. Örneğin Hz.Hanne (as.) ayette buyrulduğu gibi 
şöyle demiştir: “Rabbim, gerçekten ben onu kız olarak doğurdum.” (Alimran 
36/3) Burada Hz.Hanne (as.) bu hitabı âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) için 
kurmuştur. Aslında Allah (c.c.) onun ne doğurduğunu bilmektedir. Burada Hz.
Hanne (as.) bu cümleyi Allah (c.c.)’ya haşa yeni bir şey öğretme niyeti ile değil 
bir zanna sahip olduğunu ve bu zannının aslında doğru olmadığını kendine ispat 
ve daha önceki açıklamasının hata olduğunu kabul niyeti taşıyordu. Ancak 
mütekellim, zaten muhatabın da bildiği bir mevzu hakkında bir hüküm dile 
getiriyorsa buna lazım-ı fâide-i haber denir. Örneğin; Tevriyeyi ezberlemiş 
birine”َالتورية  sen tevriyeyi ezberledin” demek gibidir. Burada“  ”.حفظَت 
mütekellimin maksadı aslında muhatabına yeni bir bilgi vermekten ziyade o 
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bilgiyi kendisinin zaten bildiğini haber vermektir. Şu durumda birincisi yani 
fâide-i haber lazım-ı faide-i haber olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. 
Çünkü “Zeyd ayaktadır.” Diye kurulan bir cümlede muhatab hem yeni bir bilgi 
öğrenir hem de mütekellimin bunu bildiğini anlar. Ancak lazım-ı fâide-i haber 
fâide-i haber olmadan da hasıl olabilir. Çünkü mütekellim muhataba “sen 
tevriyeyi ezberledin.” dediği zaman muhatap yeni bir bilgi öğrenmez ancak 
anlar ki mütekellim bu durumdan haberdardır. Başka bir ifade ile fâide-i haber, 
lazım-ı fâide-i haberi de gerektirir. Fakat lazım-ı fâide-i haber, fâide-i haberi 
gerektirmez. Nukrekâr, bu durumu mantık ilmindeki telâzum kavramı ile 
açıklamaktadır. Sözlükte “gerekmek; gerektirmek” anlamındaki lüzûm 
kökünden türeyen telâzüm mantıkta “iki şeyin karşılıklı olarak birbirini 
gerektirmesi” mânasına gelmektedir. Buna göre bir şey başka bir şeyi zorunlu 
biçimde çağrıştırıyorsa aralarındaki ilişkiye lüzum, bu iki şeyden gerektirene 
melzûm, gerekli olana lâzım denir. (Türker,2019) Mantığa kaidelerine göre 
melzumun varlığı lazımın da varlığını gerektirir fakat lazımın varlığı melzumun 
varlığını gerektirmez. Fâide-i haber melzum olduğu için lazım-ı fâide-i haberi 
de gerektirir. Fakat lazım-ı faide-i haber fâide-i haberi, yani melzumu 
gerektirmez.(Nukrekâr, 2020:43)

3. Vaz İlminin Şerhte Kullanılması

Nukrekâr’ın eseri şerh yöntemlerinden bir diğeri ise vaz ilmini kullanmasıdır. 
Bu anlamda Nukrekâr’ın şerhini daha iyi anlayabilmek için öncelikle vaz ilmini 
kısaca ele almamızın bu bölümünde faydalı olacağını düşünüyoruz.

Vaz İlmi, İslâm ilim ve düşünce geleneğinde sadece belâgatin değil sarf-
nahiv, mantık ve fıkıh usulü’nün de konusu olmuştur. Çünkü lafız, tüm bu 
ilimlerin ortak konusudur. Lafzın manaya delâleti ile ilgilenen vaz ilmi de tüm bu 
ilimlerle bir şekilde irtibatlı olmuştur. Ayrıca dil “lafız” ve “mana” unsurlarının 
bir araya gelmesiyle oluşur. Manasız bir lafız ya da lafzı olmayan bir mana ilkece 
mümkün olmakla birlikte, böyle bir şey dilin bir parçası olamaz. (Yıldırım, 
2015:428) Çünkü dilin delâleti açıktır. İnsan tabiatı gereği toplum içinde yaşar 
ve bu da iletişimi zorunlu kılar. Söz konusu olan bu iletişimde lafzın mânaya 
delâleti gereklidir. Ancak lafzın mânayı göstermesinin temel ilkesi nedir?

Vaz ilmi bu soruya iki muhtemel cevap verir ki  birincisi lafız ile mana 
arasında hiçbir doğal irtibat olmayıp dışardan bir öznenin bu irtibatı sağlıyor 
oluşudur ya da  manaya delâlet lafzın varlığına ait bir niteliktir ki bu da lafızla 
mana arasındaki delâlet ilişkisinin zorunlu ve sürekli var olduğu anlamına gelir. 
(Yıldırım, 2015:430) İslâm geleneğindeki hâkim görüş, lafzî delâletin vaz’a 
bağlı olduğu yönündedir. (Suyuti, 47-48) Hiç şüphesiz ki vaz ilminin varlığının 
kabulünün arka planında mutlak varlığın dış varlık, zihin, dil ve yazı şeklinde 
dört temel mertebeye dayandırılması yatmaktadır. (Yıldırım, 2015:430)
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Bir şeyin varlık olarak dış dünyada mevcut olması, ancak o şeyin kendisini 
göstermesi demektir. Başka bir şey o şeyi gösteremez. Dış dünyada var olan 
bir “kalem” ancak kalem cismini gösterebilir ve zihinde oluşan surette ancak 
“kalem” cismine delâlet eder. Bu delâlet ontolojik bir ilişkidir. Tek fark suret 
zihnî, cisim ise hâricîdir. Ancak aynı ilişkiyi lafız ve mana arasında bulmamız 
mümkün değildir. Bundan dolayı her insanın zihninde aynı olan suret dile 
döküldüğünde farklılık arz etmektedir. Bu durum da farklı farklı dillerin 
meydana gelişini gösterir bir işarettir.(Sina, 2006:4-5)

Buraya kadar ki açıklamamızdan lafızların vaz edilmiş olduklarını 
anlamış olduk. Peki lafızlar nasıl vaz edilirler? Kelimelerin ezelî ve ebedî 
olmadığı bilinen bir gerçektir. Ve anlamlar genellikle lâfızları öncelerler. 
Yani zihinde bir anlam belirginleştikten sonra bir lafza ihtiyaç duyulur. Hali 
hazırda bekleyen lafızlar da olmadığı için manaya delâlet edecek o lafzın icad 
edilmesi gerekmektedir. Bu icad ya  insan ya toplum ya da Allah tarafından 
gerçekleştirilir. Ancak burada daha da öncelikli sorulması gereken bir başka soru 
vardır ki o da dilin temelinde neyin yattığı, diğer bir deyişle dilin nasıl bir tabiata 
sahip olduğu meselesidir. (Yıldırım, 2015:441) Nitekim İbn Cinni “aslü’l-luga” 
başlığı altında dilin esasının vahiy mi yoksa uzlaşı mı olduğunu tartışmaktadır. 
(Cinni, 40) Çünkü “dili kim vaz etti?” sorusundan daha önemli bir soru “dilin 
tabiatı nedir?” sorusudur. Çünkü eğer dil, yaratılmamış yani aşkın bir varlık 
ise lafızların insanlar tarafından tayin edilmesi mümkün olamayacaktır. (Weiss, 
1966:23) Dilin oluşumu ile ilgili üç teori bulunmaktadır. Bunlar; İnsan iradesine 
dayandığı görüşünden yola  çıkarak “ıstılah ve uzlaşım  teorisi”, vahye dayalı 
olduğu görüşüne binaen “tevkif teorisi” ve bu iki teoriyi uzlaştıran Ebû İshak 
el-İsferâyîni’nin temsil ettiği başka bir teoridir. Her bir teori kendince akli ve 
nakli deliller serdetmektedir. Ancak bu konu burada konumuzun boyutlarını 
aşacağı için biz vaz ilmi çerçevesinde bizi ilgilendiren kısmıyla devam etmek 
istiyoruz. Çünkü burada üzerinde düşünülmesi gereken asıl mesele vaz’ın 
zamanı ya da fâlinden ziyade lafız-mâna ilişkisi açısından vaz’ın bize sunduğu 
imkânlar olmalıdır. 

Öncelikli olarak vaz kavramı ile neyi ifade ettiğimizi açıklamamız 
gerekmektedir. Vaz kelimesi mastar olup dilde bir çok anlamda kullanılmaktadır. 
(Özdemir, 2006:45) “Bir şeyi  muayyen bir yere koymak” anlamına geldiği 
gibi “bir şeyin başka bir şeye bizzat delâlet etmek üzere tayin edilmesi” gibi de 
anlamları vardır. (Kuşcu, 170; Eğini, 73)

Bununla birlikte bu tanımlara bakıldığında vazedilen şey lafız olabileceği 
gibi lafız dışında resim, sembol veya herhangi bir işarette olabilir. Ancak bizim 
konumuzu oluşturan şey şu an için sadece bir lafzın herhangi bir mana için 
vazolunması meselesidir. (Yıldırım, 2015:471) Bu durumda lafız için mananın 
karşılığı olarak konan unsur manasında “mevzu” kelimesi kullanılmıştır. 
“Mevzu” kelimesi tabiki bir “mevzu leh” için konulmuş olmalıdır. Peki öyleyse 
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nedir bu “mevzu leh”? Fahreddin er-Râzî ve takipçilerine göre “mevzu leh” 
lafızların tayin olduğu şeyin zihinlerdeki suretleridir. Ebû İshak eş-Şirâzî’ye göre 
ise hâricî mahiyetlerdir. Süyûtî’ye göre ise Îci’nin de içinde olduğu Fahreddin 
er-Râzî görüşü daha doğru bir görüştür. (Suyuti,42; Eğini, 78; Semerkandi, 117) 
Öyleyse “mevzu leh” mana ya da zihinde oluşan suretlerdir. Yine lafzın medlûlü 
için de hârici mevcutların zihindeki suretleridir diyebiliriz. Lafız zihni suretlere 
delâlet ederken zihni suret de dıştaki nesneye delâlet etmektedir. İşte varlığın 
insan zihnindeki bu deveranı bizatihi dilin kendisini oluşturmaktadır. (Lütfi, 
13-14) Ancak bu arada gözden kaçırılmaması gereken bir husus daha  vardır 
ki o da: Vaz ilmi tarafından ortaya konulan lafız ve mana arasındaki ilişkinin 
metafizik boyutu toplumdaki insanlar tarafından zorunlu olmadan karşılıklı 
rızaya dayalı olarak (muvâzaa) kabul edilmelidir. (Sina, 3)

Lafzın manaya delâleti söz konusu olduğunda hem lafzın hem de zihinde 
oluşan suretin yani hariçteki nesnenin dili kullanan iki kişi arasında önceden 
biliniyor olması gerekir. Aksi takdirde vaz ilminin lafız ile zihnin içindeki suret 
arasındaki o bağlantıyı kurması mümkün değildir. (Kuşcu, 22) Ancak burada bir 
başka soru daha gündeme gelmiştir ki o da delâlette iradenin varlığının zorunlu 
olup olmadığı meselesidir. Cumhura göre lafzın manaya olan delâletinin tek 
ilkesi vaz olgusudur. İrade bu anlamda zorunlu bir şart olarak görülmemiştir. 
Çünkü konuşanın kastı her ne olursa olsun lafzı işiten kişi o lafzın delâlet ettiği 
medlulü anlayacaktır. Bu da vaz ilminin tahakkuku için yeterli bir sebeptir.
(Eğini, 78) 

Vaz ile ilgili bu açıklamaları yaptıktan sonra İci ile başlayan ancak h.XIV. 
asrın başlarında bir ilim olarak tanımlanan vaz ilmi hakkında şu tanımı vermek 
uygun olacaktır. Vaz, dilde vazedilen unsurları böyle olmayanlardan, lügat, sarf, 
iştikak, nahiv ve diğer ilimlerin terimlerini birbirinden ve emâreleri karinelerden 
ayrıştırma konusunda kendisiyle yetkinlik elde edilen kanun niteliğinde araçtır.  
(Eğini,73-74) Tanımdan da anlaşılacağı üzere amaç dilde belirli bir anlamın 
karşılığı olarak vazolunan lafızlarla böyle olmayanları, bununla birlikte çeşitli 
disiplinlerin terimlerini ve  hakikat ile mecazı birbirinden ayırmak konusunda 
tam bir yetkinlik elde etmektir. (Yıldırım, 2015:478) Görüldüğü üzere aslında 
vaz dış varlıkta hakiki bir mevcut değil bilakis bir nispet olarak bulunur. Nispet 
de zorunlu olarak o nispeti kuran özneye göre değişebilmektedir. Öyleyse 
özneye göre yani dilin kurucusuna göre vaz’ın dört çeşidinden bahsetmek 
mümkündür. Bunlar; lugavî, örfî, ıstılahî ve şer’i vaz türleridir. Ancak ilmi 
bakımından asıl olan lugavî vaz’dır. (Eğini,73)Lugavî vaz da asıl olan  dilde 
kullanılan lafızların, dilin kurucusu tarafından tayin edildikleri ilk yani 
orijinal mevzu lehleri tespit etmektir. Lugat açısından önemli olan ilk vaz’ın 
tespitidir. Bu durumda lugavî vaz hakikat-mecaz ayrımında hakikate karşılık 
gelir. (Sekkâki, 2017: 468) Örneğin lugavî vaz düzleminde salât kelimesi dua 
manasında hakikat iken bilinen hususi ibadet anlamında mecazdır. Şer’i vaz 
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açısından ise sâlat kelimesi hususi ibadet anlamında hakikat, dua manasında ise 
mecaz olacaktır. Nitekim klasik belâgat teorisi mecazı “vazolunduğu mananın 
dışında kullanılan lafız” şeklinde tanımlamaktadır. (Cürcâni, 2005:291; Sekkâki, 
2017:468) Hatîb el-Kazvînî’ye göre de lafızlar mecazî manalarını göstermek 
üzere vazolunmamıştır. Teftâzânî’ye göre ise vaz hakikat ve mecazın tanımında 
dikkate alınmalıdır. Hakikatte lafzın mânaya delâleti “bi-nefsihi” olurken 
mecazda lafzın manaya delâleti karine aracılığı ile olmaktadır. (Yıldırım, 
2015:499) Örneğin; “hamamda bir aslan gördüm.” cümlesinde aslan kelimesi 
hakiki mânaya delâlet eden bir kelime olmasına rağmen cümlede geçen hamam 
kelimesi bir karineyi oluşturur. Dolayısıyla aslan kelimesi asıl anlamı dışında 
bir anlam kazanarak mecaz anlamı oluşturur. Seyyid Şerif el-Cürcânî’ye göre 
ise mecazda hiçbir surette vaz’dan bahsedilemez. Çünkü ona göre anlamlar 
lafızlar gibi vaz’ın konusu değildirler. Yukarda verilen örnekte lafzın anlama 
değil anlamın anlama delâleti söz konusudur. Çünkü lafzın hakikat manasına 
delâlette rolü olmakla birlikte mecazi delâlette herhangi bir etkisi yoktur. Ancak 
karine yoluyla delâleti vardır ki bu da vaz değildir. Özetle Cürcâni’ye göre 
mecazi delâleti açıklamak için vaz’a gerek yoktur. (Yıldırım, 2015:501)

Vaz kavramının çeşitlerine bakmaya devam edecek olursak ilk ayrımımız 
vaz edene göre vaz çeşitleriydi. Şimdiki ayrımımızı ise lafız (mevzu)  açısından 
vaz çeşitleri olarak belirleyebiliriz. Bu durumda vaz’ı, şahsî ve nev’î olarak 
ikiye ayırabiliriz. Şahsi vaz da vaz sahibi mevcudu muayyen bir mana olarak 
tasavvur eder sonra bu manayı gösterecek tek bir lafız  belirler. Bu lafızlar 
vazedilirken lafızların maddeleri yani harfleri dikkate alınır. Dilde özel isimler, 
cins isimler, şahıs zamirleri, işaret isimleri, ilgi zamirleri, harfler, türememiş 
isimler, mastarlar, türemiş kelimelerin maddeleri ve fiillerin maddeleri şahsî 
vaz’a girmektedir. (Decvi, 1920: 31-2) Nev’i vaz da ise vaz sahibi sayısız lafzı 
aralarında ortak küllî bir mâna aracılığıyla tahayyül eder. Söz konusu lafızlar 
icmali olarak her bir anlama tayin edilir. Örneğin vaz sahibi “fâil veznindeki 
her isim mastar anlamını gerçekleştiren özneye delâlet eder” dediğinde dildeki 
bütün ism-i fâiller kendi anlamlarına tayin olmuş olurlar. İsm-i Fâil, ism-i mef’ûl, 
ism-i mekân, ism-i âlet, ism-i tasgir, ism-i mensûb, ism-i tafdîl gibi türemiş 
isimler başında ahd-i harici ve istiğrak anlamı taşıyan elif-lâm takısı bulunan 
isimler, ism-i münâdâ, haber ve inşa cümleleri, isim ve sıfat tamlamaları nev’i 
vaz kapsamına girerler. (Kuşcu, 171-172; Eğini, 75)

  Vaz, mâna’ya (mevzu leh’e) göre ise özel ve genel olarak iki kısma 
ayrılır. Hâricî mevcutlar zihinde tasavvur edilmeden vaz gerçekleşmez. Çünkü 
lafızlar dış dünyadaki varlıklara göre değil zihindeki suretlere karşılık olarak 
tayin edilir. Bundan dolayı suret vaz’ın mevzu leh’i olduğu gibi âletü’l-vaz’ı 
olarak da bilinir. Ancak bizzat birbirlerinin aynı değildirler. Çünkü özel isim 
ve cins isimler gibi lafız türlerinde zihinde oluşan cüz’i ve küllî suretler hem 
âletü’l vaz’ı hem de lafzın mevzu leh’ini oluşturur. Ancak işaret isimleri, 
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zamirler vb. müphem lafızların vaz’ında mevzû leh ile âletü’l-vaz birbirinin 
aynı değildirler. Âletü’l vaz küllî ise vaz genel, âletü’l vaz cüzî ise vaz özel’dir. 
Bu durumda mevzû leh’e dört vaz çeşidi ortaya çıkmaktadır; a) Özel vaz- özel 
mevzû leh; Lafzın mevzu leh’i ile âletü’l-vaz’ı bir ve aynı şey olan vaz’dır. Yani 
zihinde oluşan cüz’i suret, bir lafzın mânası olarak tasavvur edilirken zihinde 
başka bir suret oluşmaması sadece ilgili suret’in kendisinin düşünülmesidir. 
Örneğin; İstanbul, Ali vb. özel isimler. (Eğini,74) b) Genel vaz-Genel mevzu 
leh; Vaz sahibi, lafızları vaz ederken cüz’i değil pek çok cüz’i suretten hareketle 
ulaşılan ve her birine doğru şekilde yüklenebilen küllî bir mâna tasavvur eder. 
Bu küllî mâna altında pek çok ismi de barındırır. Bu küllî mânayı göstermek 
için cüzî bir lafız tayin edilir. Mesela bir cins isim olarak “hayvan” kelimesi 
kedi, köpek vb. bir çok hayvanı da içine almaktadır. Dilde kullanılan cins 
isimler, mastarlar, fiillerin ve türemiş isimlerin maddeleri, câmid isimler bu vaz 
kapsamındandır. (Eğini,74-75) c) Genel vaz-özel mevzû leh; Dilde işaret ismi, 
zamir, ism-i mevsûl ve harf gibi lafız türleri özellikleri gereği anlamları bağlama 
göre değişmektedir. Bundan dolayı bu lafızlara müphem denilmektedir. Çünkü 
hem özel isim gibi cüzî mâna ifade ederler hem de cins isimler gibi çok sayıda 
cüzî durum için kullanılabilirler. (Güler, 2015:506) Örneğin; “O öğrencidir.” 
cümlesinde cümlenin öznesi kişiler değiştikçe değişebilir. Yani “O” zamirinin 
delâlet ettiği mâna kişiler değiştikçe değişebilir.   

el-İci öncesi mütekaddimin dilciler ve müteahhir dönemde Teftâzânî gibi 
düşünürler müphem lafızların çok sayıda mevcuda delâlet etmek üzere 
kullanıldığından hareketle vaz’larının genel dolayısıyla mevzu lehlerinin de 
genel olması gerektiğini savunurlar. Ancak el-İci ve ondan sonra gelen Cürcânî, 
Ali Kuşçu, Semerkandî, İsferânî müphem lafızların vaz’ı hakkında söylenenleri 
çok da tutarlı bulmamışlardır. Çünkü özel isim ve cins isim dışındaki müphem 
gibi isimleri vaz ederken vaz sahibi zihninde tüm külliler arasında aslında tek bir 
cüzîyi kasteder. Ancak mâna lafza dökülmeden önce tüm bu küllîleri zihninde 
tasavvur etmesi ne yazık ki mümkün değildir. Bunu ancak icmâlî olarak yapabilir. 
Ve nihayetinde zihin dünyasında geçirdiği bu küllîler arasında tek bir cüzî’yi 
tasavvur eder ve onu lafza döker. Şu halde müphem isimlerin vazları genel 
ancak mevzu lehleri özeldir. Örneğin “hüve” “هو”  zamirini kullanan biri çok 
sayıda cüz’î tasavvur etmiş olabilir. Ama hepsi de küllî bir mânanın altındadır. 
Ve bu cüzîlerden ancak birini seçip lafza döker. 

Bu anlamda Adüduddin el-İci’nin Vaz Risalesi’nde lafız-mâna ilişkisinin 
nasıl sistematik bir zemine oturtulması gerektiği bize gösterilmektedir. 
Risalesinde İci, lafızların medlüllerini (gösterdiği mânaları) küllî ya da cüzî 
diye ayırır. Medlül küllî ise; ya zattır, ya eylem ya da ikisi arasında bir nispettir. 
Bu nispet zat tarafından ise türemiş isim, eylem tarafından ise fiil’dir. Medlül 
cüzî ise; hem medlülû hem de vaz’ı cüzî olan lafızlardır yani “özel isim”’dir. 
Medlülü cüzî olduğu halde vaz’ı küllî olanlar ya “harf” ya “zamir” ya da “ilgi 
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zamiri”dir. Bu durumda İci, vaz’ları küllî olan müphem lafızların medlüllerinin 
bilinenin aksine  küllî değil cüzî olduğunu söylemiştir. (İcî, 1311:80)Burada 
bir sorun gündeme gelmektedir. Medlûlü cüz’î olduğu halde vaz’ı küllî olan 
müphem lafız türleriyle anlamın belirginleşmesi zor gözükmektedir. Çünkü 
müphem lafızlar çok sayıda cüz’î durum dikkate alınarak vazedilmiştir. Hangi 
cüz’i durumun kastedildiği nasıl anlaşılacaktır? İci, bunun cevabını ancak 
anlamı belirginleştiren bir karine ile mümkün olabileceğini söyleyerek verir. 
Karînenin ise ya konuşma ortamının içinde ya da dışında gerçekleşebileceğini 
söyler. Eğer karine hitabın içinde ise zamir, eğer hitabın dışında ise işaret ismi 
ya da ilgi zamiri adını alır. (İcî, 1311: 79) Bu arada müphem lafızların karineye 
olan ihtiyacı mecazın karineye olan ihtiyacından farklıdır. Müphem lafızların 
ihtiyaç duyduğu karine, lafızla kastedilen mânanın belirginleştirilmesiyle 
ilgilidir. Lafzın kullanım sıhhati ile ilgili değildir. Mecazdaki karineye ihtiyaç 
ise hakiki mânanın kastedilmesine engel olabilmek içindir. (Kuşcu, 174)

Vaz ilmi ile ilgili bu kısa değerlendirmemiz ışığında Nukrekâr’ın Fevâidü’l 
Gıyasiyye adlı eseri nasıl şerh ettiği ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmak 
istiyoruz. Kitabın meânî kısmının haber ve talepten oluştuğu ifade edilir. Haber 
için ise; “tasavvuru zorunlu olandır.” denilir. Îcî’ye göre haber için yapılan 
tanımlar tenbihlerdir. Nukrekâr “tenbihler” ifadesi için bir tanım veya sınır 
içermediklerini, bilakis oluşumlarının sadece nazari olduğunu söyler. (2020:28) 
Tarif, insan zihninde tasavvur oluşturmaz. Aksine zihindeki tasavvurlardan 
birini diğerlerinden ayırt etmek için tanım yapılır diyen Îcî’nin bu açıklaması 
için Nukrekâr, vaz ilmi çerçevesinde şöyle der; İnsan zihninde tasavvurlar 
zaten bedihi olarak mevcuttur. İnsan zihnindeki o tasavvurlardan olan bir tek 
tasavvuru diğerlerinden ayırt edip  ona bir isim vermek üzere yapılacak tanım 
ise bedihî bir iştir. Çünkü bedihiyyat gereği bir lafzın bir medlulü olmasının 
insan zihni açısından meçhul olması gayet tabidir. Vaz ilmi bize insan zihnindeki 
tasavvurlardan bir tasavvuru ayırt edip bilinenlerden yola çıkarak o tasavvura 
bir lafız belirler. Haber cümlesinin tanımı için Nukrekâr, insan zihninde zaten 
var olan bir tasavvur olduğunu bunu diğer tasavvurlardan ayıracak bir lafzın 
ona vaz edilmesi ve tanımının yapılmasının ise ancak bilinen lafızlardan yola 
çıkarak olabileceğini bunun da mantık ilmindeki devr meselesinden uzak olması 
gerektiğini söyler. (2020:28)

Aynı durum talebin kısımları için de geçerlidir. Çünkü talebin de tasavvuru 
zarurîdir. Temennî, istifham, emir, nehiy ve nida şeklindeki beş kısmında da 
durum bedihidir. Neden bedihidir? Çünkü  her akıllı kimse haber ve talep arasında 
arasındaki farkı anlayabilir. Mesela talep makamında haber cümlesi kurmaz. 
Haber makamında da talebi cümlesi kurmaz. Yalanlanacak yerde tasdik, tasdik 
edilecek yerde de yalanlamaz. Aynı şekilde emredilecek yerde yasaklamaz veya 
bunun aksini yapmaz. Bu farkındalık sadece bilgi sahiplerinde değil bütün akıllı 
insanlar hatta çocuklar bile ve kendilerinden akıllıca davranışlar beklenmeyen 
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deli, bunak insanlar bile onaylanacak veya onaylanmayacak şeyleri gereğinde 
onaylarlar veya onaylamazlar. 

Îcî, haber ile ilgili kısımda, bir ifadenin haber oluşu, konuşanın dinleyende 
bıraktığı “O oturdu.” gibi bir hükme bağlı olduğunu söyler. Ona göre bir söz 
“Ayakta olan” “الِذي هو قائم” veya “Ayakta olması” “أنّه قائم”  örneklerinde olduğu 
gibi sadece kendisine işaret edilen bir hükme işaret etmesiyle haber olmaz. 
Nukrekâr bu kısmı vaz ilmi bilgisi doğrultusunda şu şekilde şerh etmektedir. 
Haberin vaz edilmesi olumlu ya da olumsuz kelâmın dışında iki bağa (nispete) 
dayandırılır. Bu bağ (nispet) eğer akılda ise aklî bağ olarak adlandırılır. Çünkü 
isnaden ve hükmen onda ve ondan oluşur. İkinci bağ ise harici olarak adlandırılır. 
Çünkü kelâm dışında gerçekleşir. Aklî bağ için örneğin; “O oturdu.” “هو قاعد” 
Cümlesini dinleyen kişi mahkumun bih ile mahkumun aleyh arasında zihninde 
oluşturduğu aklî bir bağ ile verilen hükmü zihninde canlandırır. Ancak bu bağı 
kuramazsa hüküm de varid olamaz. Bu bağı kurmuş olması onun aklî nispeti 
oluşturmuş olmasına delildir. “Ayakta olan” “ الِذي هو قائم” ifadesinde ise sadece 
sıla cümlesinin dayandırıldığı müfret bir hüküm vardır. Müsned ve müsned 
ileyhten oluşan bir hüküm sözkonusu değildir. Yine “onun ayakta olması” 
 edatı ile mansup kılınan müfret bir zamire işaret  ”أن“ ifadesinde ise  “ أنّه قائم “
edilmiştir. Bu söz, malum bir tasavvurun husulü itibariyle zata işarettir. Burada 
mahkumun bih ve mahkumun aleyh söz konusu değildir. Konuşan kişi bunu 
muhatabın zihnine göndermeyi dilememiştir. Dolayısıyla bu haberî değildir. 
İşaret edilen hüküm aslında bir haber değil kendisiyle hükmedilen bir 
tasavvurdur. Şu iki cümlede de “ أخوك قائم  هو   ”ayakta olan kardeşindir“ ”الذي 
cümlesi veya “قائم أنه    gerçekten o ayaktadır”  cümlelerinde ise“ ”حق 
 .ifadeleri sadece kendilerine işaret edilen hükümlerdir “ أنّه قائم “ ve ”الِذي هو قائم “
Doğruya veya yalana ihtimali olan haber cümleleri değillerdir. (2020, 31)

Aklî bağ dışında haricî bağ dediğimiz durum ise verilen hükmün dış âlemde 
oluşmasıyla ilgilidir. Bu durum söz konusu ise harici bağ var denilebilir. Ama 
harici bağın olması zarurî değildir. Çünkü haberin delâlet ettiği şeyin yani bir 
hükmün gerçekleşmesi mutlak değildir. Bu ancak muhatabın bunu konuşanın 
sözünden anlaması itibariyledir. Zira konuşan kişi zihnindekinin tersini da haber 
verebilir. Haberin delalet ettiği şey mutlak olarak (hükmün) gerçekleşmesi 
olsaydı bu haber olmazdı. Ama bu hükme ittifakla haber denilmiştir. Eğer haber 
için; “delâlet ettiği şeyin yani hükmün gerçekleşmesidir.”  dersek haberin doğru 
ya da yalana ihtimali olan hüküm tanımını kabul etmememizi gerektirir ki 
bu da mümkün değildir. Özetle haber cümlesinin oluşumu sadece dinleyenin 
duyduğu lafzın hükmünün kendi nefsinde var oluşudur. Bu da nevî vaz çeşidine 
girer ki o da haberin ve haber verenin niteliğine bakılmaksızın onun medlulleri 
dinleyicinin zihninde oluştuğu zaman doğruluk ve yalana olan ihtimali ile 
olur. (2020:33)Bu itibarla haber verildiği zaman akla ilk gelen haberin doğru 
olup olmadığıdır. Ancak vazî medlûlâtın delalet ettiği şeylerden farklı olması 
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da caiz olabileceğinden haberin yalan olma ihtimali de olabilir. Bu durumda 
akla haber veren kişinin niteliği gelir. Şayet haber veren doğru sözlü olduğu 
dinleyici tarafından zannediliyorsa haberin doğru olacağı aksi halde haberin 
yalan olma ihtimali zihne gelir. Peygamber sözleri katî suretle doğru olacağı 
bilinen haberlerdir. Haber cümleleri üzerindeki bu kıyas hitabiliğine göredir. 
Burhaniyetliğine göre ise bazı haber cümleleri bedihiyattandır. Yalan olma 
ihtimali hiçbir şekilde zihne gelmez. “Bir ikinin yarısıdır.” gibi bir haber 
cümlesini zihin katî surette doğru kabul eder.

Haberin cumhura göre doğru olma şartı dış dünyada söylenen habere 
muvafık durumun gerçekleşmesidir. Şayet verilen haberin tersi bir durum söz 
konusu ise verilen haber yalandır. Nazzam’a göre ise söylenen haberin doğruluğu 
veya yanlışlığı söyleyen kişinin inancı ile doğru orantılıdır. Ona göre haberin 
geçekte doğru ya da yanlış olması önemli değildir. Nazzam bu görüşüne delil 
olarak şu âyet-i kerimeyi delil olarak getirir. “Münafıklar sana geldiklerinde: 
‘Biz, senin Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik ederiz.’derler. Allah da senin 
kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber, Allah onların bunu 
söylerken yalan söylediklerine, samimi olmadıklarına şahitlik eder.” (Münafıkun, 
1/63.) Nazzam’a göre münafıklar kurdukları cümlenin hernekadar  dış dünya da 
gerçekliği olsa da inancalarına zıt olduğu için yalan söylemişlerdir. Dolayısıyla 
verdikleri haber yalandır. Rabbimiz de bize bunu ayet-i kerimenin devamında 
bildirmiştir. Nukrekâr bu ayet-i kerimenin tevil edilmesi gerektiğini bildirir. 
Çünkü burada yalanlanan husus onların kendi itikatlarına ters bir şey söylemeleri 
değildir. Bilakis bu sözlerinde samimi olmamalarıdır. Nitekim “Allah bilir ki 
sen onun elçisisin” ayetini bir cümle-i muteriza olarak zikredilmiştir. Burada 
yalanlanan şey münafıkların samimiyetidir, sözleri değildir. Nitekim ayette bu 
durum tekit ifade eden “إن” ve “ل” harfleriyle cümlenin isim cümlesi olarak 
gelmesi münafıkların aslında söyledikleri bu sözün sübut ifade ettiği anlamına 
gelir. Yani münafıklar aslında öylesine sadece söyledikleri tek bu cümlede 
yalancı oldukları değil, aslında inançları gereği onlar hiçbir zaman samimi 
olmayacaklardır. Ne bu cümlelerinde ne de başka cümlelerinde. Onlardan doğru 
bir haber almayı beklemek boş bir beklentidir. (2020:37)

Nukrekâr, Nazzam’ın bu görüşünü farklı başka bir örnek ile de değillemeye 
çalışmıştır. Ona göre Yahudi kendi itikadına göre doğru olan (İslam bâtıldır.) 
ya da kendi itikadına göre yalan olan (İslam haktır.) bir şeyi söylese ilkinde 
söylediği şey vakıaya mutabık düşmediği için yalan, ikinci söylediğinde de 
vakıaya mutabık düştüğü için doğru kabul edilir. Bu durum Yahudinin inancından 
uzak bir kabuldür. İcma da bunu destekler. (2020:37)

Câhız’a göre ise bir haberin doğruluğu hem inanca hem de vakıaya 
uygunluğu ile doğru orantılıdır. Câhız bu görüşüne delil olarak Sebe suresinin 
7. ayet-i kerimesini “Allah’a iftira mı atıyor yoksa delirdi mi?” getirir. Kafirler 
bu sözleri ile Hz.Muhammed(sa.)’in elçilik iddiasını Allah’a iftira veya delilik 
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sırasında söylenen sözler olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Çünkü delilik 
durumunda söylenen sözler iftira kabilinden olduğu için yalan da doğru da 
sayılmaz. Kafirler tarafından vakıaya uygun da değildir. Mekke halkı Belagatta 
usta olup hangi  üslup ile kendilerini ve karşılarındakini ikna edeceklerini 
bildikleri için Peygamberin yalan söylediğini kendi zanlarınca böyle kanıtlamaya 
çalışmışlardır. Onlara göre yalan söyleyen kasıtla birlikte bunu yapar. Doğru 
söyleyenin durumu da böyledir. Kasıt barındırmayan mecnunun sözü gibi 
sözler ise doğru da olabilir ve yalan da olabilir. Bu açıklamaya Nukrekâr şöyle 
cevap verir; İftira mutlak yalandan daha hususi bir şeydir. Çünkü o yanlışlıkla 
söylenen yalanın karşısında bulunan kasti bir yalandır. Sebe suresinin bir önceki 
ayeti ise “İnkârcılar şöyle dediler: ‘çürüyüp paramparça olduğumuzda yeni bir 
yaratılışa konu olacağınızı iddia eden bir adam gösterelim mi size? Allah’a iftira 
mı atıyor yoksa delirdi mi?’Bilâkis asıl Allah’a inanmayanlar azaptadırlar tam 
bir sapkınlık içindedirler.” Ayetten de anlaşılacağı üzere aslında kafirler yeniden 
diriliş gerçeğine inanmadıkları için kendilerince bir delil getirme gereği duyup 
bunu alay konusu yaparak böyle bir şeyi ancak deli olan biri iddia edebilir 
diyerek kendilerini haklı çıkarma yarışına girmişlerdir. Ancak ayet-i kerimede 
Allah öldükten sonra dirilişi inkar edenlerin asıl büyük bir delilik ve sapkınlık 
içinde olduklarını çünkü Allah’ın gerçekleşmesini vaad ettiği şeyleri inkar kişi 
için en büyük hüsran ve kayıptır. Öyle ki ortada delilik olarak kabul edilebilecek 
bir durum sözkonusu ise bu olsa olsa kafirlerin bu kör inkarlarıdır. (Nukrekâr, 
2020:34)

İcî, eserine isnad konusunda önemli bir yeri olan ve her belâgat 
eserinin mutlaka ele aldığı muktezâ-yı zâhire göre kurulan cümle çeşitlerini 
sıralayarak devam eder. Bunlar; İbtidâî haber; muhatabın zihni bilgiden boş 
olma durumunda tekidsiz kurulan cümle, Talebî haber; muhatabın tereddütlü 
olma durumunda bir te’kit edatı kullanarak kurulan cümle ve İnkârî haber; 
muhatabın inkar konumunda olması durumunda birden fazla te’kid edatı 
kullanılarak kurulan cümledir. Bu üç durumu da Nukrekâr, İcî’den de önce 
gelen Sekkâki’nin kullandığı şiir ve ayetleri kullanarak şerh etme yoluna 
gitmiştir. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz üzere belâgat ilmini belli bir 
sistematiğe oturtan Sekkâki olmuştur. İcî ‘ye göre ise; “faideyi ve lazımını 
bilen kişi bazen hitabi itibarlar sebebiyle onları bilmeyen yerine konulabilir. 
Bu itibarların kaynağı çeşitli vecihlerle onu cahil saymaktır.” Bu durumu 
Nukrekâr,  muktezâ-yı zâhirin dışında gerçekleşen durumlar olarak yorumlayıp 
belâgat ustalarının da yaptığı gibi bunların dört şekilde mümkün olabileceğini 
ifade eder. Bunların birincisi  muhatabın hükümle bilgisi olmasına rağmen 
bilgisi olmayan konuma indirgenmesidir. Bu duruma örnek olarak Sekkâki 
Bakara suresinin 102. Ayet-i kerimesini örnek olarak verir. Aynı örneği İcî de 
eserinde zikretmiştir.  

 ﴾َولَقَْد َعِلُموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اآلِخَرةِ ِمْن َخالٍَق َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَنفَُسُهْم لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن﴿
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“Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi 
biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü! Keşke bunu 
bilselerdi!.” (Bakara 102/2.) Nukrekâr’a göre bu ayet-i kerimenin başında 
kullanılan “لَقَْد” ifadesi Ehl-i kitabın aslında ilim sahibi olduklarının lafzî delâlet 
olarak kanıtıdır. Ancak ayet sonundaki “لَْو” ifadesi ilk cümledeki kesinlik 
ifadesini değillemiştir. Lazfî delâlet gereği bu şekilde kurulan bir cümleden ise 
kesinlikle ehl-i kitabın ilim sahibi olmadıkları çıkmaktadır. Ayet başının sonu ile 
arasında olan bu ifade farklılıkları ancak akli delâlet yoluyla anlaşılabilir. Çünkü 
âyet başında ispat sonunda ise nefy söz konusudur. Ayet başında ehl-i kitabın 
sihir satın alan kişinin ahiretten aslında nasibi olmadığını bildiklerini “mutlaka 
biliyorlardı” ifadesi ile dile getirilirken bu bilgilerine göre hareket etmedikleri 
için ayet ehl-i kitap sanki bu bilgiyi bilmiyormuş seviyesine indirilerek “keşke 
bilselerdi” şeklinde tamamlanmıştır. Burada ayet-i kerime muktezâ-yı zâhirin 
dışında bir hüküm ifade eder ki bu durum ancak belâgat ehlinin anlayabileceği 
ince bir nüktedir. Çünkü belâgat ilmi, bilgisi ile amel etmeyen ya da bilgisi 
taklidi olan veya bilgisi zayıf bir delile dayanan kişiyi hiç bilgisi olmayan yani 
cahil kişi makamına koyarak cümle kurmayı öğretir. 

Muktezâ-yı zâhirin dışındaki diğer durumlar ise; hüküm hususunda soru 
sormayanın soru soran konumuna indirgenmesi, hükümle ilgili bilgisi olan 
birini, bilgisi olmayan biri konumuna indirgemesi, hükmü inkâr etmeyenin 
inkâr eden konumuna indirgenmesi ve hükmü inkâr edenin etmeyen konumuna 
indirgenmesi.  

İsnad  konusunu böylece noktaladıktan sonra İcî, müsned ve müsned ileyh 
konusunu ele almıştır. İcî, Sekkâki’den farklı olarak müsned ve müsned ileyhi 
bahsini tek bir başlık altında ele almıştır. Dolayısıyla Nukrekâr da bu iki konuyu 
tek başlık altında şerh etmiştir. Müsned ve Müsned İleyh’in muktezâ-yı zâhire 
göre yaklaşık olarak ondört durumu ele alınmıştır. Biz konumuzun sınırları 
gereği burada bazı konuları seçerek değinmeyi tercih ettik. Örneğin hazif konusu 
ile ilgili olarak Îcî, “Hazif, müsned ve müsned ileyhte, fiilde, mef’ûlde ve diğer 
müteallakâtta gerçekleşebilir. Ancak fâilde müstesnadır. Zira fiil muayyen bir 
isnad için vardır ve bu müsnedün ileyhin zikredilmesi ile gerçekleşebilecek bir 
nispettir” der. Nukrekâr şerhini vaz ilmi çerçevesinde yaparak şöyle der; Hazif 
ya sadece müsnedün ileyhte ya sadece müsnedde ya da her ikisinde birden ya 
da müteallakatta olur. Ancak fail müteallakat içinde istisnadır. Çünkü onun 
fiile olan bağlılığı nedeniyle hazfi gerçekleşmez. Ancak fiil hazfedilirse fail de 
hazfedilebilir. Fiilin mastarının ise hazfedilmesi caizdir. Çünkü masdar fiilin 
aksine sadece hades için vaz olunmuştur. Fiil ise muayyen bir isnad için vaz 
olunmuştur. İsnad bir olayın bir zata nispet edilmesidir. Yani isnad vaz’idir. Bu 
vaz’da nispet de ancak müsned ileyhin zikredilmesi ile gerçekleşebilir. Mastar 
vaz edilirken aslolan mahiyettir. Mastar faile ihtiyaç duymaz. Ancak fiil üç 
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zamandan biri ile vazolunurken hadesi gerçekleştiren; yani fail de zikredilmek 
zorundadır. (2020:56)

Hazfin anlaşılması her zaman vaz ilminin bir sonucu olmayabilir. Bu 
bazen de sadece aklın şehadeti ile de olabilir. Nitekim aklın şehadeti daha kesin 
bir gerçeklik taşımaktadır. Çünkü aklın şehadetinde bir karine söz konusudur. 
Lafzın şehadeti ise sadece vaz ilmine ve zanna dayanır. Bundan dolayı daha 
zayıftır. Çünkü hakikat, mecaz ve kinaye gibi içeriklerin dışında kalır. Müsned 
veya müsned ileyhin zikredilmesinde lafzın şehadetine, hazfedilmesinde ise 
aklın şehadetine ihtiyaç vardır. Ancak aklın şehadeti yine lafza delâlet edecek 
bir karineye ihtiyaç duyar. Lafzın şehadetinde ise o lafzı destekleyecek bir akıl 
söz konusu değilse lafzın şehadeti geçersiz sayılır. Yani aklın delâleti lafzın 
delâletinden daha güçlüdür. (2020:60)

Müsned İleyhin hallerinden olan marife ve nekra ile ilgili kısımda ise Îcî, 
nekrayı kişinin nefsinin belirli bir şey mülahaza edilmeksizin yöneldiği şey 
olarak tanımlar. Nukrekâr, bu kısmı şu şekilde şerh eder. Bir şey dinleyici 
tarafından bilinen hale gelmesi demek tasavvur edildikten sonra o tasavvur için 
dinleyicinin bir lafız vaz etmesi demektir. Bu lafız nekra da olabilir marife de. 
 kelimeleri arasındaki fark yani marife ile nekra arasındaki fark ”أسد“ ve ”األسد“
ise mahiyet farkıdır sadece. Ahd ve istiğrak farkı değildir. Nekra isim cins 
ismidir ve mahiyete delâlet eder. Marife isim ise hakikate delâlet eder. “أسامة”  ve 
 arasındaki farka baktığımızda ise el-esed cinsin adı üsame ise cinsin ”األسد“
alemidir. Üsame cevhere delâlet eder. Yani ondan ayrılması mümkün değildir. 
Ziyade bir şeye ihtiyaç yoktur. Bu bir teayyündür. El-esed de ise durum tam 
tersidir. Burada teayyün lam harfinden kaynaklanır. Yani cevherinden değil. Lam 
çıkarsa teayyün de ortadan kalkar. Marifeliğin manası olan tayin, vaz itibariyle 
başka bir lafzın ziyade edilmesine gerek kalmadan ifade edilir. Bu belirli bir zat 
için vaz edilen alemdir. Bu tür vaz, şahsi veya vazi olabilir. Yahut da lafzın 
cevheri tayin ifade etmez ve bunu dışarıdan kazanır. Bu da ya tayini ifade eden 
şeyin bir harf olabildiği gibi olmaya da bilir.  Tayini ifade eden şeyin harf olması 
durumu iki kısımdır: Lam ile yapılması veya nida harfi ile yapılması. (2020:75)

Değerlendirme ve Sonuç

Arapça’nın mucizevi bir dil oluşu onun sadece Kur’an dili oluşundan 
kaynaklanmıyordu hiç şüphesiz ki. Sahip olduğu zengin kelime dağarcığı 
ve belâgi üslubu onu diğer dillerden farklı kılıyordu. Bu farklılık yıllar boyu 
kadim ulema tarafından defalarca kaleme alınmıştır. Sekkâki bu çalışmaların 
zirvesini Miftahu’l- Ulum adlı eseri ile ortaya koymuştur. Bu esere yapılan bir 
çok şerh içerisinde İcî’nin ortaya koyduğu Fevâidu’l-Gıyasiyye adlı eser ise 
kelâmcı gözüyle Miftahu’l-Ulum’un bir özeti niteliğindeydi. Bu özete yapılan 
şerhler arasında Nukrekâr’ın şerhi ise zamanın Zemahşerisi vasfı ile kattığı 
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farklı bakış açısı ile belâgatın mantık ve vaz ilmi ile nasıl şerh edildiğinin 
gösterildiği bir eser olmuştur. Çünkü gerek mantık ilmi ve gerekse vaz ilmi dil 
ilimleri içerisinde oldukça önemli bir temel teşkil etmektedir. Mantık ilmine 
vakıf olunmadan diğer ilimlerde söz sahibi olmak çok da mümkün değildir. 
Sözkonusu olan dil ilimlerinden biri olan meâni ilmi ise mantık ile iç içe geçmesi 
oldukça normaldir. Vaz ilmi ise kelimelerin hangi suretle vaz edildiğine dair 
bizi aydınlatmaktadır. Meâni ilminde sözcüklerin yere ve zamana göre birer inci 
gibi dizilmesi kelimelerin seçiminde bir titizliği zorunlu kılmaktadır. Bu titizlik 
ancak vaz ilminin süzgecinden geçerek sağlanabilirdi ki Nukrekâr bu konuda 
eşsiz bir bilgi birikimi sergileyip vaz ilmini meâni ilmi üzerinde kullanmıştır. 
Biz de makâlemizin konusu gereği vaz ve mantık ilmiyle meâni ilminin nasıl 
şerh edildiğini örneklerle kısaca ele almaya çalıştık
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Giriş

Bir dönemin tarihçileri ve realistler, küresel ve bölgesel düzeylerde 
“güç”ün yer değiştirmesinin (kaymasının) devletleri “büyük güç” 
savaşlarına götürebileceğine inanıyorlardı. İyi senaryo savunucularınca 

ise devletler ile uluslararası sistem arasındaki yüksek düzeyli yakınlaşma ile 
savaş olasılığının azaldığı öne sürülmektedir. Bugün periferik orta güç ve etkili 
bölgesel aktörler, Asya-Pasifik bölgesinde hüküm süren küresel güç ABD ile 
yükselen büyük güç Çin çekişmesinde stratejik tercih ikileminde kalmaktadırlar. 
Avrasya ve Orta Doğu alanında da bölge ülkeleri için Rusya-ABD ikilemi ön 
plana çıkmaktadır. Dengeleyici bir güç niteliğiyle Rusya, sağlamış olduğu sınırlı 
jeopolitik destek ile Türkiye açısından yeni bir denklemin ayağını oluştururken, 
Çin kuşak ve yol projeleri ve finansal gücü ile Türkiye üzerinde etkisini 
artırmıştır. Bunu mukabil Rusya ve ABD’nin Ortadoğu ve Karadeniz politikaları 
Türkiye için ciddi bir güvenlik sorunu oluşturmakta ve ayrılıkçı örgütlere verilen 
desteğin düşmanca eylem olarak görüldüğünün altı çizilmektedir. 

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Rusya Bölümü’nde yayınlanan bir 
analizde Türkiye’nin yeni dönemde (ABD seçimleri sonrası) Batı, Rusya ve 
giderek artan bir şekilde Çin arasında denge kuran çok vektörlü bir dış politika 
izlemeye çalışacağı ifade edilmiştir (Bechev,2021). Uluslararası siyasette 
çok vektörlü bir denge mümkün müdür? Denge koşulları nelerdir? Ayrı bir 
pencereden, “dengeleyicilerin” güvenlik sorunu haline geldiği ilişkilerde 
dengeleyici bir “strateji” ne denli gerçekçidir?

Bu sorun sadece Türkiye’nin sorunu değildir. Bu güçlerden bir veya 
ikisi ile iktisadi ilişki geliştirirken, diğer güç ile stratejik güvenlik ilişkilerine 
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girmek ya da sürdürmek gibi karma stratejilerin imkân dahilinde olup olmadığı 
hususu Asya-Pasifik ve Batı’nın periferi ülkelerinde canlı tartışma konusudur. 
Özellikle Türkiye açısından denge stratejisi dışında riskten korunma stratejisi 
geliştirmenin koşulları mevcut mudur? Büyük oyuncuların bölgesinde yarattığı 
açmazlar karşısında stratejik tepkisinin ne olacağı sorusu ciddi bir ikileme 
kucak açmaktadır. Geçmiş dönem genel dış politikalar açısından Türkiye’nin, 
açıklanan stratejilerin ardında gizlenen stratejilerin olduğunu sürekli görmezden 
gelerek, soruna uyum sağlayarak yaşamayı, “peşine takılma” stratejilerini tercih 
ettiği görülmüştür. Tarihsel süreçte 2012 yılında ABD Asya Pasifik bölgesine 
dikkat çekip stratejik sıklet merkezini o bölgeye kaydıracağını ifade ederken1 
Orta Doğu’da kanlı çatışmalar başlamış ve Suriye’nin bir bölümü açıkça işgal 
edilmiştir. Çalışma tarihsel ve algısal bakış açılarını da göz önünde bulundurarak 
denge politikaları üzerinde durmaktadır.

1. Dengeleyicilerin Güvenlik Sorunu Haline Geldiği İlişkilerde 
Dengeleyici Bir “Strateji” Ne Denli Gerçekçidir?

1.1. “Denge” Sorunu ve Oyunu 

Denge (Balans) terimi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde “zihinsel ve duygusal 
uyum, istikrar, bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene 
anlamı taşımaktadır. Fiziksel olarak da “birbirini ortadan kaldıran güçlerin 
sonucu olan durma hâli” şeklinde açıklanmaktadır. Yabancı bir sözlükte orta 
hatta tutma gayreti şeklinde bir tanımlamaya da rastlanmaktadır (DWDS,2021). 
Bu tanımdan hareketle denge aynı kararda, biçimde devam etme, kararlılık, 
şekliyle de ele alınabilir. Türkiye üzerine yapılan açıklamalardan hareketle çok 
vektörden gelen etkiler birbirinin momentini sıfırlayacak ve Türkiye ayakta 
kalmayı sürdürecektir. Bu denge ne tür ve nitelikli bir denge olacaktır? Farklı 
bir stratejik tutum mümkün müdür?

Siyasi denge, bir iktidarın hegemonyasının aksine devletlerin güç 
oyunlarındaki durumunu ifade etmektedir. Bir dış politika maksimi/ilkesi 
olarak, denge fikrinin antik çağda (örn. Yunan şehir devletlerinin siyasetinde) 
uygulanmakta olduğu modern zamanlarda ise İtalyan küçük devletleri 
arasında çok sayıda egemen rakip devletin ortaya çıkmasıyla da ortaya çıktığı 
görülmektedir.

1 Başkan Obama 5 Ocak 2012’de ABD’nin Küresel Liderliğini Sürdürmek: 21. Yüzyıl Savunma 
Öncelikleri (The Secretary of Defence) raporuna dayalı olarak yaptığı konuşmada stratejik 
ağırlığın Asya Pasifik bölgesine kaydırılacağını söylemiştir. U.S. Department of Defense. 
(2012). Sustaining U.S. global leadership: Priorities for 21st century defense. Washington DC: 
Department of Defense. Sustaining U.S. Global Leadership_ Priorities for 21st Century Defense, 
January 2012 : Joint Chiefs of Staff : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive 
Erişim Tarihi 20.05.2021
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Osmanlı İmparatorluğu denge politikaları çerçevesinde konuya 
baktığımızda Avrupa’da Kanuni S. Süleyman döneminde Katoliklere karşı 
Protestanları desteklemek şeklinde jeopolitik şekillendirmeye yönelik olduğu 
görülmektedir. 1533 Alman seferinden sonra farklı bir boyuta gelmiştir. 
Osmanlı akınlarının yarattığı tehdit ve büyük ekonomik kayıplar, Protestanlığın 
Katolikler tarafından tanınmasına önemli bir vesile olmuştur. Coğrafyaya 
dayalı güç siyasetinde, düşmanı veya rakibi şekillendirmedeki (düşmana tesir 
etmekteki) amaç; onu mümkün olduğunca en zayıf şartta ve en kötü tertipte 
tutmaktır. Düşmanın kararlarına tesir etmek, siyasi ve askeri başarı ile doğru 
orantılıdır (Ergün&Kurban ,2020:32). Güçlü olduğu dönemde şekillendirici ve 
denge kurucu bir devlet, zayıfladıkça gelişen güç merkezlerinde karşısındaki 
tehdidi dengeleme arayışlarına girmektedir.

XVI-XVII. yüzyıllarda Ortadoğu ve Avrupa’da en geniş sınırlarına dayanmış 
olan Osmanlı Devleti bölgenin en güçlü devletiydi ve Osmanlı devleti bu süreçte 
sürekli diplomasiye gerek duymadan, kendisini Batı’dan üstün görerek, Batı’yı 
tanımadan XVIII. yüzyıla kadar Avrupa’daki güç mücadelesine karışmamış ve 
farklı bir dış politika sürdürmüştür (Sander,1987:3) (Tuncer,2010:13).

Avrupa’ya yönelik genişleme ve fetih sırasında Osmanlı devletinin 
karşısındaki en önemli rakibi Habsburglar olmuştur. Avrupa siyasi yapısının 
özelliği biri birine denk güçlere bölünmüş rakip devlet ve devletçiklerden oluşması 
birçok gelişmenin sebebini teşkil ettiği gibi varlıklarını sürdürmelerinde denge 
politikalarının önemli bir rolü olmuştur. Ancak Habsburg hanedanına mensup V. 
Karl Avrupa’daki güç̧ dengelerini tamamen sarsmıştır. İmparatorluk yarışındaki 
rakibi Fransa kralı Fransuva’yı Pavia’da mağlup ederek engelsiz bir şekilde 
yoluna devam etmiştir. Bu süreçte Fransa’dan bir yardım talebi alan Kanuni, 
Avrupa’ya yapacağı fetih politikası için bunu bir fırsat olarak değerlendirmiş 
ve Habsburglar ile müttefik olan Macaristan üzerine sefer düzenlemiştir. Bunun 
sonucunda ise İmparator V. Karl Doğu’dan gelen bu büyük güçle ve daha sonra 
onun dahili etkileriyle uğraşmak zorunda kalmıştır (Vocelka,1977:28). Ortaya 
çıkan bu yeni durum, Avrupalı devletler arasında tek taraflı olarak bozulan 
dengeyi geri getirmiş̧ ve V. Karl’ın mutlak gücüne karşı direnenlere kendilerini 
savunmaları için bir imkân sağlamıştır.

Daha sonra bazı tarihçilere göre Osmanlı Devleti ilk kez Mısır’ı işgal eden 
Fransa’ya karşı İngiltere ve Rusya’nın desteğini alarak savunmacı bir denge 
politikası uygulamıştır. Dengeleyici rolünün sona erdiği ve bekasını dışsal 
dengelerde aramaya başlayan Osmanlı, Napoleon’un 1798’de Mısır’ı işgal 
etmesi üzerine Rus savaş gemilerinin ilk defa Boğazlardan serbestçe geçişine 
izin vermiş ve Rusya Akdeniz’e açılarak Osmanlı Devleti ve İngiltere’yle 
beraber Fransa’ya karşı savaşmıştır. Osmanlı XIX. yüzyılda da Avrupa devletleri 
arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmeye çalışmış, 
büyük toprak kayıplarının yaşanmasıyla birlikte Avrupa devletleriyle zaman 
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zaman ittifaklar kurma yoluna gitmiştir. Dünya siyasetinde 19. yüzyıl, devletler 
arası sömürge yarışı ve güç mücadelesinin en yoğun yaşandığı dönemlerden biri 
olmuştur. Ancak dış dengelere dayanan varlık sorunu, dengeleyicilere büyük 
bedeller ödenmesine neden olmaya devam etmiştir.

Coğrafi bakımdan Anadolu’nun jeolojik bir parçası olan Kıbrıs, Osmanlı 
fethinden önce sıkça el değiştirmiş ve Doğu Akdeniz’e egemen devletlerin 
idaresi altına girmiştir. Kıbrıs, baskıcı Venedik egemenliğinden sonra 1571’de 
adada Türklerin varlığını büyük bir hoşnutlukla karşılamış ve Osmanlı’nın 
16. yüzyıldaki yükselme döneminden faydalanarak düzenli bir yönetime 
geçmiştir (Manisalı,2003:7-9). Doğu Akdeniz’de önemli bir konumu bulunan 
ve Hristiyanlığın son kalesi olarak görülen Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından 
fethi Hristiyan âlemince hoş karşılanmamıştır. Bu yüzden ada sürekli olarak 
Türklerden koparılmaya çalışılmıştır. İlk olarak Fransız ve Rus misyonerleri 
Kıbrıs’a gönderilmiş ve Osmanlı karşıtı kışkırtıcı eylemler başlatılmıştır 
(Luke,1969:18-19). Osmanlı Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra 
Kıbrıs’taki Hristiyanlara Yunan kimliğine geçme hakkı tanımıştı. Osmanlı’da 
kalan Ortodoks Hristiyanlar, Osmanlı ile elde ettikleri ticaret hakkını kullanarak 
yerli Rum burjuvazisi oluşturmuş ve bu durum İngiliz dönemine zemin 
hazırlamıştır (Gürel,2020:13-14).

İngiltere’nin hayalini kurduğu Doğu Akdeniz’de etkin olma politikası. 
İngiliz Başkanı Disraeli’yi, 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Doğu 
Akdeniz’i daha çok arzular hale getirmiştir. Doğu Akdeniz’de etkinlik 
sağlayabilmenin getirileri İngiltere tarafından çok önceden düşünülmüş ve 
93 (1877-1878) Harbi sırasında bu düşünce akıllarda daha da alevlenmiştir 
(Gürel,2020:19-20). Rusya’nın boğazlara doğru ilerleyişinden rahatsız olan 
İngiltere, Rusya’nın karşısında tek başına duramayacağının farkında olan 
Osmanlı Devleti ile iletişime geçti. Osmanlı ile İngiltere arasında gerçekleşen 
yazışmalarda; İngiltere, Osmanlı Devleti’ni destekleyebilmesi için bir üs istedi 
ve bu üs Kıbrıs’tı. II. Abdülhamit, gelirinin Osmanlı hazinesine aktarılması 
koşuluyla Kıbrıs’ı geçici olarak İngiltere’ye verdi. Antlaşmaya göre Kıbrıs geçici 
olarak İngiltere’ye bırakılıyor ve Osmanlı’nın ada üzerindeki mülkiyet hakkı 
korunuyordu fakat bu antlaşma Osmanlı tarafından yetersiz bulunduğu için 1 
Temmuz 1878’de ek olarak yeni gizli bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşmaya 
göre; yıllık 92 bin altın karşılığı Kıbrıs İngiltere’ye kiraya verilmişti. Rusya’nın 
Kars ve Doğu Anadolu’yu terk etmesi halinde İngiltere’nin Kıbrıs’ı boşaltacağı 
belirtiliyordu (BCA, 2000:20-23). Rus tehdidine karşı destek ve politik denge 
fikriyle yola çıkılan siyasal eylemler istenilen sonucu vermedi ve anlaşmanın 
son bölümü uygulanmadı. Dışsal dengelerle varlığı sürdürmenin geçerli bir yol 
olmadığı Osmanlı tarihinden miras kaldı.

Denge fikri, Avrupa devletler sistemi içinde her zaman diplomasiye, ittifak 
siyasetine ve savaşa hâkim olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden 
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sonra ABD-Sovyetler Birliği bloklaşmasının etkisiyle Avrupa kıta içi dengeler 
fikrinden uzaklaşmıştır. Doğu Bloku’nun dağılmasından sonra ise böyle bir siyasi 
denge fikri yerini giderek daha fazla ekonomik ve sosyal dengesizliklere ve daha 
fazla karışıklıklara bırakmaktadır. Bu süreç denge bağlamının dengeleyiciler/
dengenin merkez güçleri, dengelenenler, dengeleme alanı, nasıl bir denge/denge 
türü, denge ötesi stratejilerinin anlaşılmasını gerektirmektedir.

Neorealist bakış açısıyla Waltz ve Walt devletlerin güvenliklerini daha 
sağlam zemine oturtmaları için seçebilecekleri iki strateji bulunduğu konusunda 
hem fikirdir (Waltz,1979) (Walt,1987): Dengeleme ve Peşine Takılma (sürü 
halinde gitme) (Balancing – Bandwagoning). Dengeleme, devletlerin ya 
kendilerini silahlandırabileceklerini ya da büyük güçlere karşı denge sağlamak 
için diğer güçlerle ittifaklar kurabileceklerini öne sürerken, ikincisi, güvenlik 
güvencelerini aramak için büyük güçlere takılan devletleri ifade eder (Waltz 

,1979:116-117).
Nye ve Welch güç dengesi teriminin (Balance of power) en az üç ayrı 

anlamda kullanıldığını belirtmektedir. Basit bir güç dağılımı anlamı taşıdığı 
gibi diğer yandan politika olarak güç dengesi, dengeleme politikasına atıfta 
bulunur. Bu durumda devletler herhangi bir devletin güç üstünlüğünü elde 
etmesini önlemeye çalışırlar. Güç dengesi zayıf kim ise onunla birleşileceğini 
öngörür. Ayrıca bu terim çok kutuplu sistemler olarak 18 ve 19. Yüzyıllarda 
gelişen tarihsel durumları betimlemek için de kullanılmaktadır. Bunun yanı 
sıra güç dengesini ittifaklar kavramıyla da yakından ilişkilendirmektedir 
(Nye&Welch,2011:108-117). Bazı realistlerin gücün eşit dağıldığı durumda 
istikrarın sağlanacağını savunurken hegemonik istikrar kuramcıları ise 
dengelenmemiş gücün istikrar sağladığını öne sürmektedirler. 

1.2. Denge ve Bandwagoning (Peşine Takılma) 

Devletler önemli bir dış tehditle karşı karşıya kaldıklarında, denge kurabilir 
ya da peşine takılmayı (Bandwagoning) tercih edebilirler. Dengeleme, mevcut 
tehdide karşı başkalarıyla ittifak kurmak olarak tanımlanırken, Bandwagoning 
(Peşine Takılma) tehlike kaynağı ile uyum anlamına gelir ve yükselen güç ile 
ittifak kurnayı ifade eder. Schweller, Bandwagoning’in “dengelemenin basitçe 
zıttı” olmadığını öne süren araştırmacılardandır. Her iki eylem de bir tehdide 
meşru bir yanıt olabilir, ancak iki politika seçeneği devletin farklı amaçlarını 
ileriye taşır. Dengeleme, yalnızca kendini korumayı amaçlayan muhafazakâr bir 
tepkidir; Öte yandan, Bandwagonning’in açgözlü, yağmacı sonuçları olabilir 
ve oluşması için gerçekten de bir tehdit gerektirmez (Schweller,1994:74). 
Dengeleme Bandwagoning’e baskın gelirse, devletler daha güvenli kabul 
edilebilir, çünkü saldırganlar birleşik muhalefetle karşı karşıya kalacaktır. Baskın 
eğilim “peşine takılma” olarak öne çıkıyorsa, güvenlik sıkıntısı doğar, çünkü 
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başarılı saldırganlar ek müttefikleri çekecek ve rakiplerinin gücünü azaltırken 
güçlerini artıracaklardır.

“Dengeleme” (yükselen bir güce karşı ittifak kurmak, hegemonyasını 
engellemek için ittifak kurmak) ve bandwagoning” (yükselen bir güçle ittifak 
kurmak, beklenen zaferinin ganimetlerinden bazılarını toplamak) “çeteleşme” 
nin göreli önemi üzerinde uzun süredir tartışmalar devam etmektedir. SSCB’nin 
dağılmasını müteakip ABD’nin “peşine takılan” NATO’nun Avrupalı üyelerinin 
sergiledikleri tutum eski Sovyet topraklarında “yağmaya” ve yayılmaya 
başladıkları görüntüsü vermiş, Doğu Avrupa’da bugünün gerginliklerinin 
doğmasında ciddi pay sahibi olmuşlardır.

Walt’ın Denge ve Peşine Takılmaya yönelik analizleri aşağıdadır: 
(Walt,2021:124-131)

1.3. Denge üzerine hipotezler:

a) Genel biçim: Dış bir tehditle karşı karşıya olan devletler, tehdidi oluşturan 
devletlere karşı çıkmak için diğerleriyle bir araya gelecektir

b) Tehdit eden devletin toplam gücü ne kadar büyükse, başkalarının ona karşı 
durma eğilimi de o kadar artar.

c) Güçlü bir devlete ne kadar yakınsa, yakındakilerin ona karşı durma eğilimi 
o kadar artar. Bu nedenle, komşu devletlerin müttefik olma olasılığı, en az 
bir başka güçle ayrılmış devletlere göre daha azdır.

d) Bir devletin saldırı yetenekleri ne kadar büyükse, başkalarının buna 
eğilimi de o kadar artar. Bu nedenle, saldırı odaklı askeri yeteneklere sahip 
devletlerin, diğer devletleri savunma koalisyonları oluşturmaya kışkırtması 
muhtemeldir.

e) Bir devletin algılanan niyetleri ne kadar saldırgan olursa, diğerleri o devlete 
karşı durması o kadar muhtemeldir.

f) Savaş sırasında kurulan ittifaklar, düşman yenildiğinde dağılacaktır.

1.4. Bandwagoning Üzerine Hipotezler:

a) Merkezi biçim; Aşırı tehditle karşı karşıya olan devletler, en tehditkâr güçle 
ittifak kuracaktır.

b) Devletin toplam yetenekleri ne kadar büyükse, başkalarının da buna katılma 
eğilimi o kadar artar.

c) Güçlü devlet ne kadar yakınsa, yakınındakilerin ona katılma eğilimi o kadar 
artar.

d) Devletin saldırı yetenekleri ne kadar büyükse, başkalarının buna katılma 
eğilimi o kadar artar.

e) Bir devletin algılanan niyetleri ne kadar saldırgan olursa, diğer devletlerin 
buna karşı çıkma olasılığı daha düşüktür.
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f) Bir tehdide karşı çıkmak için kurulan ittifaklar, tehdit ciddileştiğinde 
dağılacaktır.

1.5. Dengelemeyi veya Peşine Takılmayı (Bandwagoning) Tercih Eden 
Koşullara İlişkin Hipotezler:

a) Dengeleme diğerine göre daha yaygındır.
b) Devlet ne kadar güçlüyse, denge kurma eğilimi o kadar artar.
c)  Zayıf devletler, diğer zayıf devletlere karşı denge kurarlar ancak,  büyük 

güçler tarafından tehdit edildiğinde bir araya gelebilirler.
d) Müttefik desteğinin olasılığı ne kadar yüksekse, dengeye doğru eğilim de o 

kadar büyük olur.
e) Bir devlet ne kadar değiştirilemez saldırgan olarak algılanırsa, başkalarının 

ona karşı denge kurma eğilimi o kadar artar.
f) Savaş zamanında, taraflardan biri zafere ne kadar yakınsa, diğerlerinin de 

onunla peşine takılma eğilimi o kadar artar.

Hans J. Morgenthau, dünya politikasını kabaca bir “güç mücadelesi” (struggle 
for power) olarak tanımlamaktadır (Morgenthau ,2006). Güç dengesi terimi 
ise Bilfinger’e göre; genel ve kalıcı barışı sağlamak için, tüm eleştirmenlere 
ve inkarcılara rağmen, uluslararası hukuk düzeni fikrinin ön şartı ve destekçisi, 
bir devlet gerekliliği (Raison de l’état) olarak siyasal özdeyiş şeklinde ortaya 
çıkmıştır (Bilfinger,2021:27). Kissinger Vestfalya barışı üzerinden, uluslararası 
düzeni ayrıntılı bir dengeleme mekanizması olarak ele aldığı kitabında 
uluslararası bir düzenin canlılığını meşruiyetle güç arasında oluşturduğu 
dengeye ve her birine verilen görece öneme bağlamaktadır. Uluslararası 
düzenin bütünlüğü meşruiyetin yeniden tanımlanması ya da güç dengesinde 
önemli bir kayma ile değişecektir Kissinger güç dengesinin en az iki şekilde 
sarsılabileceğini öne sürmektedir; “Önde gelen bir ülke gücünü hegemonya 
elde etme tehdidi oluşturacak derecede artırabilir veya o zamana kadar ikincil 
konumda kalmış bir devlet büyük devletlerden birinin safına geçme eğilimi 
gösterir (Kissinger,2016:64).

1.6. Peşine Takılma’nın Bedeli

Peşe takılanlar (Bandwagoners), güvenlik politikası oluşturmada özerklik kaybı 
gibi önemli maliyetler ödemek zorundadır. Örneğin Japonya ve Kanada’nın 
ABD ile ittifakı, onları güvenlik politikalarını bağımsız olarak yapmaktan 
alıkoymuştur (Yeung,2016:18). Dünün ve bugünün Türkiye’sinde bunun bir 
çok örneği de açıkça görülmektedir. NATO şapkası altında veya salt olarak 
ABD’nin Türkiye’ye maliyeti güvenlik politikalarının ötesinde eğitimden 
(Fulbright Komisyonu) sanayileşmeye uzanan bir alanda net ve kalıcı bedellere 
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dönüşmüştür. Güvenlik alanında özerk bir tutum sergileyen Türkiye savunması 
için kritik önemdeki S 400 Hava Savuma Füze sistemleri tedarikinde; ekonomik, 
finansal ve askeri yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Asya Pasifik bölgesinde Japonya’nın ABD askeri teknolojilerine 
bağımlılığını Beeson, Tokyo’nun bu bağlantıyı koparması halinde büyük bir 
maliyet ödeyeceği bir konu olarak ifade etmektedir (Beeson,2007:618-635) 
(Ohtomo,2003:29-55;46-50). Esasen bu bağımlılık Amerika Birleşik Devletleri-
Japonya ittifakındaki Japonya’nın yeniden militarizasyonu konusundaki iç ve dış 
şüpheleri azaltan güvenlik şemsiyesi olarak da görülmektedir (Ohomoto,2003).

Ne olursa olsun, dengesiz güçlere sahip ittifaklar yoluyla güvenlik için 
müşterek çalışma, daha küçük güce önemli bir maliyet getirir. Kanada ve Japonya 
örneklerinden görüldüğü gibi, her iki ülke de ABD’ye olan taahhütlerini yerine 
getirmek için güvenliğe yatırım yapmak zorundadır. ABD güvenlik tehditlerine 
karşı NATO adı altında savaşırken, Avrupalı katılımcılar, Almanya örneğinde 
olduğu gibi, Amerikalıların güvenlik tehditleriyle beraber savaşmak için kısmi 
güvenlik çıkarları da dahil olmak üzere stratejik çıkarlarını feda etmelidir 
(Wivel ,2008:289-305). Dış politika özerkliğini feda etme pahasına çoğunluğa 
katılmanın en kötü senaryosu, önemli kazanımlar elde etmeden savaşların 
tuzağına düşmek (Haine, 2015:998-999) kazanım sağlamadan gerginliğin 
bitmesi veya savaş öncesi çoğunluğa katılma düzeninin beklenmedik biçimde 
terk edilmesi olabilir. Daha da önemlisi, Jervis’in ifade ettiği gibi, çoğunluğa 
katılmak bazen kazançlardan daha fazla risk getirir (Jervis ,1976:58-59).

1.7. Dengeleme ve Çevreleme

Morgenthau İkinci Dünya Savaşı, Waltz ise Soğuk Savaş esnasında/hemen 
sonrasında dünya politikalarını açıklamaya çalışmıştır. Klasik realistler, gücü 
merkeze alarak yaptıkları analizlerde, doğal olarak güç dengesini/dengelemeyi 
temel dış politika stratejisi olarak benimsemektedirler. Waltz ise “eğer uluslararası 
politikanın ayırıcı bir teorisi varsa bunun, güç dengesi teorisi” olduğunu ileri 
sürmüştür (Waltz ,1979:117). Ancak Waltz bazı durumlarda devletin öncelikli 
kaygısının güce sahip olmak değil, güvenliği elde etmek olduğunu işaret ederek 
(Waltz,1987:616) “güvenlik – tehdit” dengelemesi kavramlarına kapı açmıştır. 
Waltz güç maksimizasyonunu istenmeyen bir durum olarak görmüştür, çünkü 
bu diğer devletlerin karşı dengesini tetikleyebilecektir. Önemli ekonomik 
bağlantıları olan yükselen bir ekonomik gücü sınırlamak zordur.

Askeri hakimiyet peşinde koşan büyük güçlerin, zirveye çıkma yarışında 
kaçınılmaz olarak birbirleriyle çatışacağı aşikardır (Ashley,2014) (Mearsheimer 

,2014). Bu görüş, süper güçlerin çevredeki vekâlet savaşlarına aktif olarak 
katıldığı, ekonomik kalkınma pahasına silahlanmaya öncelik verdiği ve 
diğerlerine yaptırımlar uygulayarak ekonomik mübadeleyi engellediği iki 
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kutuplu Soğuk Savaş ortamına dayanmaktadır. Realist denge teorisyenleri 
en sert eleştiriyi uluslararası siyaseti maddi güç üzerine inşa etmelerinden 
almaktadırlar. İdealist cephede ABD Başkanlarından Wilson’a göre güç dengesi 
kötü bir ilkeydi ve savaşlara neden olmaktaydı (Nye&Welch ,2011:108). 

2. Uluslararası Siyasette Çok Vektörlü Bir Denge Mümkün müdür?

2.1. Algının Etkisi

Uluslararası ilişkiler çalışanları, tehdit algısının en az iki girdi gerektirdiğini 
savunmaktadır: Zarar verebilecek bir düşmanın varlığı ve düşmanın niyetleri 
hakkında bir çıkarım2. Kesin zarar verme yeteneği gerek şarttır ancak 
uluslararası sistemdeki tehdit algısı için yeterli değildir (Wendt ,1992:391-425)3. 
Cohen, tehdit algılarının yoğunluğunu ölçmenin bir aracı olarak şu göstergeleri 
öne sürmektedir: (1) Karar vericilerin yorumları ve değerlendirmeleri; (2) 
Diğer meslektaşlarının yorum ve değerlendirmeleri, takdirleri; (3) Tehdide 
karşı önlem almak için karar verme süreçleri ve (4) Alınan politika önlemleri 
(Cohen,1978:95).

Tehditlerin yoğunluk ölçeği şu etkilere ilişkilendirilmiştir:

a) En düşük yoğunluk seviyesinde, gözlemci belirli bir tarafın ciddi zarar
verme kapasitesine sahip olmadığına ve bunu yapmaya teşebbüs etmekle
ilgilenmediğine hükmediyor.

b) İkinci düzeyde, gözlemci bir düşmanın bazı zararlar verme potansiyeline
sahip olduğunu varsayar, ancak bunu yapmakla büyük ölçüde ilgilenmez.

c) Üçüncü düzeyde, bir gözlemci bir düşmanın ona önemli zararlar verebilecek
kapasitede olduğunu ve potansiyel olarak bunu yapmakla ilgilendiğini
varsayar, ancak tehdit hala yakın değildir.

d) Dördüncü ve en yüksek yoğunluk seviyesinde, gözlemci düşmanın hem
yetenekli hem de ciddi zarar vermekle ilgilendiğini varsayar (Oren ,2021:71-
112).

Tehdit dengesi teorisi tehdit algısının dengeleyici davranışı belirlediğini 
savunmaktadır. Bu teoride, bir devletin stratejik davranışının belirleyicileri; 
toplam güç donanımı, saldırı yetenekleri, coğrafi yakınlık ve tehdit algısı 
arasındaki ilişki şeklindedir (Walt,1987). Tehdit algısı, niyetin “belirli koşullar 
altında yapacağı eylemler” olarak tanımlandığı siyasi kültürün bir fonksiyonu 

2 Bu çıkarım, düşmanın gözlemciye olan düşmanlığının, askeri güç kullanma eğiliminin ve 
gözlemciye karşı güç kullanma olasılığının bir değerlendirmesidir. Walt, “İttifak Oluşumu ve 
Dünya Gücü Dengesi”, devletlerin yabancı tehditleri algılamada kullandıkları dört kriteri özetliyor: 
rakibin toplam gücü, saldırı kabiliyeti, saldırgan niyetleri ve gözlemciye coğrafi yakınlığı.
3 “Devletler düşmanlara karşı dosta karşı olduğundan farklı davranırlar çünkü düşmanlar tehdit 
eder” (Wendt,1992:391-425).
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olarak ortaya çıkmaktadır. Siyasi kültür, bir uluslararası sistemin yapısı 
hakkındaki güç içeriği ve çıkarlara anlam kazandıran- en temel veridir. Kültür 
çatışma ya da iş birliğine neden olabilir. Bir uluslararası sistemin kültürü 
“roller” üzerinden temellenir. Wendt’e göre aktörlerin rollerinin ortaya çıktığı 
uluslararası sistemin yapısını oluşturan üç anarşi türünün merkezinde bir “özne 
konumu” mevcuttur. Hobbescu kültürlerde bu “düşman”, Lockecu’da “rakip”, 
Kantçı’da “dost”tur. Her biri mikro düzeyde çoklu şekillerde gerçekleşebilecek 
olan şiddet kullanımına ilişkin Benliğin Öteki’ ne yönelik farklı bir duruşunu 
ya da yönelimini içerir. Düşman duruşu birbirlerine yönelik şiddette sınır 
tanımayan hasımlarını tehdit etmek ile özdeşleşmektedir. Rakiplerin tutumu 
birbirlerini öldürmekten kaçınan fakat çıkarlarını artırmak için şiddet kullanmak 
(sınırlı şiddet) yönündedir. Dostlar anlaşmazlıkları çözmek için şiddet 
kullanmayan ve güvenlik tehditlerine karşı bir ekip olarak çalışan müttefiklerdir 
(Wendt,2016:318)..

Savaşın nedenlerinin psikolojik açıklamaları üzerine yapılan araştırmalar, 
bir devletteki seçkinlerin algılarının hem kendilerini hem de başkalarını etkilediği 
yönündedir. Özellikle kendini savunma yeteneği ve saldırgan tarafından saldırı 
olasılığı hakkındaki algı, korkunun çatışmalara nasıl katkıda bulunduğunu 
açıklayabilmektedir (Cohen,1978:106) Başkalarının niyetinin yanlış 
anlaşılmasının “karşılıklı olarak anlaşılan kurallara uyarak” önlenebileceğini, öyle 
ki “çarpışma ve gereksiz çatışma riskini ortadan kaldıracakları” öne 
sürülmüştür. Algı ve kültürün farklı konumlara oturttuğu Öteki’ler ile 
alınacak kararların homojen olması beklenmemelidir. Tek tip davranış 
biçimi sergilenemeyeceği gibi toplumsal algıya rağmen rakip ve hasımlarla 
ittifak ilişkisinin uzun süreli olması demokratik ülkelerde pek mümkün 
görülmemektedir bu durumun gerçekleşmesi rıza üretimi gerektirmektedir.

2.2. Sert ve Yumuşak Dengeleme

Amerika’nın tek kutuplu anında, bilim adamları zayıf devletlerin dengeleme 
davranışlarında yeni bir model fark ettiler. Yeni dengeleme, Soğuk Savaş’taki 
dengeleme modeline zıt bir kalıptır. Pape bu kavramı geleneksel sert 
dengelemenin aksine yumuşak dengeleme olarak adlandırmıştır (Pape,2005,10). 
“Tek taraflı saldırgan ABD askeri politikalarını geciktirmek, hayal kırıklığına 
uğratmak ve baltalamak için yapılan eylemler” olarak tanımlamıştır. Sert 
dengeleme için kaynakları yeniden tahsis etmenin yüksek maliyeti göz önüne 
alındığında devletler, herhangi bir olayı tetiklemeyecek kadar düşük bir 
yoğunlukta dengelemeyi seçerler, bu tutum tek taraflı hareket eden tek kutuplu 
büyük gücün maliyetlerini arttırır. Devletler, Amerikan meşruiyetini inkâr 
ederek, varlıklarına ve egemenliklerine yönelik herhangi bir tehdidi önlemeyi 
amaçlamaktadır. Yumuşak dengeleyiciler geçici ancak soruna dayalı koalisyon 
oluşturur. Örneğin, Rusya, Almanya ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik 
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Konseyi ve NATO’da ABD’nin Irak’taki önleyici darbesini veto etmek için 
yürüttüğü işbirliği çabaları kısmen yumuşak dengelemenin etkisini yansıtıyordu 
(Pape,2005,15-16;36-37;40). Yumuşak dengeleme, geleneksel sert dengeleme 
gibi, bir dizi zorlukla karşı karşıyadır; bunlardan biri, dengelemeyi tanımlamak 
için geniş bir taktik ve politika yelpazesi içermesidir (Kang ,2009:6-7). 

2.3. Doğru Dengeleme ve Yetersiz Dengeleme

Dengeleme davranışının doğru bir şekilde nasıl gerçekleştirildiği ayrı bir inceleme 
konusudur. Tehditlerin algılanması yoluyla, yerel bir siyasi fikir birliğinin 
varlığı ve toplumda ve seçkinler arasında uyumun gücü araştırılmaktadır. 
Schweller, rekabet halindeki yerel siyasi söylemlerin tehdidi dengeleme 
çabalarının gecikmesine yol açabileceği sonucuna varmıştır. Yakın bir tehdidin 
caydırılamaması, devletlerin güvenliği için korkunçtur ve genellikle devletin 
hayatta kalmasını riske atacağını ifade etmektedir (Schweller,2008). Yetersiz 
dengeleme kavramının karşı karşıya olduğu sorun, yumuşak dengelemeyle 
karşı karşıya olana benzer, çünkü yetersiz dengelemenin ne olduğunu açıkça 
belirtmek zordur (Kang ,2009:7).

Oğuz, devletlerin dengeleme çabaları çerçevesinde yapılan tartışmaların 
bir bölümünde iki tip dengelemeden söz edildiğini öne sürmektedir. İçsel 
dengeleme ve dışsal dengeleme. İçsel dengeleme herhangi bir devletin diğer 
devletleri kendi maddi güç imkânlarını arttırarak dengelemeye çalışmasıdır. 
Askeri ve ekonomik güç unsurlarına daha fazla yatırım yapma ve içine düşülen 
dezavantajlı durumu bir an önce ortadan kaldırma buradaki temel amaçtır 
(Oğuz, 2019). İçsel güç artırımının denge stratejilerinde terazinin kefesine 
olumlu yönde etki edeceği açıktır. Güvenlik ikilemi bağlamında gösterilen bir 
çaba olarak içsel dengeleme/maksatlı güç maksimizasyonunun güvensizliği 
artırıcı ciddi bir etkisi de olacaktır. Oğuz bunun yeterli olmadığı durumlarda 
devletlerin dışsal dengeleme metoduna başvurduğunu ifade etmektedir. Burada 
kendilerini aynı güç karşısında tehdit altında hisseden devletler güçlerini 
birleştirirler ve aralarında bir ittifak ilişkisi tesis ederler. Bu tür ittifakların 
aynı kültür havzasında gerçekleştiği, bu ittifaklara zorunluluk nedeniyle 
irtibatlandırılan ülkelerin belirli sınırla içerisinde kabul gördükleri yine NATO-
Türkiye örneğinde yansımaktadır. Dolayısı ile çok vektörlü dengede vektör ülke 
ve konuların kültürel havzaları önem taşımaktadır. Diğer müttefiklerin ne zaman 
vazgeçilebilir olduğu yetersiz dengeleme kapsamına girmektedir.

2.4. Çıkar Dengesi

Ortak dışsal tehdide karşı güçlerini birleştiren devletler eski duruma dönülene 
kadar bu ilişkilerini sürdürürler. Dış tehdit ortadan kalktığı zaman teorik olarak 
aralarındaki ittifak ilişkisinin de sona ereceği öngörülmektedir. Devletler bu 



DENGE POLİTİKALARI ve TÜRKİYENİN STRATEJİK İKİLEMİ      171

yönde politikalar takip etmeyi devlet olmanın kurucu unsurlarından biri olarak 
görürler. Ancak ittifak ilişkisinin ekonomik ve siyasi bağımlılık ölçüsünde 
hegemonik bir karakter de arz ettiği NATO ve benzeri örneklerde görülmüştür. 
Schweller, bu fenomeni yakalamak için tehdit dengesine alternatif bir model 
olarak “çıkarlar dengesi” kavramını ortaya atmaktadır. Bir devletin menfaati, 
revizyonist bir dünya değerlemesinden statüko değerlemesinin çıkarılmasıyla 
hesaplanır. Ayrıca, sistemin bir bütün olarak, kabaca tüm üye devletlerin 
çıkarlarının toplanmasıyla belirlenen bir “çıkarı” vardır. Kissinger aynı çerçevede 
soğuk savaş döneminde ülkelerin hangi süper güçle işbirliğinin kendi çıkarına 
hizmet edeceğini düşünerek taraf belirlediğini savı bu görüşü desteklemektedir 
(Kissinger,2016:131).

Herkes savaştan yorulduğunda ve savaşın ve değişimin neden olduğu 
maliyetlerle yüzleşmek konusunda nispeten isteksiz olduğunda (Viyana 
Kongresi’nde olduğu gibi), sistemik ilgi büyük ölçüde statükodur (Schweller , 
1994). Ancak ABD’nin, SSCB’nin dağılmasından sonra oluşan geçici tek kutuplu 
sistemden imparatorluğa yönelik pekiştirici hamlelerde bulunmayı yeğlediği 
görülmüştür. Bunun yanı sıra Çin’in yükselişi yeni jeopolitik ve jeoekonomik 
hamleleri ortaya çıkarmıştır. 2011 yılında Almanya Başbakanı Merkel, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’daki “şaşırtıcı görüntüleri”, “siyasi çalkantının bölgenin 
jeopolitik tektoniğini harekete geçirdiği” ifadesi ile kamuoyuna aktarmaktadır 
(Bundestag,2011) (Bericht,2020).

Uluslararası politikada güçlünün peşine takılma (Bandwagoning) 
bağımsızlığın yitirilmesi riskini taşır. Güç dengesi politikasının “zayıf olan 
tarafa katıl” demesinin nedeni budur . Ancak II. Dünya Savaşı sonrası oluşan 
“dehşet dengesi” farklı sonuçlar üretmiştir. Teknopolitik4 etkiler tehdit 
dengeleme yönünde ağır bir baskı yaratmaktadır. Nükleer güce sahip olmayan 
ülkelerin oluşan nükleer kutuplardan birisinin caydırıcı şemsiyesi altına girme 
ihtiyacı bağlantısızlıklarını zorlamıştır. 21. Yüzyıl itibarıyla teknopolitik alana 
giren yapay zekâ ve bilişim sıçraması da dengeleri zorlayacaktır. Nitekim Putin 
2017 yazının sonlarında öğrencilere hitaben, “teknolojinin muazzam fırsatlar 
sunduğunu, ancak aynı zamanda değerlendirilmesi zor olan tehlikeleri de 
getirdiğini ifade ederek; “Alana kim lider çıkarsa dünyayı da yönetecek” ifadesi 
(Ehrich,2018) yaklaşan uluslararası düzen değişikliğini işaret etmektedir. 

2.5. Tarihsel Analizde Çok Vektörlü Denge Arayışı

Osmanlı, İmparatorluktan çok uluslu ve kimlikli bir devlete gerileme sürecindeki 
politikalarının kritik eşiklerine baktığımızda, ad hoc (isteğe bağlı, özel veya 
4 Teknopolitik kavramı teknoloji geleneği tarihinde, rekabet halindeki aktörlerin teknik ürünlerin 
desteğiyle siyasi hedefleri tasavvur etme ve hayata geçirme yeteneklerini açıklamak için ortaya 
çıkmıştır. (Gagliardone,2014:3). Edwards ve Hecht teknopolitiği «yeni güç ve eylemlilik biçimleri 
üreten teknik sistemlerin ve politik uygulamaların karışımı» olarak tanımlamaktadır.
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geçici bir amaç için yapılan) koalisyonların içerisinde varlık mücadelesi 
verdiğini görmekteyiz. Dış politikadaki ağırlık merkezini çeşitli dönemlerde; 
Rusya’ya karşı İngiltere’ye, Fransa’ya karşı Rusya’ya ve İngiltere, Fransa, 
Rusya üçlüsüne karşı Almanya’ya kaydırarak oluşturmuştur. Farklı zamanlarda 
kurulan dengeler çok vektörlü olarak düşünülmemektedir. Eş zamanlı ve 
birbirlerine karşı kullanılan kartlar masaya sürülmemiştir. 

Kırım Savaşı (1853-1856) ve 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 
Harbi) Rus tehdidinin dengelemesine dayanan politikalar ile ilişkilidir. Ancak 
son tahlilde bu politikaların çıkar kaybı çok yüksektir. Bu durum dengeleme 
kavramını içsel güç ile bağlantısını bir kez daha mercek altına sokmaktadır. 
Yeterli güce sahip olmaksızın dengelemeye yönelik atılan adımların güçlü 
devletlerin birine veya ikisine karşı ciddi kayıplar veya bedel içermesi, güçsüz 
devletler için bir dış politika ilkesi olarak değerlendirme zorluğu içermektedir. 
Osmanlının sona yaklaştığı dönemde bunu net bir şekilde izlemek mümkündür.

Viyana kongresinden sonra oluşan Avrupa Devletler Konseyi (Avrupa 
Korosu- European Consert)’ne katılmak Osmanlı bakış açısıyla bu konseye 
girmek (Tehdit edenlerin peşine takılmak), bölünüp parçalanacak devlet olmaktan 
çıkmak anlamına gelmekteydi. Ancak Yunan ayaklanması ve bağımsızlığı (1830) 
bunun zayıf sınırları olduğunu gösterdi. 1850’lere gelindiğinde ise, Devlet, 
Batılı devletlerin beklenti ve baskılarından da kurtulamamıştır. Çarlık Rusyası 
ise 1850’lerin başında, o zamana kadar izlediği “zayıf bir Osmanlı Devleti 
üzerinde dolaylı etki alanı kurma politikasını bırakarak, Osmanlı’yı doğrudan 
yıkma politikası” takip etmeye başlamıştır. Ancak Konseyin üyeleri arasındaki 
çıkar çatışmaları ve İngiltere’nin Rusya’ya karşı çevreleme politikaları Osmanlı 
devletinin bir süre daha desteklenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Güçsüzlük 
dengeleyici devletin iradesine mahkûm etmektedir. Rusya’nın Balkanlar ve 
Boğazlar üzerindeki talepleri olayı uluslararası bir sorun boyutuna taşımıştır. 
Rusya’nın Doğu Akdeniz üzerinde etkin bir konuma gelme ihtimali karşısında 
son derece hassas davranan İngiltere, o güne kadar Rusya’yı Karadeniz’e 
hapsetme siyaseti güderken bu tarihten itibaren bununla da yetinmeyerek 
Rusya’nın denizlerdeki varlığını tümüyle yok etme siyasetine dönmüştür 
(Devlet Arşivleri,2006).

Bu bağlamda Kırım Harbin başlamasının görünen nedeni, Beyt-ül 
Lahim’deki “Kutsal Topraklar” meselesi idi. Ruslar, Babıâli’nin, Katolikleri 
kayırdığını ileri sürülerek çok ağır taleplerle Menşikov İstanbul’a “fevkalade 
elçi” olarak göndermesi ve Babıali’nin Çarın ağır taleplerini reddetmesiyle, Rus 
birlikleri Eflak ve Buğdan’a girdiler. Olayları Osmanlı Devleti’nin de Rusya’ya 
savaş ilan etmesi takip etti (Kurat, 2012.328). Tuna boyundaki çatışmalarda ve 
Silistre Kalesinde Batılı devletlerin yardım ve desteği olmaksızın Rus birlikleri 
mağlup edilmiştir. Ruslar’ın Avusturya sınırına kuvvet yığmaya başlaması ve 
Rusya’nın güneye ilerlemesi, Osmanlı’nın kendine güveninin gelmesi, Rusya’ya 
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karşı bir devletler blokunun oluşumunu tetiklemiştir. 1853 Kasım ayında, Rus 
Karadeniz donanması ani bir baskınla Sinop limanındaki Türk donanmasının bir 
bölümünü imha etmiştir. 

Müttefik kuvvetler, hareket sahası olarak Kırım’ı seçtiler. Rus Karadeniz 
donanmasının üssü olan Sivastopol zapt edilmekle, Rusların en mühim askeri 
tesisatları imha edilmiş olacaktı. 1854 Eylül’ünde, 89 harp gemisinin himayesinde 
300 taşıt gemisiyle 60 bin kişilik bir kuvvet karaya çıkmıştır. Askeri amaçlı 
demiryollarının, telgraf hatları inşa edildiği, zırhlı buharlı gemilerin kullanıldığı, 
yüzbinlerce askerin uzak mesafelere intikallerinin sağlandığı Kırım Savaşı, 
tarihin ilk modern savaşı olarak nitelendirilmektedir (Devlet Arşivleri,2006). 

Sivastopol’un kuşatılması ve harbin Karadeniz’e taşınması, Osmanlı’nın 
kesin zafer sağladığı Silistre’den uzaklaşılıp Rus Ordusu üzerindeki baskının 
kaldırılması soru işaretleri taşımaktadır. Seçilen harp alanı İngilizlerin Rusya’nın 
Karadeniz donanmasını imha stratejisi ve menfaatlerine daha yakındır.

Rusya kolayca ve kısa sürede zafer kazanacağını tahmin etmişti fakat 
Osmanlı direnişini takip eden süreçte, o dönemde Büyük Britanya, Fransa ve 
Avusturya’nın Osmanlı’nın yanında yer almasıyla, 11 ay süren savaş neticesinde 
Ruslar Sivastopol’da mağlup edilmiştir (Kurat,2012:329).

1856 Paris Antlaşması’nda “Savaş sırasında müttefiklerle birlikte hareket 
etmiş olsalar bile, Rus topraklarında yaşayan vatandaşlara karşı bir harekete 
girişilmeyeceği “ne dair özel bir hüküm olmasına rağmen akıbetlerinden 
endişe duyan Kırım Türkleri’nin müracaatları üzerine Osmanlı topraklarına 
bir göç hareketi yaşanmıştır. Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti›ni göç ve göçmen 
sorunlarıyla tanıştıran ilk savaş olma özelliğini taşımaktadır. Tarihte ilk kez 
Osmanlı Devleti’nin dış borç aldığı ve bunların geri ödemeleri ile alınan 
borçların sadece savaşta kullanılmasını denetlemek üzere bir komisyonun 
kurulduğu bu savaşta Osmanlı-İngiliz-Fransız ittifakı ile ilgili farklı görüşler 
de bulunmaktadır. İngiltere’nin eski İstanbul Büyükelçilerinden David 
Urquhart Osmanlı Ordusunun direnişinin yanlış değerlendirildiğini, Rusya’nın 
Osmanlı’yı hafife aldığını, İngiltere ve Fransa’nın sözde müttefik sıfatıyla 
haksız Rus işgalini Osmanlı’ya kabul ettirmeye çalıştığını ifade etmektedir. Bu 
güçlerin müttefik görüntüsü altında Osmanlı topraklarına asker yerleştirdiklerini 
öne sürmektedir (Çelik, 1994:124;64). Ancak Balkanlar’daki Osmanlı galibiyeti 
hesapları alt üst etmiştir. Osmanlı’nın Karadeniz’e donanmasının büyük 
kısmını göndermesine engel olup Sinop trajedisine sebep olan müttefiklerin 
İngiliz Büyükelçisi Ponsoby’nin de “ İngiliz ve Fransız savaş gemileri Türk 
Donanmasının Karadeniz’e Türkiye’yi korumak için değil, Rusya’yı korumak 
için girdi” ifadesini kullandığı belirtilmektedir (Çelik, 1994:115).

Fransa ve İngiltere rıza ve onayları olmadıkça Osmanlı Devleti’nin Rusya 
ile tek taraflı anlaşma yapmamasını şart koşmuşlardır. Osmanlı Devleti’ne 
verilen borcun tarihi de dikkat çekmektedir. Borç 1853 yılında Osmanlı tek 
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başına savaşırken verilmemiştir. Müşterek harekât döneminde ”Kars’a yardım” 
başlığı ile verilmiş olup 1855’e kadar teslim edilmemiştir (Çelik,1994:153-169). 
Bu borcun Osmanlı’ya adeta zorla verildiği de öne sürülmektedir. 1856 Paris 
görüşmelerinde Osmanlı’nın “yabancılara toprak satışı” ve “gayri Müslimlere 
ayrıcalıklar tanıyan” bir ferman yayınlama baskısı (1856 Islahat Fermanı) 
mağlup devlet dayatmasına benzediği gibi bu günleri çağrıştırmaktadır. Islahat 
Fermanı ile istediklerini almışlardır Gözler,2000:19-23). Dönemin ittifaklarının 
normlara dayalı ve kurumsal nitelikten uzak yapıları ile bugün mevcut 
olanlardan ciddi bir şekilde ayrılmakla birlikte her iki devlete karşı (Osmanlı ve 
Türkiye) ortak paydaş olmaktan çok emperyalist emellerin sürdürülmesi arzusu 
değişmemiştir. Ataöv ve Noviçev’in özetlemesinden yola çıkarak; 1830’da 
Amerika ile bir “Seyrüsefer ve Ticaret Antlaşması” (Ataöv, 1969:156), 1838’de 
İngilizlerle Gümrük Birliği benzeri Balta Limanı Antlaşması’nı imzaladıktan 
sonra Osmanlı İmparatorluğu yarı sömürgeleşme sürecine girmiş, Avrupa Uyum 
Yasaları benzeri 1839 Tanzimat Fermanı ile çürüme hızlanmış, 1854’ten itibaren 
yabancı devletlerden borç almaya başlamıştır (Noviçev,1979). 

Salt denge politikaları üzerinden uluslararası siyaset analizleri yapmak 
doğru değildir. Wendt’in eleştirisi bilimsel bir soruna ışık tutmaktadır: “Burada 
neredeyse her bir dış politika davranışının dengelemenin bir kanıtı olarak 
yorumlanabilmesi söz konusudur. Devletler denge kurar iddiasının hangi 
açıdan bilimsel bir iddia olduğu da net değildir”. Wendt denge teorisinin 
“yanlışlanabilme” imkânını da çok zayıf bulmaktadır. Uluslararası sistemin 
yapısının sosyal olduğunu, yapı ve birim etkileşiminde düşünce ve algıların 
rolünün ön planda olduğunu öne sürmektedir. Uluslararası hayatın karakteri, 
devletlerin birbirleri ile ilgili inanç ve beklentileri tarafından da belirlenmektedir 
(Wendt,2016:36-39). Sürekli denge arayışları diğer faktörlerin göz ardı 
edilmesine sebep olmaktadır. Buradan hareketle tarihi hafıza ve algıların kime 
karşı kim ile denge kurulacağı ve bunun niteliği konusunda ışık tutmaktadır. 
1856 ve takip eden süreçte büyük çabasına rağmen Osmanlı Devleti Avrupa 
Uyumunun/Konseri’nin bir parçası olamamış, rakip veya potansiyel düşman 
algısını kıramamıştır. 

Yeni-Gerçekçilerin (neorealistler) yukarıda açıklanan anlayışını oldukça 
doğrusal bulan Wilkins de gerçekte gevşek stratejik ortaklıkların ittifaklardan 
daha popüler hale geldiğini, çağdaş devletlerin dış güvenlik davranışlarının 
neorealistlerin tahminlerinden farklı olduğunu öne sürenlerdendir 
(Wilkins,2012:38;53-76.) Ayrıca, özellikle tehditlerin gerçek ve yakın olmadığı 
bir zamanda, devletlerin güvenlik dışında dikkate aldığı başka konular da vardır. 
Devletler aynı zamanda başkalarının eylemlerine karşı duyarlıdır ve ekonomik 
kazançlar için işbirliği yapmaya isteklidir (Keohane,2001).

İdealist veya konstrüktivist düşünürler “düşünceler-bilgi-algı” alanında 
yapı ve işleyiş analizleri yapmaktadır. Walt’a göre de tehdit algıları önemlidir 
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ve bu durum niyet ve ideolojiler üzerinde durulmasını gerektirmektedir. Walt’a 
göre tehdit (algısı) maddi yeteneklerden daha önemlidir (Walt,1987). Bu durumu 
irrealist yaklaşımların savunuculuğu olarak da ele almamak gerekir.

Algı ve düşüncelerin tarihsel ve gerçekleşen olaylarla hafıza bağlantısı 
vardır. Örneğin, Cripps, 1940’ta İngiliz büyükelçisi olarak Moskova’ya 
geldiğinde, Stalin’e şu hususlarda niyet beyanında bulunmuş ve karşılık arayarak; 
“İngiliz hükümeti, Almanya’nın Avrupa’da hegemonya için çabaladığına ve tüm 
Avrupa ülkelerini yutmak istediğine inanmaktadır. Bu İngiltere için olduğu kadar 
Sovyetler Birliği için de tehlikelidir. Bu nedenle, her iki ülke de Almanya’ya karşı 
ortak bir kendini koruma politikası ve Avrupa dengesinin yeniden sağlanması 
konusunda anlaşmalıdır” teklifinde bulunmuştur. Ancak Stalin’in algısı farklı 
yöndedir. Stalin, Almanya’nın hegemonik niyetlere sahip olduğunu önermesini 
reddetmiştir. Stalin’e göre sözde Avrupa güç dengesi şimdiye kadar sadece 
Almanya’yı değil, Sovyetler Birliği’ni de olumsuz etkilemişti. Bu nedenle 
Sovyetler Birliği, Avrupa’da eski güç dengesinin yeniden kurulmasını önlemek 
için her türlü önlemi almak istemektedir (Bilfinger,2021:28).

2.6. Çoklu Denge

Stratejik etki siyasi bir değişim üreten araçtır (Gray,2008:29). Bir çoklu denge 
probleminin çözümünde, çalışılan sistemde yer alan türlerin sayısı kadar bağımsız 
eşitlik bulunması temeline dayanır. Bağımsız eşitlikler eşitsizliğin yaratabileceği 
siyasi değişimlerden ziyade statükoyu destekler görünmektedir. Bu tür denge 
arayışlarının stratejik etkiden ziyade etkisizlik ya da yenişememezlik ortamı 
yaratacağı düşünülebilir. Bunun yanı sıra bir ittifak içerisinde yer alan bir ülkenin 
ittifak dışı ülke veya blok ile oluşturacağı dengeleyici ad hoc koalisyonlar, o 
ülkeyi cezalandırma veya zor politikaları zeminine çekebilir. Bu nedenle çoklu 
dengenin tesisi veya sürdürülmesinin olasılığı hegemonik mücadelenin hibrit 
güçler üzerinden sert bir nitelikte sürdüğü ortamda mümkün görülmemektedir. 
Nitekim Türk-Rus ilişkileri bu yönde bir etki yaratmıştır. Dikkat çekici bir 
şekilde Türkiye’nin etrafındaki ABD askeri üsleri artmaktadır.

Stratejik hamleler oyuncunun daha başarılı bir sonuca ulaşmasını garantiye 
alan, oyun değiştiren eylemlere denilmektedir (Dixit&Nalebuff,2019:197). 
Koşulsuz bir stratejik hamle olan “taahhüt” ile koşullu hamleler olan vaat 
ve tehditler, caydırıcı, zorlayıcı, yatıştırıcı stratejilerin tamamlayıcılarıdır. 
Hepsinde amaç diğerlerini, yapmaya niyetlendikleri eylemlerden farklı 
eylemlere yönlendirmektir (Dixit&Nalebuff,2019:204-207). Taahhüt veya 
vaat arasında sıkışan politikaların çoklu denge üretmesi içsel güç üretimi 
ile bağlantılı görülmektedir. Dominant gücün saflarında meydana gelen 
değişikliğin denge üzerinde etkisi nispetinde stratejik zorlamaları peşi sıra 
getirebilecektir. 
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2.7. Rasyonel Davranış ve Denge 

Rasyonel sözcüğü, akla dayalı, ölçülü ve hesaplı anlamına geliyor. Stratejide 
rasyonel davranış kuvvet zaman ve mekân değişkenlerinin belirli bir amacı 
gerçekleştirmeye yönelik en ölçülü bileşimine dayanmaktadır. Freedman’ın 
belirttiği gibi strateji amaç ile, yöntemler ve kaynaklar arasında bir denge 
tutmakla ilgilidir (Freedman,2015:14,29).

Stratejik tercihin niteliği bu tercihi “kim”in yaptığının yanında eldeki bilgi/
enformasyonun niteliğine bağlıdır. Karar birimlerinin bir değişkenin gelecekte 
alacağı değerle ilgili bir tahmin yaparken, bu değişkenin niteliğini etkileyeceğini 
tahmin ettikleri faktörlerin tamamı ile ilgili elde mevcut bulunan bütün 
enformasyonu (bilgiyi) en etkin şekilde kullanması gerekmektedir. İrrasyonel 
ve hatta patafiziksel (düşsel) amaçlar (tûl emeller) hüsrana yol açmaktadır. 
Kaldı ki enformasyon elde etmenin belirli bir maliyeti bulunduğu için karar 
birimlerinin, söz konusu değişkenle ilgili bütün enformasyona değil, ancak 
kısmi bir enformasyona sahip olabileceğini varsayarak hesaplı/kabul edilebilir 
risklere girmelidir. Kabul edilebilir risk, amacı gerçekleştirmede ortaya çıkan 
engellerden ötürü başka bir seçeneğe yönelebilecek gücü elde bulundurmaya 
imkân veren risktir. Stratejik sürtünmeye (Clausewitz,1827:45,47)5 uğrayarak 
elde mevcut güç ve kaynakların tamamını ya da büyük bölümünü kullanan 
yönetim ve karar birimleri stratejik kayba uğrar. Siyaset stratejik bir 
eylemdir (Han,2017:17-21) ve Tarih stratejik konularda ciddiyetsizliği er geç 
cezalandırmaktadır (Kissinger,2016:94). Kararsızlık ise birden çok dengenin 
olası olduğu bir durumu betimler. Birden çok dengenin rasyonel bir alan içerisinde 
oluşturulmasını sağlayacak bilginin elde edilmesi ve bu bilgi çerçevesinde 
gücün elde edilebileceği kaynak ile kullanım yönteminin belirlenmesi zordur. 
Bu durumun karasızlık alanları ortaya çıkarması olasıdır.

2.8. Katılım (Angajman) Stratejileri ve Uyum/Uzlaşma (Accommodation)

Dengeleme ve takılma stratejilerine alternatif olarak önerilen dış politika 
stratejilerinden biri katılım sağlama stratejisidir. Devletler arasındaki 
etkileşimleri tanımlayan geniş anlamlı bir terimdir. Bu tanım iki temel unsuru 
özetlemektedir: Büyük askeri çatışmaların önlenmesi ve revizyonist unsurların 
(diğer devletler) yükselen güçten uzaklaştırılması. Dolayısıyla, angajman, 
revizyonistlerin güçlerini artırma hırslarını ılımlılaştıran, mevcut düzeni 
kademeli olarak toplumsallaştırma yoluyla statüko odaklı bir strateji olarak 
Johnston and Ross tarafından önerilmiştir (Drifte,2002:5). Yükselen gücü 

5 Carl von Clausewitz : (Reibung- Friktion)“(...)kâğıt üzerinde yakından incelenmesine imkân 
bulunmayan bir sürü önemsiz şeylerin etkisiyle, olaylar bizi hayal kırıklığına uğratır ve hedefin 
hayli gerisinde kalırız. Güçlü, çelikten bir irade bu sürtünmenin üstesinden gelir, engelleri yıkar, 
fakat onlarla birlikte makina da parçalanır”. (Clausewitz,1827: 45, 47)
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uluslararası sistemin statükosunu tanıyarak “sorumlu Paydaş’a dönüştürme 
eylemlerini içermektedir.

Bu stratejiye göre örneğin Çin’i sorumlu bir paydaş haline getirmek için 
angaje etmek, küresel statükoyu ve askeri olarak statükoyu revize eden yükselen 
bir güç olması olasılığını azaltır. Ancak burada gözden kaçırılan husus yükselen 
güç çevreye “rağmen” yükselmektedir. Nitekim Wesley’in de belirtiği gibi 
“güçlü bir devlet kendi gündemini teşvik etmeye ve diğerleriyle rekabet etmek 
için değerlerini ve normlarını yaymaya çalışacağından”, katılım stratejisinin 
başarılı bir şekilde yürütülmesi zordur (Wesley,2007:39-52). Bunun başlı başına 
stratejik bir maksimden ziyade “zor” politikalarından biri olarak görmek daha 
akla yatkın görünmektedir. Uluslararası düzen “toplum içinde gücün dağılımı 
ve geçerli meşruiyet anlayışları olarak tanımlanmaktadır (Kissinger,2016:19). 
Davranışları şekillendirme yetenekleri bir süre için gücü ve meşruiyeti öngörülen 
sınırlar içinde tutabilir, Çin kendi normlarını getirerek statükoya meydan 
okuması dikkate alınmasının sebebi bekasının gereğidir. Katılım terimden de 
anlaşılacağı gibi tekil devletin özgün stratejisi niteliği olma olasılığı zayıftır.

Accommodation/Uzlaşma, yükselen gücün bazı revizyonist gündemlerini 
kısmen veya tamamen, tek taraflı, iki taraflı ve çok taraflı olarak yatıştıran 
stratejik bir seçim olarak betimlenmektedir. Uzlaşmanın amacı, stratejik riskleri 
yönetmek ve “yükselen gücü tatmin etmek ve onu yeni ortama uyarlamak” 
amacıyla kademeli olarak revize ederek statüko düzenini meşrulaştırmaktır 
(Glaser ,2015:49-90) (Jeongseok,2012). Devletler, barış ve güvenlik için 
müzakere ederek yükselen bir güce uyum sağlar ve yazılı bir anlaşmaya gerek 
yoktur. Çin’in yükselişine yönelik uyum politikaları içeren bu eylemlerin genel 
geçer stratejik ilkelerden ziyade güncel politikaları olarak ele alınması daha 
makul görünmektedir. ABD istihbarat birimlerinin de Çin’in ortaya çıkabilecek 
uzlaşma girişimlerine “taktiksel” olarak baktıkları görülmektedir,

Pekin, Çin Komünist Partisi (ÇKP)’ni korumak, kendi 
toprakları ve bölgesel üstünlüğünü güvence altına almak 
ve Washington pahasına uluslararası işbirliğini sürdürmek 
için artan askeri gücünü ekonomik, teknolojik ve diplomatik 
nüfuzuyla giderek daha fazla birleştiriyor. Çin Komünist 
Partisi (ÇKP), Çin’in etkisini yaymak, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin etkisini azaltmak, Washington ile müttefikleri 
ve ortakları arasında takozlar oluşturmak ve otoriter Çin 
sistemini destekleyen yeni uluslararası normları teşvik etmek 
için tüm hükümet çabalarına devam edecek. Bununla birlikte, 
Çinli liderler muhtemelen, bu tür fırsatlar kendi çıkarlarına 
uygun olduğunda Washington ile olan gerilimi azaltmak için 
taktiksel fırsatlar arayacaklar (DNİ,2021).
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ABD İstihbarat Topluluğunun 2021 Yıllık Tehdit Değerlendirmesi sonucuna 
göre Rusya’nın eski Sovyetler Birliği’nin çoğu üzerinde iddia ettiği etki 
alanını tanıması konusunda ABD ile bir uzlaşma aramaktadır (DNİ,2021). 
Aynı rapora göre Rus yetkililer, uzun zamandır ABD’nin Rusya’yı baltalamak, 
Başkan Vladimir Putin’i zayıflatmak ve eski Sovyetler Birliği devletlerinde ve 
başka yerlerde Batı dostu rejimler kurmak için kendi “etki kampanyalarını” 
yürüttüğüne inanıyorlar. Bu bağlamda ABD’li yetkililer Moskova’nın 
Washington ile kendi koşullarına göre pragmatik işbirliği fırsatları aramasını 
bekliyoruz ve Rusya’nın ABD güçleriyle doğrudan bir çatışma istemediğini 
değerlendirerek Accommodation/Uzlaşma yolunda buluşma beklemektedir. 
Nitekim rapor Rusya’nın, her iki ülkenin içişlerine karşılıklı karışmama ve 
ABD’nin Rusya’nın eski Sovyetler Birliği’nin çoğu üzerinde iddia ettiği etki 
alanını tanıması konusunda ABD ile bir uzlaşma arayışı içerisinde olduğunu 
belirtmektedir. Her iki ülkenin bu alanda uzlaşısı veya uzlaşmaması Türkiye’nin 
ulusal çıkarlarına aykırı bir vektör oluşturabilir, dengeleme yönünde alınabilecek 
bir tavır yeni dengesizlikler yaratabilir.

3. Hegemonya, NATO ve Orta Hatta Tutunma Sorunu 

Billfinger’in incelemesinde, hegemonyanın, “denge”nin zıt kutbunu 
oluşturduğu, hegemonya ile bağımsızlık adına her şekilde mücadele edilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Denge tarihine daha yakından bakıldığında ise her 
yerde, aşağı yukarı net bir şekilde, denge ile iç içe geçmiş kolektif hegemonya 
döneminin bulunduğu da kabul edilmektedir (Bilfinger,2021:30). Bugün SSCB 
tehdidinin ortadan kalkarak risk yönetimi gerektiren Rusya politikalarına karşın 
hegemonya, “Bandagoning” durumu olarak NATO bileşkesinde kendisini 
göstermektedir. 

Walt’ın temel argümanı, dengelemenin peşine takılmaya göre daha yaygın 
olduğudur. Ancak bu durum II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan nükleer 
“dehşet dengesi” ve Sovyet yayılmacılığı ile farklı bir boyuta taşınmıştır. 
Teknopolitik etki ile dengenin “doğrusal” bir ilişki biçimi özelliğini kaybettiğini, 
bu etki ile ilgili ülkelerin hegemonik dengeler içerisinde yer belirlediklerini bize 
göstermiştir.

Geleneksel gerçekçiliğin güç dengesinin aksine, “tehditleri” dengelemek 
için ittifaklar oluşmaktadır. Coğrafya, saldırı yeteneği ve algılanan niyet, tehdidin 
düzeyini belirlemeye yardımcı olmaktadır. Walt’a göre ideoloji ittifakların 
oluşumunda “dengeleyici” kadar güçlü bir faktör değildir ve benzer ideoloji 
ülkeleri farklı grupları destekleyebilmektedir. Walt, bazı ideolojilerin güçlü 
ittifaklara yol açma olasılığından ziyade bölücü olmaları üzerinde durmaktadır. 
Bunun yanı sıra dış yardım da kendi başına güçlü bir uyum nedeni olarak 
görülmemektedir (Walt ,2021). Nye’a göre dış yardım zor politikalarındandır. 
Nye’a göre zor politikaları egemen bir devletin iç işlerini etkileyen dışsal 



DENGE POLİTİKALARI ve TÜRKİYENİN STRATEJİK İKİLEMİ      179

eyleme gönderme yapar. Dar açıdan ele alınınca düşük zorlamadan yüksek 
zorlamaya (askeri istila) kadar etki tayfının bir ucunu teşkil eder. Müdahale bir 
demeç olabileceği gibi ekonomik yardım ve üst düzey yetkililere rüşvet vermek 
de olabilir (Nye ve Welch 2011:281-282). 

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana var olan dünya düzeni kargaşa 
içindedir. Batı’nın norm ve düzenleme sistemleri üzerindeki kontrolü de güç 
üstünlüğünü sürdürme ve güç dengesizliğinin kalıcılığı üzerine inşa edilmekte, 
asimetrik tahakküm stratejilerine dönüşmektedir. Hukukun üstünlüğü, insan 
hakları ve uluslararası hukuk giderek daha fazla sorgulanmakta veya farklı 
yorumlanmaktadır. Bu durumun geriye doğru geçici bir adım mı yoksa küresel 
sistemde akışın tersine dönmesi mi olduğu henüz öngörülemiyor. Pek çok 
aktör, küresel ısınmayı sınırlamak, dünya ticaretini düzenlemek, yoksulluğu 
azaltmak, kırılgan devletleri istikrara kavuşturmak veya göç hareketleriyle 
uğraşmak gibi küresel zorlukların ancak işbirliği yoluyla çözülebileceğinin 
farkındadır. Soğuk savaşın ve Sovyet tehdidinin sona ermesi ile konvansiyonel 
bakış açısı ihtiyaç duyulan şeyin, devlet dışı aktörleri daha demokratik bir 
şekilde bütünleştiren ve onları sorumlu kılan ve disiplinler arası işbirliğini 
teşvik eden yönetişim biçimleri olduğunu savunurken (EDA,2020-23) 
tek kutupluluk peşine düşen hegemonya uluslararası siyaseti “silahlı 
siyaset” veya “siyasi savaş” kavram ve eylemleri ile yüz yüze bırakmıştır. 
Hegemonik kontrolü kaybetmektense kıyameti tercih eden ABD yönetimleri 
kendi ekonomik faturalarını küresel sisteme ödetme çabasındadır. Endişe 
edilecek konu sadece sistemin çökmesi değil, eko ve biyo sistemin bir avuç 
azınlığın çıkarlarına kurban edilmesi, karşı çıkışların bir şekilde (holistik 
veya dışsal) şiddetle bastırılması bunun da öfke ve karşı şiddeti doğurmasıdır 
(Ergün,2017:23).

Gentz siyasi dengeyi (balance du pouvoir), yan yana var olan ve birbirine 
az ya da çok bağlı olan devletlerin anayasası olarak görmektedir. Şöyle ki 
tarafların, hiçbirinin bağımsızlığına veya temel haklarına, karşı çıkmayacak 
ve tehlike yaratmayacak şekilde kendini kısıtlamasıdır (Bilfinger,2021:35). 
Ancak ABD ve yakın paydaşlarını hegemonyalarını doğuya karşı koruma ve 
karşı hegemonyayı engelleme eylemleri Türkiye’yi zorlamaktadır. Ekonomik 
özellikle finansal giyotin uygulamaları ve Batı’dan ve Güneyden çevreleme 
stratejilerinin başlatılması şeklinde beka sorunu yaratılmaktadır. Son dönemde 
Yunanistan’da açılan ABD askeri üsleri ve Yunanistan’a müzahir politikalar bu 
üslerin kime karşı kullanılacağı sorularını beraberinde getirmektedir.

Kasım 2019’da Macron’un genellikle krizlerin ciddi bir belirtisi olarak 
görülen açıklamaları gerçek bir şok etkisi yaratmıştır: “Şu anda yaşadığımız 
şey, NATO’nun beyin ölümüdür. ABD ile NATO müttefikleri arasında herhangi 
bir stratejik kararın koordinasyonu [yok]. İlk defa kendimizi Avrupa projesi 
fikrimizi paylaşmayan bir Amerikan Başkanı ile bulduk” ( BBC,2019). Sorun 
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Suriye’den ABD’nin asker çekme söyleminden kaynaklanmış olup, hegemonya 
içi stratejik çıkar çekişmesini yansıtmaktadır.

25 Kasım 2020’de “NATO 2030: Yeni Bir Çağ İçin Birliktelik” raporu 
hazırlanmıştır. Donald Trump’ın görevden ayrılmasının hemen ardından, 
halefi Joseph Biden transatlantik saflarını toparlama vaadinde bulunmuştur. 
“NATO 2030” raporu Çin’e karşı daha da agresif bir tutum alınması çağrısında 
bulunmaktadır. Batı hegemonyasına uyumlu politikalar yürüten Türkiye’nin 
herhangi bir çıkar paydaşlığı yaptığını söylemek zordur. Tarım ve mülteciler 
ülkesi rolü benimsetilmeye çalışılan Türkiye’nin NATO geçmişinde hegemonik 
çıkar paydaşlığı gözlemlenmemiştir. Bu bağlamda NATO başlığı altında 
Batı’nın Doğu ile yaşayacağı gerginlikte rol alması mantıklı ve rasyonel değildir. 
Avrasya ve Asya-Pasifik bloğundan Türkiye’ye yönelik yıkıcı güç tehdidi 
(Askeri ve Ekonomik) yakın ve orta vadede görülmemektedir. Jeoekonomik 
barometre Çin’in projelerinin Türkiye’nin çıkarlarına katkı sağladığını, bundan 
istifade edebilmesinde en önemli faktörlerden birisinin de Rusya Federasyonu 
ile istikrarlı bir ilişki geliştirmesi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Çin ve Asya-
Pasifik bölgesi NATO’nun görev ve sorumluluk alanı dışında kalması ayrı bir 
konu iken bu 1999 yılında değişmiştir.

NATO için ABD’de yapılan mülahazalara dayanarak amacın Batı 
üstünlüğünü korumak için askeri müdahaleleri kullanmak ve mümkünse 
onu genişletmek olarak gözlemlenmektedir. Bu hedef, Kasım 1991’de Roma 
zirvesinde kabul edilen yeni bir NATO stratejisine yansımıştır. Burada, Doğu 
Bloku’ndan kaynaklanan “öngörülebilir” tehdidin artık yerini “çok yönlü” 
tehditlere bıraktığı belirtilmektedir. Bu stratejide tehditler, çoğalmayı, yani kitle 
imha silahlarının yayılmasını, terörizmi ve aynı zamanda önemli hammadde 
akışlarının kesilmesini de içermiştir.

Böylelikle başlatılan NATO’nun en azından resmi bir savunma ittifakından 
ittifak toprakları dışındaki görevler için bir müdahale ittifakına dönüşümü, Nisan 
1999’da yeni bir stratejik kavramın kabul edilmesiyle kendisini göstermiştir. 
NATO’nun Yugoslavya’ya karşı BM yetkisi olmadan başlattığı müdahale 
sırasında alan dışı operasyonlar ittifakın yeni temel görevi olarak ilan edilmiştir. 
İttifakın savaş benzeri girişimlerinde Rusya’nın (hatta Çin’in) BM Güvenlik 
Konseyi’nde veto hakkıyla engellenmesini istemediğinin altını çizmek için, 
gelecekte gerekirse Birleşmiş Milletler ‘in yetkisi olmadan askeri müdahalelerde 
bulunmayı planladığı da vurgulanmıştır.

Buna karşılık, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra Kasım 2010’da 
kabul edilen üçüncü strateji belgesinin göreceli olarak olağanüstü yaklaşımlar 
içermediği görüldü. Rusya ile ilişkiler hiçbir şekilde o gün olduğu kadar 
yakınlaşmamıştır ve Çin’den hiç söz edilmiyordu. Bunun yerine, baskın konu 
2001 yılında Afganistan’a karşı başlatılan NATO savaşıydı (ayrıca 2003’ten 
itibaren Irak’ta çok sayıda NATO müttefikinin yer aldığı ABD savaşı). 
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Moskova, NATO’ya parçalanmış Yugoslavya’dan çıkan küçük devleti üye 
olarak kabul etmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştur. Soğuk Savaş’ın 
sona erişinden bu yana NATO özellikle Doğu Avrupa’dan on iki yeni üyeyi 
ağırlamıştır. İttifak 2009 yılında Hırvatistan ve Arnavutluk’u da kapsayacak şekilde 
genişletildi. Ordusu sadece 2000 askerden oluşan Karadağ ile Adriyatik’teki doğu kıyı 
şeridi de tamamen NATO toprağı haline gelmiştir. Kotor Körfezi geleneksel olarak 
Avusturya-Macaristan ve daha sonra Yugoslav filosunun önemli bir askeri limanıydı 
(DW,2017). NATO şemsiyesi altında ABD-AB Hegemonyasının Güneydoğu’ya 
doğru genişlemesine karşı Kremlin ‹karşı önlemler› tehdidinde bulunmuştur. 
Bu bağlamda, 2014›ten itibaren Rusya ile ilgili olarak büyük ölçüde Batı›dan 
kaynaklanan bir tırmanış gözlemlenmekte olup bunun Türkiye’nin ulusal çıkarları 
açısında bir faydası yoktur. Ancak Rusya’yı agresif bir tutuma iten bu yayılmacılık, 
ilişkilere her şekilde zarar verebilecek bilinçli istikrarsızlık öğeleri içermektedir.

Rusya aleyhine yayılmacılık ABD Türkiye ilişkilerini Soğuk Savaş 
gerginlik dönemlerinin aksine olumlu yönde de etkilememektedir. Trump 
dönemi Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin (UGS) yayınlanmasından kısa 
bir süre önce, 2017 yılının aralık ayında, dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı 
McMaster, Washington’da Policy Exchange adlı düşünce kuruluşunun 
düzenlediği bir toplantıda, Türkiye’yi, Katar ile radikal fikirlerin yayılmasını 
sağlayan odaklardan birisi olarak işaret etmiştir. McMaster “Radikal İslamcı 
ideoloji açık bir şekilde tüm medeni insanlara yönelik büyük bir tehdit” demiş, 
Suudi Arabistan’ın yıllar önce bazı terör örgütlerini desteklediğine referans verse 
de günümüz için ana destekçilerin Katar ve Türkiye olduğunu iddia etmiştir. 
Ayrıca, bölge ülkelerinde ve dünyada iktidar hedefiyle yola çıkan İslamcı 
grupların Türkiye’de AKP tarafından inşa edilen modeli örnek aldığını savunan 
Ulusal Güvenlik Danışmanı, “gücü tek elde pekiştirmek için sivil toplum, eğitim 
sektörü, polis, yargı ve orduyu kullanan; görmeyi tercih etmediğimiz bir model 
bu. Bunun Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşmasına üzücü biçimde etki ettiğini 
düşünüyorum”  demiştir (VOA,2017).

Hart’a göre denge bozukluğu maddi ve lojistik alanda etkili durumlar 
meydana getiren bir hareketin sonucudur (Hart,2013:452). Dış politika 
stratejilerinin ortaya konulmasında temel görevin ülkenin çıkarlarını önceleyerek, 
sahip olunan maddi ve manevi değerleri desteklemek olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır. Bu değer ve çıkar ilişkisi birbirlerine bağımlıdır ve anayasaya 
dayanırlar. Bu, stratejik politika oluşturma için oryantasyon çerçevesi sağlar. 
Demokratik bir hukuk devletinde strateji özellikle anayasal ilkelere dayanmak 
zorundadır. Bu ilkelere uyumun denetlenmesini başaran ülkelerde dışardan 
gelen şoklara karşı ani dalgalanmaların yaşanmadığı sistemin bunları yatıştırıcı 
ve giderici seçeneklere sahip olduğu gözlemlenmektedir (Örneğin İngiltere 
ve Almanya). Dış politika stratejisinin temel sorunlarından biri, iç ve dış 
politikada tutarlılık temelini güçlendirmektir. Tutarlılık ihtiyacı koordinasyon 
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taleplerini artırır. Koordinasyon çeşitli aktörlerin ve araçların birbirleriyle 
uyumlandırılmasını, ülke çıkarlarının ve değerlerinin diğer ülkelere bütünsel ve 
etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlar.

3.1. Liminalite (Liminality)

Victor Turner, 1963’te geçiş evresini liminal dönem olarak adlandırdı. Liminality 
kavramı bilim adamlarından yeni ilgi görüyor. Liminality, genel olarak bir 
sosyal düzenden (preliminal) ayrılma ve başka bir sosyal düzen (postliminal) 
ile yeniden birleşme arasındaki belirsizlik ve yönelimsizlik durumu olarak 
anlaşılan geçişi de ifade etmektedir (Thomassen, 2016).

Anlamsal olarak, dünyanın kabul edilen düzeninin yok olduğu ve yeni 
formların ortaya çıktığı alanları ve anları işaret etmektedir. Bu aşamada bir eşik 
sorunu vardır ve bu eşiğin kalıcılığı fizik dünyaya aykırıdır. Türkiye’nin NATO 
ittifakı ve karşıt kutbu arasına sıkışmış halihazır dış politikasının, dengelere 
mi dayandığı yoksa Liminal - eşik- politikası mı olduğuna karar vermek pek 
de zor değildir. Bu arada kalmışlık bir sıkışma ve ezilme ile sonuçlanma 
riski taşımaktadır. Negatif karşılıklı bağımlılıkları ortadan kaldırmadan arada 
sıkışmaya doğru devam eden süreç bekâ sorunu yaratabilir.

Osmanlı 19 . Yüzyıl politikalarında eksik unsur güç ve bunu sağlayacak 
girişimlerin içsel olarak gerçekleştirilmeden dışsal güçlere bel bağlayan 
politikaları ile Liminal süreci – eşiği- aşamaması olmuştur. Türkiye’yi 
eşikte sıkıştıracak ABD askeri ve ekonomik eylemleri kendisini göstermeye 
başlamıştır. Doğu Akdeniz de kontrolü sağlayacak ve İncirlik üssünün önemini 
dibe vurduracak olan Ürdün’deki yeni ve ek ABD askeri varlığı ve KKTC’nin 
15 Temmuz 2021 kuruluş kutlamalarında Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın 
açıklamalarından sonra gelen Kıbrıs konusundaki Güvenlik Konseyi’nin kararı 
kalıcı stratejik dışlama ve çevreleme içermektedir.

3.2. Riskten Korunma Stratejileri (Hedging Strategy)

Riskten korunma stratejisi, farklı politikaların bir karışımıdır. Hedger’lar farklı 
stratejik boyutlarda farklı davranırlar. Riskten korunmanın geleneksel anlamı 
zararın en aza indirilmesi iken, mevcut tez, riskten korunmanın gerçek nedeninin 
kazançları maksimize etmek olduğunu savunuyor. Waltz güvenliğin devletlerin 
en yüksek amacı olduğunu ve devletlerin gücünü artırmanın güvenliklerini 
artırmak olduğunu vurgulamıştır (Waltz,1979:126). Ancak bu tez hem güvenliğin 
hem de kârın devletlerin temel stratejik hedefleri olduğunu savunmaktadır. 
Durum barışçıl olduğunda ve yakın bir tehdit olmadığında, devletler aynı 
anda hem güvenlik menfaatini hem de kârı maksimize edebilir. Ancak, riskten 
korunanlar potansiyel güvenlik tehdidini gördüklerinde, dengeleme çabaları 
yoluyla güvenliği en üst düzeye çıkarmaya çalışmaları kaçınılmazdır.
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Eşzamanlı olarak, hedger’lar, ekonomik kar için yükselen büyük bir gücün 
“peşine takılarak” ekonomik refahı ve refahı en üst düzeye çıkarır. Dolayısıyla, 
bu anlamda, riskten korunma stratejisi, bu çıkarları önceliklendirmelerine 
bakılmaksızın, birçok bölgesel güç tarafından stratejik çıkarların peşinde 
koşmak için benimsenen stratejik bir davranıştır. Birini feda etmek yerine hem 
ekonomik hem de güvenlik çıkarlarını maksimize etmeye çalışırlar. Bu nedenle, 
riskten korunma stratejisi ile bir devletin anarşik bir dünyada stratejik çıkarlarını 
daha iyi güvence altına aldığı öne sürülmektedir.

Bir anarşide güvenliği ve ekonomik çıkarları en üst düzeye çıkarmak, 
farklı stratejik boyutlarda yatırımlar gerektirecektir. Hedger’lar, kendi kendine 
yardım ilkesini uygulayarak güvenlik elde ederken, aynı zamanda yükselen bir 
devletle peşine takılarak ekonomik refahını artırmaya çalışır. Her şekilde bu 
denli rahat politik seçenekler arasında sörf yapan hedger’lerin içsel ekonomik, 
teknolojik ve askeri güç yapılarına güvendikleri (Batı ülkeleri gibi) düşünülebilir. 
Günlük riskten korunma stratejileri, dengeleyici ittifaklar gerektiren varoluşsal 
tehditlerle karşı karşıya kalındığında kullanılanlardan farklıdır. Mevcut güç 
kaymasında, devletler, özellikle orta ve küçük güçler, yapısal belirsizlik için 
stratejilere karar verirken çıkar maksimizasyonu yaklaşımını tercih etmektedir 
(Yeung ,2016:31).

3.3. Riskten Korunma Stratejisi: Dayanıklılığı ve Kalıcılığı

Matsuda (2012: 114-116), hedging (riskten korunma) stratejisinin, hedgerin 
dengeleme güdüleri karşısında mülahazaları geçersiz çıktığında saf bir dengeleme 
stratejisine dönüşme potansiyeline sahip olduğunu ileri sürmüştür. Bir devletin 
riskten korunma stratejisinde dengeleme davranışı gözlemlendiğinde dengeleme 
davranışının dengeleyici bir “strateji” olduğu sonucuna varmak uygun değildir, 
çünkü dengeleme stratejisi, dengeleyicinin güvenlik çıkarları için ekonomik 
çıkarlarından önemli fedakarlıklar, askeri yeteneklere büyük bir yatırım ve 
resmi güvenlik ittifaklarının oluşumunu gösterir. Bu durumsal bir dengelemedir. 
Öte yandan, riskten korunma stratejisinin daha barışçıl ve işbirliğine dayalı bir 
şekle dönüştürülebileceğini savunan akademisyenler de mevcuttur (Keating ve 
Ruzicka 2014; Jackson 2014). Mevcut tez, hedeflenen durumun yakın bir tehdit 
algılanmadığında, riskten korunma stratejisinin saf bir dengeleme stratejisine 
veya güvenlik için geniş bir yelpazeye dönüşmeyeceğini ileri sürmektedir 
(Yeung ,2016:7-9).

Sonuç ve Değerlendirme

Devletler güç kaymasının hız kazandığı buna karşılık Anglo-Amerikan 
hegemonik yapının durumu kontrol altında tutmak üzere asimetrik uygulamalar 
geliştirdiği günümüzde stratejik çıkarlarını maksimize etmek için karmaşık 
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bir tutum içine sürüklenmişlerdir. İki kutuplu dönemlerin öngörülebilir adım 
ve yaklaşımları gelişmeleri karşılayamamaktadır. Batı’nın simetrik karşılıklar 
verebilecek finansal ve teknolojik güç ile beraberinde ekonomik gücü yetersiz 
kalmakta, asimetrik “zor” politikaları ise uluslararası hukuku ve çevre ülkelerinin 
çıkarlarını zorlamaktadır. Hem güvenliğini hem de ekonomik durumunu en üst 
düzeye çıkarma çabası devletleri tercim ikilemlerine itmektedir.

ABD “yağmacı hegemon’ a” dönüşmüştür. Sert güç uygulamaları (ekonomik 
ve askeri) başat tutum haline gelmiştir. ABD çıkarlarına uygun olmayan bağımsız 
dış politikalar, ikili ticarete ve finansal alanda etkilere duyarlılık göstermekte 
olup bunlar zor politikalarının temel ayağını oluşturmaktadır.

Bekaya yönelik doğrusal ve yeknesak stratejik tercihlerde bulunma 
dönemlerinin sonuna gelinmiştir, Küreselleşmenin yayılması ve ülke içi 
egemenlik alanlarına uluslararası örgütlerin müdahalelerinin artmasının yanı sıra 
hegemonya merkezlerinin umarsız tek taraflı eylemleri güvenlik stratejilerini de 
hibritleştirmektedir. Uluslararası örgütlerin katılımcı ülkelerin sosyalleşmesini 
sağladıkları öne sürülmekte ise de bu kavramı hegemonyaya uyum olarak ele 
almak doğru olacaktır. Hegemon güç ve yakın paydaşlarının norm belirleme 
ve düzenleme gücü üçüncü ülkelerin aleyhine sorun kaynağı teşkil etmektedir.

Teoride ticaret hacimleri ve yatırım büyüklüğü artışlarının ülkeleri güvenlik 
ikilemlerinden arındırması beklenirken, büyük balığın küçüğünü yuttuğu 
gerçeği negatif karşı bağımlılıklar ile siyasal bağımlılığa yol açmaktadır. Coğrafi 
yakınlık ve tehdit algısı arasındaki ilişki bağlamında Türkiye zor bir coğrafya 
ve stratejik mihver üzerinde yer almaktadır. Türkiye’nin çıkar alanlarını kontrol 
etme potansiyeli yoğun baskılara neden olmakta ve saf tercihlere zorlanmaktadır.

Neorealist Waltz, güvenliğin devletlerin en yüksek hedefi olduğunu ve 
devletlerin gücünü artırmanın güvenliklerini artırmak olduğunu vurgularken 
(Waltz,1979:126). Ancak Riskten korunma stratejisi hem güvenliğin hem de 
kârın devletlerin temel stratejik hedefleri olduğunu savunmaktadır. Riskten 
korunma stratejisi, farklı politikaların bir karışımıdır. Hedgerler farklı stratejik 
boyutlarda farklı davranırlar. Korunma güdüsünün geleneksel anlayışı zararın 
en aza indirilmesi iken, mevcut tez, korunmanın gerçek amacının kazanç 
maksimizasyonu olduğunu savunmaktadır. 

Durum barışçıl olduğunda ve yakın bir tehdit olmadığında, devletler aynı 
anda hem güvenlik çıkarlarını hem de kârını maksimize edebilir. Aynı zamanda, 
hedger’lar, ekonomik kâr için yükselen büyük bir güçle birlikte hareket ederek 
ekonomik refahı en üst düzeye çıkarır. Dolayısıyla, bu anlamda riskten korunma 
stratejisi, birçok bölgesel gücün, bu çıkarlara öncelik vermelerine bakılmaksızın 
stratejik çıkarları sürdürmek için benimsediği stratejik bir davranıştır. Birinden 
feragat ederek birini aramak yerine hem ekonomik hem de güvenlik çıkarlarını 
maksimize etmeye çalışırlar. Böylece, riskten korunma stratejisinin anarşik 
bir dünyada bir devletin stratejik çıkarlarını daha iyi güvence altına aldığı 
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düşünülmektedir. Bir anarşide güvenliği ve ekonomik çıkarları maksimize 
etmek, birkaç stratejik boyutta yatırım gerektirecektir.

Yükselen büyük bir gücün tercihi çok kutuplu küresel düzende bölgesel 
önemli aktörleri ikileme itmektedir. Hedger’lar, kendi kendine yardım ilkesini 
uygulayarak güvenlik kazanırken, aynı zamanda yükselen bir devletle birlikte 
hareket ederek ekonomik refahını artırmaya çalışırlar. Ancak bu istek tek taraflı 
olmayıp belli bir bedel içermektedir. Bu bedel askeri destekten zor politikalarına 
katılıma uzanmaktadır. Buna günümüzde en yakın örnek ABD’nin Almanya’yı 
stratejik ekonomik çıkarları olduğu Rusya’ya karşı tutum almaya zorlamasında 
izlenmektedir.

Bir devletin riskten korunma stratejisinde dengeleme davranışı 
gözlemlendiğinde, dengeleme davranışının bir dengeleme “stratejisi” olduğu 
sonucuna varmak uygun değildir. Çünkü bir dengeleme stratejisi, güvenlik 
çıkarları için ekonomik çıkarlarından önemli ölçüde fedakarlığını gerektirir. 
Almanya örneğinde olduğu gibi enerji politikalarından vaz geçerek Rus 
tehdidini ABD yanında doğrudan dengeleme söz konusu olmadığı gibi gerçekçi 
de değildir. Neticede ABD Avrupa desteği olmaksızın izole bir deniz aşırı 
devlet olarak kalmaya mahkumdur ve zorlamalarının sınırları vardır. Liberal bir 
demokraside, farklı hükümetlerin kendi gündemleri vardır ve yenisinin mutlaka 
eskisinin yönünü takip etmesi gerekmez. Buna karşılık, rakip bir askeri bir 
gücün varlığı ve bundan duyulan korku iç politik gelişmelerin üstündedir. Bu 
güç tehdit olarak algılanmadığı sürece dengeleyici bir strateji izleyerek onun 
rakibi konumuna düşmek yersizdir.

Türkiye’nin geçmiş dönemlerin aksine tehdit algıları değişmiştir. Çin veya 
eski SSCB ülkelerinden sözlü veya eylemsel büyük bir tehdit algılanmamıştır. 
Buna karşılık K. Has üniversitesinin yaptığı yıllık anketlerde ABD, 2016, 
2017 ve 2018’de olduğu gibi 2019’da da ankete katılanlarca Türkiye için en 
fazla tehdit oluşturan ülke olarak görülmektedir (%81,3). Ankete katılanların 
yüzde 44,2’si Rusya’yı, yüzde 41’i ise Çin’i tehdit olarak algılamaktadır 
(VOA,2019).

Kamuoyu algıları ile stratejik değerlendirmeler farklılık gösterebilse de 
demokrasilerde yönetimlerin halkın algılarına ters eylemlerde bulunması için 
çok ciddi kamu diplomasisi faaliyetleri ile toplumsal zemin hazırlamaları 
gerekmektedir.

Dengeleme, mevcut tehdide karşı başkalarıyla ittifak kurmak olarak 
tanımlanırken, rakip ve düşman algısı vermemesi için Türkiye’nin gelişen ve 
değişen bir jeopolitik konjonktürde saf - doğrudan dengeleme politikalarından 
uzak durması önemlidir. Soğuk savaş döneminde teknopolitik etkiler ile 
dengeleme, yalnızca kendini korumayı amaçlayan muhafazakâr bir tepkinin 
ötesine geçmiştir. Peşine takılma olarak uluslararası politikaya yansımıştır. 
Bugün ise Türkiye’nin Batı hegemonyası paydaşları ile aynı tehdit algısını 
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kabul etmesini gerektirecek bir durum doğmamıştır. Sıkı ittifak politikaları 
savunuculuğu gerçekçi ve akılcı bir tutum olmayacaktır. Dolayısı ile çok 
vektörlü denge gibi çok tercihli katılımların ve sahada gerçekliği bulunmayan 
retoriklerin bir anlamı da yoktur. Türkiye’nin her bir vektöre çıkar sağlama 
ve memnun etme gibi potansiyeli de bulunmamaktadır. Kaldı ki tehdit algısı 
Batı’ya doğru yön değiştirmiştir. Tehdit üretenlerin yanında bulunarak onların 
tehdit alanı dışına çıkmak sahada pek mümkün görülmemekte, kendi kültür 
havzalarındaki dayanışma uluslararası hukukun üstünde yer almaktadır. Doğu 
Akdeniz bölgesinde, Türkiye aleyhine geliştirdikleri söylem ve koalisyonda çok 
yönlü, vektörel işbirliği yakalanamamıştır.

Osmanlı tarihi sürecinde “iç dengeleme” vasıtaları ile güç geliştirilmeden 
dengeleyiciler ile anlaşmalar yapması sahada aleyhine gerçekleşebilecek 
olası durumlardan belki de daha fazla maliyetli olmuştur. Dengeleme Türkiye 
açısından hegemonik paydaşlık ve ekonomik çıkar üretmemiştir. 

Türkiye’nin katılım sağlama stratejilerinin bir parçası olma imkânı 
mevcuttur. Ancak bu stratejinin tek başına icrası veya lokomotifini oluşturma 
yeteneği ise fiziksel güç ile bağlantılıdır ve yansımaları sahada görülmektedir. 
Durumun stratejik veya taktik olarak dengelenmesi ile denge politikaları 
birbirine karıştırılmamalıdır. Bunun yanı sıra yumuşak güç kullanımı “cazibe 
merkezi” olmayı gerektirmektedir bu durum teknolojik ve ekonomik güçle 
doğrudan bağlantılıdır.

Riskten korunma stratejileri üzerinde coğrafi yakınlık ve coğrafi ilginin 
önemli belirleyiciler olduğu düşünülmektedir. Bugün Yeni Zelanda, Avusturalya 
gibi ülkelerin Heartland’ı çevreleyen eski dünya adası ülkeleri ile stratejik 
önemi kıyaslanamayacak derecede düşüktür. İngiltere ve ABD gibi denizaşırı 
ülkeler de doğal korunmanın verdiği kısmi rahatlık içerisinde bulunmaktadır. 
Teknopolitik etki ve insan ötesi jeopolitik yetenekler mesafelerle bağlantılı 
olmamakla birlikte fiziki korunmanın diğer tehdit unsurları açısından önemi 
sürmektedir (konvansiyonel veya hibrit güç kullanımları gibi).

Türkiye gibi mihver ülkeler açısından riskin tehdide dönüşme potansiyeli 
risk bölgelerine coğrafi yakınlık ve içsel güç zafiyet alanları nedeni ile yüksektir. 
Güvenliği dengeleme dereceleri ve tarafları bölgesel olarak değişirken, negatif 
karşılıklı bağımlılıklar ittifak politikaları bağlamında peşine takılma politikasına 
zorlamaktadır. Esasen ekonomi ve güvenlik arasında genel bir tercih ikilemi de 
söz konusu değildir. Yağmacı hegemonyanın herhangi bir çıkarı paylaşma gibi 
eğilimi görülmemektedir.

Ekonomik kârını maksimize ederken güvenliği de sağlamak ekonomik ve 
finansal baskı altında bulunan ülkeler için gerçekçi olmadığı gibi, ekonomisi 
güçlü ülkelerin de karşı hegemonyanın ana aktörleri ile stratejik ekonomik 
ilişkiler geliştirmesi, Almanya örneğinde olduğu gibi zor politikalarını devreye 
sokmaktadır. 
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Osmanlı içsel dengelemede yetersizliklerini siyaseten dengelemeye 
çalışsa da tedbirler geçici olmuş iki taraflı kayıplar yaşanmıştır. Avrupa Korosu 
(European Consert)’na katılmak Osmanlı bakış açısıyla bu konseye girmek 
(tehdit edenlerin peşine takılmak), bölünüp parçalanacak devlet olmaktan çıkmak 
olarak düşünülmekteydi. Tarih bize kararsızlığa eşit bir tutum olan çok vektörlü 
denge veya riskten korunma stratejilerinin içsel güç birikim yaratılmadan bir 
kazanç sağlamadığını göstermiştir. 

Askeri alanda oluşan tehdidin teknolojik ve siber alanda yaratılan güç 
ile, ekonomik ve finansal alandaki bağımlılık ve dengesizliğin ülke içi tasarruf 
ve üretim politikaları ile içsel yönden dengelenmesi mümkündür. Birinci 
alanda S 400’hava savunma sistemlerinin tedariki ve insansız sistemlerin 
geliştirilmesinde bir örnek olarak kendisini göstermiş iken ekonomik ve finansal 
güç dengesi gelişimi yetersiz kalmakta ve risk boyutunu sürdürmektedir.  Geçiş 
dönemi özellikleri gösteren uluslararası siyasi konjonktür güç kazanımı için 
süre tanımakla beraber çok uzun süreceği düşünülmemektedir. Dönemsel hibrit 
dengelemeler güç kazanıncaya kadar geçecek sürede elverişli politikalar olarak 
Türkiye’yi çevreleyen kriz bölgelerinde kendisini kanıtlamaktadır. Gelişmeler 
bir ülke ile bir coğrafi alanda hısım diğerinde hasım olunabileceği “hibrit siyasi 
denge”, dönemine girildiğini göstermektedir. Türkiye içsel dengeleme ve güç 
maksimizasyonu çabası göstermek ve sektörel dengelemelere ağırlık vermek 
zorundadır Doğrudan dengeleme stratejisinin tutmadığı büyük güç ilişkilerinde 
bunun zıt kutbu olan hegemonyayı tanıma ve peşine takılmanın maliyetinin 
oldukça yüksek olduğu yakın tarihi süreçte yaşanmıştır. 
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1. Giriş

Güney Arnavutluk’taki Premedi kasabasının adını idarecilerinden birisi 
olan Premeto’dan (پرمتو) aldığı düşünülmektedir. Yerel ahali de 
kasabanın isminin Premt adlı kahramanla ilişkili olduğuna inanmaktadır. 

(Historia dhe Kultura, 2013) Premto, kasabanın en dikkat çeken yapılarından 25 
m yüksekliğinde ve Trnet (ترنت) adıyla bilinen iç kaledeki kaya üzerinde ikamet 
etmekteydi. (Cevad, Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 237) Premto’nun ikamet 
ettiği bu iç kaleye ait kalıntılar 19. yüzyıla kadar tespit edilebilir haldeydi. 
Nitekim Tepedelenli Ali Paşa’nın Premedi kalesine eklediği duvarlarda bu 
döneme ait izlere işaret eden kalıntılar vardı. Bu kalıntılardan dolayı Premedi’nin 
antik Antigonea şehri olduğu ileri sürülmüştür. (Hughes, 1830, s. 396) Böylece 
Osmanlı idaresi öncesinde Premedi şehrinin antik Antigonia’nın üzerinde 
(Vaudoncourt, 1816, s. 127) Doğu Roma İmparatorluğu Devri’nde inşa edildiği 
(Spencer, 1851, s. 169) ve kaynaklarda Pirimedi, Premeti imlalarıyla anıldığı 
söylenebilir. (Vaudoncourt, 1816, s. 114) 

Premedi’nin Osmanlı hakimiyetine girdiği tarihlerle ilgili çeşitli görüşler 
vardır. Çelebi’ye göre Fatih Sultan Mehmed Devri’nde Gedik Ahmed Paşa 
tarafından fethedilmiştir. (Çelebi, 2003, s. 286) Bu durum Yanya vilayet 
salnamelerinde de benzerdir. (Y.V.S., R. 1308/M. 1892-1893, s. 174) Ancak 
kaynaklarda Gedik Ahmed Paşa’dan 1461 (Kiel H. R., 1996, s. 543) yılı ardından 
bahsedilir. (Akbaş, 2017, s. 14,16) Daha detaylı incelemelerde görüleceği üzere 
Premedi, Osmanlı hakimiyetine 1417’de Ergiri ve Avlonya ile birlikte geçmiştir. 
(İnalcık, Arnavutluk’ta Osmanlı..., 1953, s. 156) Kasaba bu dönemde Osmanlı 
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askerlerinin yerleştirildiği garnizonlardan birisine ev sahipliği yapmaktaydı. 
(Bozbora, 1997, s. 86) Fakat 1417 Premedi’nin Osmanlı hakimiyetine yeniden 
geçtiği yıldır. Öyle ki Osmanlı Devleti’nin bir bölgeye yerleştiğinin göstergesi 
olan tahririn Premedi’de icra edildiği dönem 14. yüzyılın son çeyreğinde 
Yıldırım Bayezid (İnalcık, Hicri 835..., 1987, s. XV) ve 15. yüzyılın başında 
Çelebi Mehmed Devri’ndedir. (İnalcık, Arnavutluk›ta Osmanlı..., 1953, s. 154, 
156) 

Premedi, 1431’de teşkil edilen Arnavud-ili sancağı dışında, Ohri sancağı 
dahilindedir. Premedi ile birlikte Görice, Koniça ve Grebene de Arnavud-İli 
sancağına bağlanmamıştır. 16. yüzyıl sonlarında Premedi, Avlonya sancağının 
bir kazası yapılmıştır. (İnalcık, Hicri 835..., 1987, s. XI, XVII) Böylelikle 
Premedi, Kanuni Sultan Süleyman Devri ve ardından Avlonya sancağının bir 
kazasıdır. (Gökbilgin, 1956, s. 257) 

19. yüzyılın ilk yarısında nüfus defterleriyle yapılacak değerlendirmelerde 
Rumeli eyaleti dahilindeki Güney Arnavutluk bölgesi Avlonya, Delvine ve 
Yanya sancaklarına taksim edilmiştir. (Akbal, 1951, s. 619) Premedi, 1845 
ve 1846 yıllarında Berat’ın merkezi olduğu Avlonya sancağı sınırlarındaydı. 
(BOA, ML.MSF.d., 6411) Bunu 1859 yılı için de söylemek mümkündür. (BOA., 
A.MKT.UM. 384:34; BOA., MVL. 907:41) Bu durum Premedi’nin Güney 
Arnavutluk’un alt kültürel-coğrafi kısımlarından Laplık dahilinde olmasıyla 
ilgiliydi. Aslında Ergiri sancağı Laplık’ın büyük kısmını kapsamaktaydı. Ancak 
idari taksimat sırasında Premedi, Berat sancağındaki Avlonya kazası gibi buraya 
ilhak edilmiş daha yakınındaki ve Laplık’ı kapsayan Ergiri’ye bağlanmamıştı. 
İlerleyen yıllarda bölgedeki idari taksimat değişiklikleri sürmüş ve Premedi 
merkezi Avlonya yerine Berat yapılan sancaktan tefriken 1867’de Yanya 
sancağının kazası yapılmıştır. (BOA., MVL. 998:16) Bu durum uzun sürmemiş 
ve Yanya vilayetinin teşkili ardından Premedi, Ergiri (BOA., A.MKT.MHM. 
401:16) sancağının mülki sınırlarına katılmıştır. (Erken, 2021, s. 18,44,46,62.) 
Premedi’nin Ergiri sancağı dahilindeki konumu da zamanla değişmiştir. 
1882’de Koniçe’nin bir nahiyesi bulunan Leskovik’in sancak merkezi teşkiliyle 
bu sancağa ilhak edilmiştir. Bu durum 1888’e kadar sürmüş (BOA., İ.DH. 
1097:86022) ve Premedi yeniden Ergiri sancağına ilhak edilmiştir. (Erken, 
2021, s. 74,115,169.)

2. Yerleşim Birimleri 

Premedi kasabası 19. yüzyılın ikinci yarısında ve Yanya vilayetinin teşkili 
ardından Ergiri sancağında kaza merkeziydi. Bu dönemde Premedi dahilindeki 
köy ve nahiyelerden bahsedilebilir. Kaynaklar incelendiğinde (Sami, Kamus’ul 
A’lâm , 1889, s. 1501) Premedi kazası 148 köyden müteşekkildir. (Y.V.S., 
H. 1288/M. 1871-1872, s. 99, 131; Y.V.S., H. 1292/M. 1875-1876, s. 107; 
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Y.V.S., H. 1293/M. 1876-1877, s. 159; Y.V.S., H. 1294/M. 1877-1878, s. 190.) 
Ancak Tablo 1’de görüldüğü üzere ilerleyen yıllarda toplam köy ve çitlik 
sayısı 99’dur. Bunlardan 71’i kaza merkezi Premedi; 28’i ve bazı kaynaklarda 
23’ü (ŞD. 2091:31) Fraşari nahiyesi dahilindeydi. (Cevad, H. 1314, s. 568; 
Sami, Kamus’ul A’lâm, 1896, s. 3353.) 1895’te kaza genelinde 5.189 hanede 
28.172 kişi meskundu. Sadece Premedi kasabasındakilerin sayısı 606 hanede 
1182’si kadın, 1236’sı erkek olmak üzere 2418’di. Köy sayısının 148 olarak 
verildiği kaynaklarla karşılaştırıldığında Fraşari nahiyesi hesaplandığında 
dahi Premedi kazasındaki köy sayısı azalmıştır. Bunun bir nedeni kazanın 
diğer nahiyesi olan Deşniçe’dir. Merkezi Klisura olan nahiyenin teşkilinde 25 
köyde 3942 kişi meskundu. (ŞD. 2091:31) Ayrıca Deşniçe, Tepedelen’e bağlı 
iken sonradan Premedi’ye ilhak edilmişti. (BOA., MVL. 496:20; BOA., MVL. 
1021:56) Benzer şekilde Premedi’nin 1882-1888 yılları arasında Leskovik’e 
ilhakında ve yeniden Ergiri sancağıyla irtibatlandırılmasında bazı köylerinin 
mercii değişmiştir. Böylece kazanın idari sınırları düzenlenmiş, köy sayılarında 
değişiklikler yaşanmıştır.

Tablo 1: Premedi Kazası Yerleşim Birimleri. (1895-1896).

Metinde Okuma Teklifi Şimdiki İmlası Hane Kadın Erkek
ازئوشه Uznuşa Uzuşa 35 67 92

استره ميج Istromiç Strëmbec 57 145 148
اسقراط Iskrat ? 4 10 9

اوغرونان Ogrunan Ogdunan 38 118 111
اپصارى İpsari ? 31 73 74
باديلون Badilon Badëlonjë 99 253 279

بال Bal Ball 34 85 86
بره ژان Brejan Mbreshtan 108 350 289

بكالشكرى Bekalşekeri ? 35 111 107
بكاوشنيچه Bekaveşniçe ? 15 60 57

بوبس Bubes Bubës 157 380 436
بوحال Buhal Bual 88 212 244
بودارى Bodari Bodar 4 11 7

پاجوميطه Paçomite Pacomit 44 152 170
پاوارى Pavari Pavar 60 137 193

پلومپارى Palumbari Pëllumbar 16 64 67
پنارىت دشنيچه Penarit Deşniçe Panarit 

Dëshnicë
25 60 57

پژان Pejan Petran 6 14 21
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Metinde Okuma Teklifi Şimdiki İmlası Hane Kadın Erkek
پوطفوران Potforan ? 75 190 226

تره پوزيشت Trepozişt Trebozisht 24 55 47
تره ميشت Tremişt Tremisht 24 61 64

جانان Canan Xhanaj 25 54 58
جورغون Corgon Çorrogunj 45 101 120
حوتهوه Hothove Hotovë 90 264 300
حزغوه Hezgove ? 25 67 80
دراچوه Draçove Draçovë 20 61 52
دره نوه Drenova Drenova 3 7 5
راپچقه Rapçeka Rapckë 60 147 147
رودك Rodek ? 73 189 185
ريباك Riban Raban 23 73 84
زره ج Zerec ? 4 11 9
ژه په Jepe Zhepë 54 126 145
ژه پوه Jepove Zhepovë 92 235 278

سينجمان Sinceman Seniçan 28 63 81
شلك Şalk Shelq 17 34 42
طپبان Tepban Topojan 62 159 205

طوشكشى Toşkesi Toshkës 67 179 207
طوالرى Tolari Tolar 40 76 89
غرابوه Grabove Grabovë 22 62 65

غراپوه پرا Grapova Pera ? 10 26 31
غوريچه Gorice Gorice 31 64 59
غوسنشت Gosnişt Gostnisht 11 37 37
فراطارى Fratari Fratar 71 173 186

قايچه Kayçe Kajcë 80 235 293
قالوذى Kaluzi1 Kaludh 17 52 57
قاليقو Kaliko Kanikol 6 19 32
قوسينه Kosine Kosinë 22 61 74
قوصوه Kosova Kosovë 69 249 263
قوطارى Kotari ? 1 6 4
قوكارى Kokari ? 29 76 97

1 Berat şer’iyye sicillerinde Kalusi-Kaludsi imlalarıyla verilir. Bk. ADA., Fon. 128/Dos. 134, 
29 Zilkade 1293/16 Aralık 1876, Hük. 7, s. 70; ADA., Fon. 128/Dos. 27, 1 Teşrinisani 1315/13 
Kasım 1899, Hük. 493; ADA., Fon. 128/Dos. 33, 30 Muharrem 1292/8 Mart 1875, Hük. 87, s. 17; 
ADA., Fon. 128/Dos. 34, 13 Cemazeyilevvel 1288/31 Temmuz 1871, Hük.28, s. 301.
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Metinde Okuma Teklifi Şimdiki İmlası Hane Kadın Erkek
كليسوره Kilisore Klisura 255 551 636
كنقارى Kenkari ? 10 38 45

كيالريشت Kilarişt Qilarisht 45 115 125
لسقوهچ Leskoveç Leskovec 25 51 59
ليوستوان Liyostovan Alipostivan 19 37 35

لوشكا Loşka ? 30 35 50
لۆسه Leuse Leusë 60 142 137
ليپا Lipa Lipë 39 93 86

ليپوان Lipovan Lipivan 34 100 113
لشيجه Leşiçe Lëshicë 30 86 92
ماژان Majan Mazhan 78 189 217

ماليبارذه Malibarde ? 6 16 22
ماليشوه Malişove ? 278 795 743
مرطين Mertin Mërtinj 40 91 82
مسوقار Mesukar ? 6 17 21
موقرجه Mokriçe Mokricë 6 22 17
نوه سله Novosele Novoselë 25 81 87
واريبوب Varibob Varibop 7 16 19
واجشت Velçeşt ? 13 34 43
ويناح Vinah ? 15 59 53

وينوقاش Vinokaş Vinokash 63 120 152
فراشارى Fraşari 

Nahiyesi
Frashër - - -

استره نج Istrenç Istranç 38 86 75
اوغرن Ogren Ogren 75 233 219
پسقال Peskal Piskal 25 56 58

پناريط داغلى Penarit Dağlı Panarit 311 834 771
تپرى Tepri ? 8 24 32

رادويچقه Radoviçka Radovcicka 83 165 201
زواالن Zovalan Zavalan 74 175 227
سروپول Seropol Soropull 38 108 131
سنيچه Seniçe Selenicë 68 157 162
شيپان Şipan Shijan 31 49 51

غرابوجقه Grabocka Grabocka 35 82 113
غروشبان Groşban ? 35 100 115
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Metinde Okuma Teklifi Şimdiki İmlası Hane Kadın Erkek
غوپالره Guplare ? 62 169 201

غوشومجقه Goşomiçka ? 29 47 47
غوشوپشت Guşopeşt ? 49 152 138
فراشارى Fraşari2  

Merkez
Frashër 239 571 577

قاقوس Kakus ? 12 41 39
قره شوه Kreşove Kreshovë 49 107 158

قوستره چ Kostreç ? 33 83 113
كشولن Keşvelan ? 43 107 138
كنام Kinam Qinam 46 104 164

لوپچقه Lupçeka Lupckë 78 297 305
مجان Mecan Miçan 96 251 304
ملجقه Melcka ? 32 68 77

نيقوالره Nikolare ? 15 34 30
ورچشت Verçeşt Verçisht 15 39 33
وريطشت Vriteşt Vitisht 21 47 46

هلمى Helmi Dhërmi 17 52 52
Kaynak: Y.V.S., R. 1311/M. 1895-1896, ss. 220-227.

2.1. Demografik Yapı 

Premedi, Osmanlı hakimiyetinde gelişmiştir. Bunu 42 olan hane sayısının 16. 
yüzyılda bazı kaynaklarda 260’a (Kiel, Ottoman Arch.., 1990, s. 200), 1520’de 
208’e (Kiel, Tepedelen, 2011, s. 476), 1506-1507’da 136’ya çıkmasından 
söylemek mümkündür. (Gökbilgin, 1956, s. 275) Çelebi’nin kasabayı ziyaret 
ettiği 17. yüzyılda kasabada 150 bağ ve bahçeli ev vardı. (Çelebi, 2003, s. 286) Bu 
dönemde kasaba nüfusu kısmen azalmıştır. Sonraki dönemlerde artış sürmüştür. 
Zira kasabayla ilgili 1812-1813 yıllarına ait gözlemlerde belirtilen 700 ev sayısı 
bunu açıklar. (Holland, 1815, s. 495) Lakin bu sayının kasabadaki nüfusun artışına 
işaret etmekle birlikte yanlış bir tahminden ibaret olduğuna dikkat çekilmelidir. Zira 
bu ifadelerin ardından çok geçemeden kasabayla ilgili diğer değerlendirmede 200 
haneden bahsedilir. Bu sayı Çelebi’nin tasvirleri ardından kasabanın gelişiminin 
devam ettiğini gösterir. Kasabadaki ahaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunulan 
bu kaynağa göre kasabada büyük bir Çingene kolonisi mevcuttu. (Hughes, 1830, 
s. 396) Bu veri kasabanın gelişimini takip açısından olduğu kadar demografik 

2 Berat sicillerinde Fraşer imlasıyla. Bk. ADA., Fon. 128/Dos. 27, 7 Kanunuevvel 1315/16 Şaban 
1317, Hük. 581.
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yapısıyla ilgili fikirler de verir. Kasabadaki Çingenelerin (Durham, 1905, s. 268) 
yanında çoğu Müslüman 3000 kişi içinde Katolik-Latin Kilisesine mensup küçük 
bir topluluk bulunmaktaydı. (Spencer, 1851, s. 169-170) Katoliklerin sayısı az 
olmalıdır. Bu yüzden sonraki kayıtlarda görülmezler.

Kasabada nüfusuna ilişkin değerlendirmelerde Çingenelerden özellikle 
bahsedilir. Bunun yanında kasaba Hristiyanlarının lisanlarının Grekçe olduğu 
ve kasabada Helen kültürünün hakimiyeti grecofoni, ellefoni imlalarıyla 
anlatılmıştır. Hatta daha da ileri gidilerek Müslümanların dahi Grekçe 
konuştukları ileri sürülmüştür. Ancak kasabada bulunduğu ileri sürülen bu 
Grek etkisine rağmen Müslüman ve gayrimüslim kasaba sakinlerinin Arnavut 
olduğu ayrıca belirtilmiştir. (Baldacci, 1917, s. 140) Bazı kaynaklardaysa buna 
dikkat edilmeyerek kasabada Arnavutların ve Greklerin sakin olduğu ifade 
edilebilmiştir. (Puaux, 1918, s. 129) Hatta Premedi kaymakamıyla görüşen 
Durham kaymakamın ifadeleriyle kasabada Arnavutça dahi konuşulmadığını, 
kasabadakilerin tamamının Grek olduğunu aktarmıştır. (Durham, 1905, s. 267) 
Yani kasaba sakinleri Helenize olmaktan da öte tamamen benliklerini yitirmiş, 
Arnavutça dahi konuşmaz hale gelmişti. Bu değerlendirmeler kaza geneli için 
de zaman zaman yapılmıştır. Premedi kazası nüfusuyla ilgili açıklamalarda 
değinileceği üzere sadece Premedi değil Güney Arnavutluk’un büyük kısmında 
Ortodoks ahaliyle ilgili bu yaklaşıma karşılaşmak sıradandı. 

Bu tartışmaların merkez idare nezdinde de yapıldığını Güney 
Arnavutluk’taki yerleşim birimlerinde kimlerin sakin olduğunun öğrenilmek 
istenmesinden anlayabiliriz. Nitekim Premedi kasabasında 19. yüzyılın ikinci 
yarısında kaç Müslüman hanenin meskûn olduğu merkez idare tarafından 
öğrenilmek istenmiştir. Bunun görünen nedeni açılmak istenen okul nedeniyle 
buna gerçekten ihtiyaç olup olmadığının anlaşılmak istenmesiydi. (BOA., 
MF.MKT. 26:158) Buna dair çalışmalarda Maarif Nezareti’nin sualine 
mahsus bir işlemden ziyade daha kapsamlı olarak kaza nüfusu belirtilmiştir. 
Bu dönemde kasaba nüfusuna ilişkin başkaca kaynaklardan istifade edilebilir. 
1889 yılına ait kaynakta kasaba nüfusu 3500’dür. (Sami, Kamus’ul A’lâm , 
1889, s. 1500) Bundan birkaç yıl sonraya ait kaynakta ise 2373’tür. (Cevad, 
Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 237)  İlgili verilere bakıldığında birbirine yakın 
yıllarda dikkate değer farklılıklar görülür. 3500 sakini olan kasabada 5 yıl kadar 
sonra 1200’e yakın azalma makul değildir. Bunlardan birisinin yanlış olması 
muhtemeldir. Fakat resmi istatistikleri içermeyen ve tahminlerden ibaret bilgileri 
nakleden kaynaklarda bu durum sıklıkla yaşanmaktadır. Zira 19. yüzyıl sonunda 
kasaba nüfusu 3000 (Baldacci, 1917, s. 140) olarak gösterilirken 1905’te bu sayı 
7000’dir. (Durham, 1905, s. 269)  Premedi kasabası nüfusunu bildiren resmi 
istatistiklerde ise 1871-1889 yılları arasında 722 hanede kadın erkek toplamda 
2600’e yakın kişi yaşamaktaydı. (Y.V.S., H. 1288/M. 1871-1872, s. 130; Y.V.S., 
H. 1292/M. 1875-1876, s. 153; Y.V.S., H. 1293/M. 1876-1877, s. 158; Y.V.S., H. 
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1294/M. 1877-1878, s. 189; Y.V.S., H. 1306/M. 1888-1889, s. 102.) Buradan 
hareketle Premedi kasabası nüfusunun 19. yüzyılın ikinci yarısında 2500-3000 
arasında olduğunu kabul etmek makuldür. 

Kasaba nüfusunun sayısı kadar bunların kimlerden ibaret olduğunu 
ortaya koymak önemlidir. Öncelikle kasabada Müslümanlar, gayrimüslimlerle 
birlikte yaşamaktaydı. Bu durumda bazı kaynaklarda gayrimüslimler Grek 
olarak belirtilirken Müslümanların dahi kimlikleri sorgulanmıştır. Buna dair 
bir tespit olarak kasabada Çingene ve Arnavutların meskûn olduğunu söylemek 
mümkündür. Bunlar da kendi aralarında Müslim ve gayrimüslim şeklinde tasnif 
edilebilir. Çingenelerin büyük kısmı Müslümandı. Örneğin 1846’da kazada 240 
Müslüman, 14 gayrimüslim Çingene vardı. Kalan nüfusun da yarısından biraz 
fazlası Müslümandı. (BOA., NFS. d. 5222, s. 140)

Tablo 2’de kasaba sakinlerinin meskûn bulunduğu mahalleler listelenmiştir. 
Buna göre kasabada beş mahalle vardı. Bunlardan ikisi dini yapılar kısmında 
da isimleri görülen Şenkol ile Şine Premte’dir. Shën Kollit ve Shën Premtes 
Kiliselerinin yer aldığı mahalleler bunlar iken Varoş Mahallesi’nin kale 
ve çevresi için kullanıldığı söylenebilir. Diğer mahalle isimleriyle ilgili 
tarafımızca bir önerme yapılamamaktadır. Lakin Tablo 2’deki mahallelerin 
zamanla isimlerinin değiştiği ya da yenilerinin eklendiği ileri sürülebilir. 1865 
yılı kayıtlarında kasabada Salih Bey Mahallesi sıralanır. (BOA., ML.MSF.d. 
17860, s.11) Bu mahalle Tablo 2’de yoktur. Ancak Salih Bey isimli caminin 
kasabada bulunduğu ve bu nedenle cami isminin zamanla mahalle için 
kullanıldığı görülür. Bu da Osmanlı şehirlerindeki mahallelerin isimlendirilmesi 
geleneğiyle uyumludur. Zira kilise ve manastır isimleri de mahalle adı olarak 
kullanılmaktaydı. Bu nedenle Salih Bey Mahallesi’nin 1846 yılı ardından 
görülmesinin nedeni bahsedilen caminin sonradan inşa edilmesi olabilir. Yani 
kasabaya yeni mahallelerin eklenmesi muhtemeldir ki bunlardan birisi Salih 
Bey olabilir. Yukarıda takip edileceği üzere kasabadaki hane sayısı 19. yüzyılın 
ikinci yarısında hızla artmıştır. 

Tablo 2: Premedi Kasabası Mahalleleri. (1846)
Mahalle Hristiyan Müslüman

Hane Nüfus Hane Nüfus
Şenkol (ثنقول) 66 201
Şine Premte (ثين پرمتی) 76 235
Varoş (واروش) 20 40
Köşk (کوشک) 56 124
Brenkas (برنکص) 36 96

Kaynak: BOA., NFS. d. 5221, s. 47.
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Premedi’nin fethi ardından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar geçirdiği dönüşüm kaza 
geneli için de benzerdir. Özellikle kaza idari sınırlarının değişmesiyle birlikte 
toplam kaza nüfusundaki değişim takip edilmelidir. 1846’da kaza dahilindeki 
133 köyde 1977 Müslüman; 1711 Rum; 240 Kıptî Müslüman; 14 Kıptî reaya 
olmak üzere 3.942 hane bulunmaktaydı. (BOA., NFS. d. 5222, s. 143) 1865-
1866’da bu verilerin 2.977 Müslüman; 2.711 Gayrimüslim olmak üzere 5.688 
haneye ulaşması bunun bir delilidir.3 20 yılda 2000’e yakın hane artışının doğal 
olmayacağı açıktır. Bunun idari sınırların değişmesi ve varsa nüfus sayımına 
dahil edilmemiş köylerin sayımının yapılmasıyla ilgisi düşünülebilir.  Benzer 
şekilde sonraki yıllarda kaza nüfusuna ilişkin veriler incelendiğinde 8.217 hanede 
25.501’i Müslüman, 17.743’ü Hristiyan toplam 43.244 kişi meskundur. (Y.V.S., 
H. 1288/M. 1871-1872, s. 98) 1871 yılına ait veriler kısmen de olsa tahminlerden 
ibarettir. Bunu 1875 yılı verilerinden hareketle söylemek mümkündür. Bu yıl 
kazadaki hane sayısı yine 8.217’dir. Ancak kaza nüfusu 11.710’i Müslüman, 
6.945’i Hristiyan ki toplamda sadece erkek olmak üzere 18. 655’tir. (Y.V.S., H. 
1292/M. 1875-1876, s. 106) Bu veri bize 1871’de kazadaki kadın nüfusunun 
tahminden ibaret olduğunu açıklar.

Premedi kazasına ait nüfus verilerindeki tutarsızlıklara sonraki yıllarda 
da tesadüf edilebilir. 1880’de Premedi kazası nüfusu verilirken Ulah nüfus 
barındırmadığı ifadesi görülür. Ayrıca önemli bir ayrıntı olarak Hristiyan 
nüfus verilirken Arnavutça tekellüm eden Rum kaydı düşülür. Buradan kaza 
dahilindeki gayrimüslimlere dair üzerinde durulması gereken bir bilgi elde 
edilir. Ayrıca bu yıl kazada 6.876 Arnavutça konuşan Rum, 9.370 Müslüman 
mevcuttur. Bu da kazada 16.246 erkek nüfusa işaret eder. Ergiri sancağının 
merkeze ilettiği bu nüfus pusulasında Kıptî nüfusa ait eksikliğin fark edilmesi 
üzerine yeni bir pusula hazırlanarak merkez idareye ulaştırılmıştır. Zira 9.370 
Müslüman nüfusun 499 kadarı Kıptî Müslüman idi. (BOA., Y.MTV. 4:23) Bu 
verilerde 1871’deki tahminler dışında erkek nüfus yer alır. Ayrıca dikkat edilirse 
nüfus artış hızı normal değildir. 1877-1881 nüfusunu gösteren Tablo 3’te bu 
açıktır. Burada 1877 yılı ardından kaza nüfusu azalmıştır. Müslüman erkek 
sayısındaki azalma Hristiyan erkeklere göre daha belirgindir. Bu yıllarda kaza 
dahilindeki ölümlerin müsebbibi tifüs başta olmak üzere salgınlardı. Salgından 
Müslümanların daha çok etkilenmesinin nedeni Premedi kasabasındaki 
Müslüman nüfusun Hristiyanlardan çok olması ve hastalığın genellikle kalabalık 
yerleşim birimlerinde daha bulaşıcı olması ihtimaliydi. (BOA., Y.PRK.UM. 

3 Belge tarihi 2 Rabiulahir 1327/23 Nisan 1909’dur. Ancak içeriğine bakıldığında bu yanlıştır. 
Burada Yanya vilayet teşkil edilmemiş ve eyalettir. Bu nedenle belge 1867 öncesine aittir. Filat 
kazası Ergiri sancağı dahilindedir ki bu 1855 sonrasına aittir. 1865’te Ergiri sancağı buradaki gibi 
Ergiri, Filat, Delvine, Tepedelen kazalarıyla Pogon nahiyesinden ibaretti. (Bk. BOA., ML.MSF.d., 
17850, 29 Zilhicce 1281/ 25 Mayıs 1865.) Yani belge 1865/1866 yılına aittir. Bk. BOA., Y.EE. 
34:82, 1865-1866.
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2:34) Premedi kazasındaki bu durum Ergiri sancağının genelinde yaşanmıştı. 
Benzer yıllarda sancak nüfusu 1169 kişi azalmıştır. (BOA., Y.PRK.UM. 2:57)

Tablo 3: Premedi Kazası Doğum, Ölüm Sayıları ve Erkek Nüfusu.
Yıl4 Hristiyan Müslüman Değişim Top.

NüfusÖ. D. Nüfus Ö. D. Nüfus Hrs. Müs.
1877 128 152 7017 - 18 9665 +24 +18 16.682
1878 61 24 6990 33 - 9632 -27 -33 16.622
1879 78 46 6958 134 14 9512 -32 -120 16.470
1880 124 42 6876 150 6 9368 -82 -144 16.244
1881 113 21 6784 118 10 9260 -92 -108 16.044

Kaynak: BOA., Y.PRK.UM. 3:47.

Sadece erkek 16.000 civarında kişinin yaşadığı Premedi kazasındaki toplam 
nüfus çoğu Müslüman olmak üzere 34.000 (Sami, Kamus’ul A’lâm , 1889, 
s. 1501)  ve diğer kaynaklarda 1895 yılı için 30.000 şeklindeydi. (Cevad, 
Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 238) 

Bu tahminler ve belirtildiği üzere demografik yapıyla alakalı önemli 
ayrıntılara 1911’de açıklık getirilmiştir. Zira buraya kadarki verilerde 
Premedi’de Kıptî Müslüman, Reaya Kıptî ve Hristiyanlar bulunduğu halde 
Ulahlar’dan bahsedilmemişti. Arnavutça konuşan Rumlardan-Hristiyanlardan 
ve Müslümanlardan bahsedilerek kaza nüfusunun Arnavutlardan ibaret olduğu 
vurgulanmıştı. Ancak özellikle Ergiri sancağına ait nüfus verilerinde sancak 
ve burada değindiğimiz Premedi kazasındaki Ulah nüfustan bahsedilmemesi 
merkez idarenin dikkatini çekmiştir. Bunu 1846 yılı nüfus verilerinden 
hareketle Premedi kazası dahilindeki yerleşim birimlerinin sakinlerine ilişkin 
hazırlanan Tablo 4’te görmek mümkündür. Bunun üzerine nüfus cetvellerinin 
yeniden hazırlanması istenmiştir. Bahsedilen kaynakta kaza genelinde 15.875 
kadın, 15.068 erkek sakindi. Bu da 30.943 kişi demekti. Bunlar içerisindeki 
Müslümanların 10.420’si kadın, 9.656’sı erkek; Hristiyanların 4400’ü kadın, 
4.516’sı erkek; Ulahların ise 1055’i kadın, 1296’sı erkekti. (BOA., DH.SN.
THR. 18:61) Burada dikkat çeken husus Ulahların Hristiyan mı Müslüman 
mı olduklarının belirtilmeden ayrıca verilmesiydi. Bunun nedeni Ulahların 
büyük kısmının Ortodoks kilisesine mensup olmakla birlikte tıpkı Arnavutça 
konuştukları özellikle belirtilen diğer Hristiyan Arnavutlar gibi aslında 
Grek-Helen kültürü dahilinde olmadıklarının vurgulanması ihtiyacıydı. Zira 
Yunanistan Osmanlı vatandaşı Rumların Grek olduklarını ileri sürmekteydi. 

4 Hristiyan nüfus içinde 1876-1879 yıllarında 5’er kişi Kıptîdir. Müslüman nüfusun 1876’da 
432’si; 1877’de 435’i; 1878’de 432’si; 1879’da 430’u Kıptî Müslümandı. Bk. BOA., Y.PRK.
UM. 2:34, 24 Ağustos 1296/5 Eylül 1880.
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Böylelikle Arnavutluk’un büyük kısmında nüfus açısından Yunanlıların hak 
iddiasında bulunmasının makul gerekçeleri yaratılmaktaydı. Osmanlı idaresinin 
1911’de buna karşı tedbir alması geç de olsa yerinde bir hamleydi. 

Tablo 4’te aynı tarihli iki farklı nüfus defterine göre 1846’da kazadaki 133 
köyde kimlerin yaşadığı listelenmiştir. İki kayıtta farklı olarak görülen 3, 4, ve 
5. sıradaki köylerin aslında birbirlerine benzediğine dikkat edilebilir. Bu sebeple 
5221 nolu defterde 9, 5222 nolu defterde 8 farklı demografik dağılım sıralanarak 
5. sıradaki köy dağılımına yer verilmemiştir. Ancak sıralanan numaralardaki 
köy dağılımlarının birbiri yerine kullanıldığına dikkat edildiğinde toplam 
köy sayılarında ve dağılımlarında değişiklik olmamıştır. Mahalle sayılarıyla 
ilgili fark ise ayrıca dikkat çeker. Mahalle sakinlerinin dağılımları birbirinin 
aynısıdır. Toplamda defterlerden birisinde 5 diğerinde 7 mahalle yazılmıştır. 
7 mahalle sayısı sıralanan mahalle tiplerinin toplamı da doğrudur. 5222 nolu 
defterde 5 olarak gösterilmesinin nedeni Kıptî Müslümanların diğer 2 mahallede 
Müslümanlarla birlikte değerlendirilmesi olabilir. Bu verilerden hareketle 
Premedi kazası ve kasabasının sakinleri Arnavut, Ulah ve Çingeneler ibaretti. 
Yani kimi kaynaklarda karşılaşıldığı üzere Ortodoks nüfus içerisinde dahi Grek 
nüfus bulunmamaktaydı. 

Tablo 4: Premedi Kazası Köylerindeki Ahali Dağılımı.

No Köy Sakinleri
Aralık 1846 
(No 5221)

Mart 1846 
(No 5222) 

Köy Mahalle Köy Mahalle
1 Müslim 33 2 33 2
2 Müslim ve Reaya 33 - 33
3 Müslim ve Reaya ve Kıptî 

Müslim ve Reaya Kıptî
1 - 15

4 Müslim ve Reaya ve Kıptî Müslim 14 - 1
5 Müslim ve Reaya ve Kıptî Reaya 1 - x x
6 Müslim ve Kıptî Müslim 5 - 5
7 Reaya 41 3 41 3
8 Kıptî Müslim 2 2 2 2
9 Kıptî Müslim ve Reaya 3 - 3 -

Toplam 133 7 133 5

Kaynak: BOA., NFS. d. 5222, s. 140; BOA., NFS. d. 5221, s. 54.

2.2. Konum ve Kasaba

Yerleşim birimleri bu şekilde sıralanabilen Premedi kazası doğusunda Leskovik; 
batısında Tepedelen ve Ergiri; kuzeyinde Timoriçe; güneyinde Pogon ile 
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çevriliydi. Kaza merkezi bulunan Premedi kasabası Ergiri’ye 16; Yanya’ya 18 
saat mesafedeydi. (Y.V.S., R. 1308/M. 1892-1893, s. 173) Diğer bir ifadeyle 
Premedi kazası ve kasabası Ergiri sancağının kuzeydoğusunda bulunurken 
Viyosa Nehri kenarında (Saib, H. 1304, s. 102) güneyinde Leskovik ve Poğon; 
bastısında Ergiri ve Tepedelen; kuzeyinde Iskarapar; doğusunda Görice ve 
Kolonye kazalarıyla sınırdı. (Sami, Kamus’ul A’lâm , 1889, s. 1501) Premedi 
kazasının idari sınırları bu şekildeydi. 

Kaza dahilinde 69 cami ve mescit, 21 kilise, 39 okul, 18 han, 28 köprü ve 
113 değirmen yer almaktaydı. (Cevad, Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 238) 
Bu verilere 5 tekke ile 416 dükkân eklenerek kazada ılıcaların da bulunduğu 
belirtilebilir. (Sami, Kamus’ul A’lâm , 1889, s. 1500-1501) Bazı hallerde kaza 
idari sınırlarının değişmesiyle birlikte yeni yapıların inşa edildiği ve verilen bu 
sayıların değiştiği görülmektedir. Belirtilen yapılar içerisindeki memleket saati 
buna örnektir. Ayrıca bazı hallerde ifade edilen ve kaza sınırlarında bulunduğu 
belirtilen 310 kilise ile 223 çeşme ifadelerinin basım/yazım hatası olduğu 
söylenmelidir. (Y.V.S., H. 1288/M. 1871-1872, s. 98-99) 

Premedi, yamacı üzerinde kurulu olduğu Mertzika Dağı ile Viyosa Nehri 
arasında konumlanmıştı. Bu dağın kasabayla iç içe olması nedeniyle sıklıkla 
kurt gibi yabani hayvanlar kasabaya inmekteydi. Nehrin kıyısındaki kasabaya 
Tepedelen ve Ergiri istikametinden gelindiğinde ancak köprü vasıtasıyla 
ulaşılmaktaydı. Kasabaya varıldığında ilk dikkat çeken şey daha önce bahsedilen 
devasa boyuttaki kayasıydı. 19. yüzyıl başında tepesindeki antik kalıntıları 
tarif edilen kayanın üstü harabe durumdaki duvarlarla çevriliydi. Burada 
harabe halde bir şapel, iki küçük oda ve su deposu bulunmaktaydı. Zira bunlar 
bahsedilen kayanın tepesinin aynı zamanda küçük bir kale-iç kale olduğunun 
göstergesiydi. (Hughes, 1830, s. 398) Evliya Çelebi de kayanın üzerindeki su 
deposuna işaret etmiştir. Hatta hiçbir zaman eksilmediğini söylediği kuyudaki 
suyun buraya nasıl ulaştığının da bilinmediğini anlatmıştır. Diğer önemli nokta 
Çelebi’nin ziyaretinde kalenin kullanılır halde olmasıdır. Kalede dizdar ile 40 
kadar asker ve dizdara ait hane mevcuttu. (Çelebi, 2003, s. 286) Bu dönem 
ardından tamir ihtiyacı doğmuş ve Tepedelenli Ali Paşa tarafından tamir 
ettirilmiştir. Ancak 20. yüzyılın başında kale duvarlarının çoğu harap haldeydi. 
(Durham, 1905, s. 269) Kalenin nehrin tersi istikamette, sağındaki dağın 
yamacında Premedi’nin kadim yerleşim yerine ait harabeler vardı. Buradaki 
duvar işçiliklerinden bunu söylemek mümkündür. Buranın tepesinde 300-
400 kadar mezarı içeren bir mezarlık mevcuttu. Bu durum bahsedilen kısmın 
kadim şehre ait olduğunu göstergesi olarak değerlendirilmekteydi. (Hughes, 
1830, s. 396)

Şekil 1’deki kaya-kalenin karşı kıyısında ve soldaki mezarlık Müslümanlara 
aitti. Günümüzde kasabanın yerleşim düzenin korunduğu söylenebilir. Fakat 
mezarlık kaldırılmıştır. Üzerinde iç kalenin yer aldığı devasa büyüklükteki 
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kaya mevcuttur. Ancak bu kayayı çevreleyen alt kale duvarlarının sadece izleri 
görülmektedir. 

Viyosa Nehri kıyısındaki Premedi yerleşim düzeni ve görünüm itibariyle 
diğer Arnavut kasabalarından farklı değildi. (Baldacci, 1917, s. 140) Selvi 
ağaçları ve mor erguvanlar eşliğinde rengarenk bir kasaba olarak tasvir 
edilmekteydi. İçinde çiçekli bahçeleriyle birbirinden ayrı haldeki yerleşim 
düzeni Premedi’nin Arnavut kasabalarından birisi olduğunu düşündürmekteydi. 
19. yüzyılda kasaba dahilindeki yapılar kalesi ve köprüsü dışında 3 cami, 3 
kilise, kız ve erkek çocuklara mahsus bir Hristiyan ve sadece erkeklere mahsus 
bir erkek okuluydu. (Durham, 1905, s. 269) Çağdaş kaynaklar incelendiğinde 
ise Premedi’de 2 cami, 2 tekke ve 7 kilise bulunmaktaydı. (Y.V.S., R. 1308/M. 
1892-1893, s. 174) Öyle ki kasabadaki cami sayısının iki (Sami, Kamus’ul 
A’lâm , 1889, s. 1501) kilise sayısının yedi olduğu ifadesine kaynaklarda daha 
sık rastlanır. (Cevad, Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 237)

Şekil 1. Kale, Arkada Köprü, Solda Mezarlık ve Sağda Kasaba.

Kaynak: Hughes, Travels In Greece And Albania, p. 394.

Premedi’deki iki camiden birisi Sultan Bayezid Han Camii’ydi. Kitabesindeki 
kayıt H. 900/M. 1494-1495’e tesadüf ettiğinden II. Bayezid devrinde inşa 
edildiği ve Hünkâr Camii ve daha çok Kale Camii olarak anıldığı söylenebilir. 
Bu dönemde Arnavutluk’un birçok kasabasında olduğu üzere Premedi’de de 
cami inşa ettiren II. Bayezid’in bu caminin inşasına ilişkin emri 1492’deki 
Arnavutluk seferinde vermesi muhtemeldi. Bu cami çeşitli dönemlerde tamir 
edilmiştir. Bunların ilki H. 1201/M. 1786-1787’de Sultan I. Abdülhamid 
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dönemindedir. (Y.V.S., R. 1308/M. 1892-1893, s. 174-175) Tamir masraflarının 
nasıl karşılanacağı tartışmalarından hareketle 1904’te II. Abdülhamid (BOA., 
BEO. 2323:174153) ve ardından 1908-1912 yıllarında Sultan Mehmed Reşad 
tarafından tamir edildiği ileri sürülebilir. II. Dünya Harbi’nde İtalyan işgalinde bu 
cami yıkılmıştır. (Kiel, Ottoman Arch.., 1990, s. 200) Konum itibariyle Premedi 
kalesinin hemen yanındaydı. Aynı yerde 2001’de yeniden inşa edilmiştir. 

Premedi’deki camilerden diğeri Premedi hanedanından Salih Bey 
tarafından inşa ettirilmiştir. (Y.V.S., H. 1293/M. 1876-1877, s. 158) Bu caminin 
konumuyla ilgili bilgi içeren yazılı ya da görsel bir kaynağa ulaşılamamıştır. 
Bu verilerden yola çıkarak Premedi’de 19. yüzyılda iki caminin bulunduğu ileri 
sürülebilir. Bu sayı 17. yüzyılın son çeyreğiyle mukayese edildiğinde kasabada 
Müslümanlara ait dini yapılarda büyük bir artış yaşanmadığını gösterir. Öyle ki 
bu dönemde kasabada küçük bir camiyle bir mescit ve bir tekke bulunmaktaydı. 
(Çelebi, 2003, s. 286) Geçen iki asırda kasabada birer cami ve tekke inşa 
edilmiştir. 

Şekil 2: Premedi, Kale/Hünkâr/Bayezid Camii.

Kaynak: İlkay Erken, 17.08.2017.

Osmanlı hakimiyetinde kasabada Müslümanlara ait dini yapıların sayısında 
büyük değişiklik yaşanmamıştır. Bölgede İslamiyet’in yayılması sürecine 
bakıldığında durum daha iyi anlaşılabilir. Nitekim bölgedeki tekke ve 
tarikatların yaygınlığı bu açıdan fikir verir. 19. yüzyılda Premedi ve civarındaki 
tekkelerin çoğu Bektaşî tekkesiydi. Premedi kasabasındaki tekke ile Grabova 
köyündeki Duşk Tekkesi, Kiçok köyündeki tekke Bektaşî tekkelerine örnekti. 
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Bunların sayısını arttırmak mümkündür. Güney Arnavutluk’ta Ergiri, Berat, 
Premedi ve çevresindeki bu yaygınlık Müslüman Arnavutların büyük kısmının 
Bektaşî olduğu anlamına gelmez. (Öngören, 3-7 Aralık 2003, s. 353, 359) 
Ancak Premedi Müslümanlarının üçte biri Bektaşîydi. Kasabada kalenin 
yanında yükselen tepede bugün de varlığını sürdüren bir tekke mevcuttu. 20. 
yüzyılın başında siyah, sarı ve beyaz çizgili elbiseleriyle kafasında taşlarla 
bezeli büyük yeşil sarığıyla tekkede bulunan Baba, Durham’ı misafir etmiştir. 
(Durham, 1905, s. 272-273) Bu tekke Bektaş Baba tarafından 19. yüzyılın 
son çeyreğinde Fraşari’deki tekkenin bir kolu olarak teşkil edilmiştir. Hem 
Bektaş Baba hem de onun devamında İsmail Baba kasabadaki Hacı Baba’nın 
türbesi ardına defnedilmiştir. Hacı Baba kadim zamanlarda bölgeye gelmiş 
Horasan erenlerindendi. Anlatılanlara göre 1620’de ölmüş (Elsie, 2019, s. 
292) ve Premedi kasabasındaki türbesine defnedilmişti. Defnedildikten 
sonra eli Keserak’a defnedilmek istediğini gösterircesine mezarından dışarı 
çıkmıştı. Bu şekilde Premedi’deki mezarı durduğu halde kendisi Keserak’a 
defnedilmişti. Buradaki türbesi Yunanlıların tahrip etmesine rağmen 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde görünür vaziyetteydi. (Hasluck, 1929, s. 544-545, 
547.) 

Şekil 3: Shën Premtes/Aziz Cuma Kilisesi.

Kaynak: İlkay Erken, 17.08.2017.

Hacı Baba türbesi tepedeki Bektaşî tekkesinden ayrı bir yerde ve kasaba 
içindeydi. Burası muhtemelen kale yakınındaydı. Selvi ağaçlarıyla çevrili 
olduğu bilgisinden hareketle kasabanın daha güneyinde Aziz Cuma Kilisesi’ne 
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yakın yerde olması da ihtimal dahilindedir. Durham’ın kasabayı ziyaretinde 
bu türbeden bahsettiği açıktır. Selvi ağaçlarıyla çevrili türbedeki bu derviş 
bir efsaneye konudur. Buna göre Hacı Baba iyi bir kişi olarak yaşamış ve bir 
savaşta başı kesilerek öldürülmüştü. Bunun üzerine düşen kellesini eline alarak 
evinin bulunduğu bahçeye yürüyerek gelmişti. Bugünden sonra ahali tarafından 
türbesine hürmet edilmişti. (Durham, 1905, s. 270-271) Premedi kasabasında 
bu türbe ve tepedeki Bektaşî tekkesi dışındaki diğer tekke Halveti Tarikatı ile 
ilişkiliydi. (Öngören, 3-7 Aralık 2003, s. 357)

Premedi kasabasında Müslümanlara ait dini yapılar bu şekildedir. 
Hristiyanlara mahsus ibadethaneler sıralandığında kasabadaki 7 kiliseye 
işaret edilmişti. Ancak bu sayı abartılıdır. 19. yüzyılın ortalarında kasabayla 
ilgili betimlemelerde bir Grek kilisesinin kalıntılarından bahsedilir. (Spencer, 
1851, s. 170) Buradan anlaşıldığı üzere kiliselerden bazıları kullanılmaz 
durumdaydı. Kullanılır haldekilerden bazıları ise sonradan kullanılamaz 
hale gelmişti. Bunlardan birisi kasaba merkezinde 19. yüzyılın başında 
Pazar yakınındaki Kisha e Shen Merise idi. Tepedelenli Ali Paşa zamanında, 
1814’te, Paskal Trandafili tarafından kilise duvarlarına bazı tasvirler 
eklenmişti. (Hoti, 2014) Kasabadaki kilise sayılarıyla ilgili değerlendirmede 
bazı kaynaklarda bu durumdakilerin ve kasabaya yakın köylerdeki kiliselerin 
sayıları verilmiş olmalıdır. Osmanlı kaynaklarının bazılarında görülen yedi 
kiliseden hiçbirisinin adı verilmez. Köylerde gayrimüslim ahali tarafından 
inşa edilmiş çok sayıda kilise ve manastır bulunduğu belirtilir. Sadece Kuyt 
çiftliğinde 9-10 asır önce inşa edilen Meryem Ana Kilisesi’nin bulunduğu 
nakledilir. (Y.V.S., R. 1308/M. 1892-1893, s. 175) Bu kilise Kisha e Shën 
Merise/Churh Of Saint Mary adıyla Premedi’nin doğusundaki dağ köyü 
Benjë-Novosëlo’dadır. 

Premedi kasabasında günümüzde de tespit edilebilen kilise sayısı ikidir. 
Bunlardan ilki Kisha e Shën Premtes/Aziz Cuma Kilisesi’dir. Premedi kasabasına 
köprüden girildiğinde sol üstte bulunmaktadır. Kilisedeki yazıttan anlaşıldığı 
kadarıyla Ilia Kristo tarafından 1776’da inşa edilmiştir. Kilise içinde yer alan 
çok detaylı ahşap işçiliğinin yanında bazı dini sahne-tasvirleriyle süslenmiştir. 
Bu tasvirler kilisenin inşası ardından 1808’de Terpo Zografi tarafından 
resmedilmiştir. (Objekte Kulti, 2021)

Kasabada bugün tespit edilebilen diğer kilise tepedeki Bektaşî tekkesine 
giden yolun sağında bulunan Kisha e Shën Kollit’tir. Aziz Cuma Kilisesi’ne 
göre daha bakımlıdır. Çünkü 2006’da restore edilmiştir. Korçe metropolitliği 
kodekslerine göre 1757’de inşa edilmiştir. Hemen yanında çan kulesi ile selvi 
ağaçları yükselen bir avluda yer almaktadır. (Objekte Kulti, 2021) Kilisenin 
1757 yılında elden geçirilerek büyütüldüğü, aslında daha kadim bir kilise olduğu 
da belirtilmektedir. Ancak kilisenin Osmanlı hakimiyeti sonrasında inşa edildiği 
açıktır. (Hoti, 2014)
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Şekil 4: Premedi, Shën Kollit Kilisesi.

Kaynak: İlkay Erken, 17.08.2017.

3. Eğitim

Premedi kasabasının küçük bir yerleşim birimi olduğu mahalle sayısı ile 
cami, kilise gibi dini yapıların sayısından hareketle söylenebilir. Zira 10.000’e 
yakın nüfusuyla Premedi bugün dahi ziyaret edildiğinde bunu fark etmek zor 
olmayacaktır. (Bashkia Permet, 2021)  Bu durum Osmanlı idaresinde bulunduğu 
19. yüzyılda eğitimle alakalı yapılarda da geçerliydi. Kasabada Müslümanlara 
ait okulların başında sıbyan mektepleri gelmekteydi. Bunların sayılarının ve 
isimlerinin tespiti bir yana muallimleri camilerde görevli vaizlerdi. 1865 yılında 
maarif harcamalarına ilişkin kalemlerin sıralandığı evrakta Mehmed Efendi ve 
İbrahim Efendi isimli iki vaiz dikkat çeker. Her birisine 50 kuruş aylık tahsis 
edilmiştir. Tahsis tarihi ise 2 Ocak 1864’dir. Bundan sebeple 1864 yılında 
Premedi’de cami dahilinde iki sıbyan mektebinin bulunduğu söylenebilir. 
(BOA., ML.MSF.d., 17860) Bunu çağdaş kaynaklarda kasabada bir-iki sıbyan 
mektebinin bulunduğu ifadelerinde görmek mümkündür. (Sami, Kamus’ul 
A’lâm , 1889, s. 1501) Kasabada uzun bir süre boyunca rüşdiye büyüklüğünde 
olduğu bildirilen bir ve köylerinde 6 ibtidai mektebi mevcuttu. Bu okullara 
devam eden Müslüman öğrenci sayısı 324’tü. Kaza genelinde gayrimüslimlerin 
devam ettiği 33 okuldaki öğrenci mevcudu 351’di. (Y.V.S., H. 1292/M. 1875-
1876, s. 153; Y.V.S., H. 1293/M. 1876-1877, s. 158; Y.V.S., H. 1294/M. 1877-
1878, s. 189) 

Premedi kazası ve kasabasındaki okul sayıları zaman içinde değişmiştir. 
Bunda yeni okulların etkisi vardır. Nitekim kasabadaki bir ibtidai mektebine 
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rüşdiye eklenmiştir. (Y.V.S., H. 1306/M. 1888-1889, s. 102) Kasabadaki 
ibtidaide muallim İbrahim Efendi ve 42 öğrenci bulunmaktaydı. Köy okulları 
ise Hothove’de muallim Habil Efendi ile 16 öğrenci; Velceste’de muallim Hüsnü 
Efendi ile 13 öğrenci; Klisura’da muallim Hayreddin Efendi ile 12 öğrenci; 
Fraşari’de muallim Hasan Efendi ile 27 öğrenci sıralanmaktaydı. (Y.V.S., R. 
1311/M. 1895-1896, s. 138-139; Y.V.S., H. 1319/M. 1901-1902, s. 137) Bu 
köylere daha sonra Zavalan ibtidai mektebi muallim Recep Efendi ile birlikte 
eklenmiştir. (Y.V.S., R. 1308/M. 1892-1893, s. 173) 

Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere kasabadaki 1-2 okuldan birisi rüşdiye ve 
diğeri ibtidai iken köylerinde önce dört sonra Zavalan’da açılan okulla beş ibtidai 
mevcuttu. İbtidailerin sayıları ve bulundukları köylerde değişiklikler yaşanmıştır. 
Zavalan gibi yeni bir okulun tesisinin yanında mevcut okul kapatılabilmiştir. 
Velceste ibtidai mektebinin durumu buna örnektir. Bu okul dört odalı olarak inşa 
edilmiş ve civar köylerden öğrencilerin geleceği düşünülmüştür. Ancak 1894’te 
okulda hepsi Velceste köyünden beş altı çocuk bulunmaktaydı. Bu köydeki okula 
mesafece uzak köylerden çocuklar gönderilmediğinden kapatılarak mevcut 
tahsisatıyla birlikte Fratar köyünde okul teşkili istenmiştir. Çünkü Fratar 
köyüne yakın birkaç köy bulunmaktaydı. Böylece daha fazla çocuğun eğitim 
alması mümkün olacaktı. (BOA., MF.İBT. 239:43) 

Sadece ibtidailer üzerinden yapılacak bir değerlendirmede Premedi 
genelinde Müslümanlara ait eğitim kurumlarının yetersiz olduğu söylenebilir. 
Sayıları zamanla değişmekle birlikte 130’un üzerinde köyüyle Premedi 
kazasındaki ilk kademe okul sayısının beşte kaldığı dikkate alınırsa durum daha 
anlaşılır olacaktır. Detaylarına vakıf olunamasa da sadece okul sayılarından 
hareketle Premedi kazasındaki gayrimüslimlerin daha iyi durumda oldukları 
söylenebilir. 33 ibtidailerinin bulunduğu kaydı, resmi kayıtlarda yer almayan ve 
kiliseler dahilindeki okulları da hesaba katıldığında bunu söylemek mümkündür. 
Nitekim Yunanistan’ın kiliseler ve eğitim kurumlarıyla Güney Arnavutluk’un 
hemen her yerindeki faaliyetleri bunun doğal sonucuydu. Eğitim ve kiliseler 
vasıtasıyla yaşanan içtimai dönüşüm kimi araştırmacıların ahali hakkındaki 
tasvirlerinde Grek nüfustan bahsetmesinin de nedeniydi. 

Premedi kasabasında Müslümanların ilk kademedeki ibtidai dışında ikinci 
kademe okulu rüşdiyeydi. (Cevad, Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 237) Maarif 
Nezareti istatistiklerindeki verilerde Premedi kasabasındaki rüşdiyenin teşkil 
yılı R. 1300/M. 1884-1885’tir. Öğrenci sayısı 1894-1895 eğitim öğretim yılı 
başında 38’dir. 11 öğrencinin mezun olduğu bu yılın sonunda 1895-1896 eğitim 
öğretim yarıyılına devam edecek öğrenci sayısı 40’tır.  (Maarif Nezareti, ty., s. 
31) Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı bulunmaktadır. Premedi 
kasabasındaki rüşdiyenin teşkil yılı olan 1884 yanıltıcıdır. Zira Yanya vilayet 
salnamelerinin önceki yıllara ilişkin verilerini gösteren sayılarında Premedi 
rüşdiyesinden bahsedilir. Dikkatli incelendiğinde Premedi rüşdiyesi 1872’de 
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tesis edilmiştir. Bu yıl itibariyle mevcut olduğu görülen rüşdiye Yarım-Nim 
Rüşdiyedir. Rüşdiyelerin taşrada yaygınlaştırılması için muallim ve bina eksikliği 
ile bu okullara devam edecek yeterlilikteki sıbyan mektebi mezunu öğrenci 
eksikliği aşılmak istenmiştir. Buna devletin mali sıkıntıları da eklendiğinde 
rüşdiye açılacak kasaba ahalisinden alınacak katkılarla sorun halledilmeye 
çalışılmıştır. Böylece merkez idare açılacak yarım rüşdiyelere muallim-i evvel 
ile gerekli ders kitaplarını temin edecek, maaşını ödeyecekti. Diğer yardımcı 
muallim ile hademe maaşlarını ahali karşılayacaktı. (Uyanık, 2010, s. 98-99, 
104-106) İşte bu yarım rüştiyeden sebeple olsa gerek kaynaklarda Premedi 
kasabasında birisi rüşdiye derecesinde iki ibtidai bulunduğu belirtilmekteydi. 
Premedi kasabasındaki yarım rüşdiyenin normal rüşdiyeye tahvili Maarif 
istatistiğinde belirtildiği şekliyle 1884-1885 eğitim öğretim yılındadır. Zira bunun 
ardından 1886’da ihtiyaç duyulan muallim-i evvel kadrosuna dârülmuallîmin 
şehadetnamesi sahibi Yanya rüşdiyesi riyazî muallimi Ali Remzi Efendi’nin 
tayini işlemlerine girişilmiştir. (BOA., MF.MKT. 90:78) Premedi rüşdiyesinde 
görevlendirilen muallimlerin bazı nedenlerle görev yerlerinin değiştiği ve yerine 
hızlıca yenisinin teminine çalışıldığı söylenebilir. 1890 yılı içinde daha önceden 
görevinden istifade eden Premedi rüşdiyesi muallimi evveli yerine tayin edilmek 
isteyen Kolonye rüşdiyesi muallimi evveli Abdullah Efendi’nin talebinden bu 
takip edilir. (BOA., MF.İBT. 24:15)

Muallim-i Evvel Abdullah Efendi’nin tayin isteği kabul edilmiştir. Sonraki 
yıllarda Premedi rüştiyesindeki vazifesi buna işaret eder. Mart-Mayıs 1895 
aylarında görevli bulunduğu okulda 26 öğrenci vardır. Bunlardan altısı birinci, 
22’si ikinci, beşi üçüncü ve kalan beşi dördüncü sınıflarda eğitim almaktaydı. 
(BOA., MF.İBT. 46:16) Aynı yılın ağustos-ekim aylarında öğrenci sayısının 
41’e ulaştığı ancak okula devam edenlerin sayısının 26’ya kadar düştüğü 
görülür. Bunların birinci sınıfa devam edenleri 12, ikinci sınıfa devam edenleri 
yedi iken üçüncü sınıfa devam eden öğrenci sayısı 18, dördüncü sınıfa devam 
eden altıydı. Öğrenci sayısının artması münasebetiyle okulda bir muallim-i sani 
ihtiyacına işaret edilmiştir. (BOA., MF.İBT. 50:85) 

Premedi rüşdiyesine devam eden öğrenci sayısındaki artışın ardından 
yardımcı muallim temin edilmiştir. Bu şekilde rüşdiyede daha nitelikli eğitim 
verilmesi de amaçlanmıştır. Abdullah Efendi’nin muallim-i evvel olarak 
görevini sürdürdüğü 1901 yılında rika muallimi Mehmed Şükrü Efendi’ydi. 
1901 yılı sonlarında rüşdiyede iki muallim olmasına rağmen öğrenci sayısı 
20’ye düşmüştür. Bunun nedeni muallim temini çalışmalarına rağmen eğitim 
koşullarının iyileştirilmemesiydi. Zira bu yıl rüşdiye mektebinin bulunduğu 
binada sadece iki sınıfı vardı. Bunlardan birisi de ibtidaiye tahsis edilmişti. Yani 
Premedi rüşdiyesinin dört şubesinin eğitim aldığı bir sınıf mevcuttu. Bu durum 
bize ibtidai mektebinin bulunduğu binada önce bir yarım rüşdiyenin açıldığını 
ardından bu rüşdiyenin aynı binada rüşdiyeye tahvil edilerek eğitimin sürdüğünü 
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gösterir. Mevcut halin iyileştirilmesi önerisinde ayrı bir ibtidai binasının inşası 
kararlaştırılmıştır. (BOA., MF.İBT. 107:19) Bir yıla yakın sürede ibtidai binası 
tamamlanmış, Nisan 1902’de resmi açılışı yapılmıştır. (BOA., DH.MKT. 468:5) 
Ancak yeni ibtidai binasının inşasına rağmen rüşdiyedeki öğrenci mevcudu 
artmamıştır. 1909’da dahi sadece 25 öğrencisi bulunmaktaydı. (BOA., MF.İBT. 
222:7)

Rüşdiye ve ibtidai mekteplerinin birbirinden ayrılmasından hemen önce 
rüşdiyedeki öğrenci mevcudu incelendiğinde ibtidainin taşınmasıyla ortaya çıkan 
değişiklik takip edilebilir. Bu anlamda Şubat 1902’ye kadar rüşdiyede 20 öğrenci 
vardır. Rüşdiye muallim-i evveli Abdullah Efendi’nin rika’ muallimi Mehmed 
Şükrü’yle beraber görevini sürdürdüğü rüşdiyenin öğrenci sayısı yetkililerin 
dikkatini çekmiştir. Öğrenci sayısının istenilen düzeyde olmamasının nedeni 
uzaklık ve maddi imkanlar nedeniyle civar köylerdeki ibtidailerden mezun 
öğrencilerin aileleri tarafından merkez kazaya gönderilmemesiydi. (BOA., 
MF.İBT. 116:46) Bu durum değişmemiştir. Zira 1903 sonunda okul mevcudu 
18’dir. Neticede okul idaresinin tespiti doğruydu. Fakat bunun halledilmesi 
amacıyla gerekli tedbirlerin vilayet maarif idaresince alınmadığı açıktır. (BOA., 
MF.İBT. 146:70) Şubat 1905’te öğrenci mevcudu 26’ya ulaşmıştır. Buna rağmen 
Yanya maarif müdürü Premedi rüşdiyesinin öğrenci sayısını arttırmak amacıyla 
tedbirlerin alacağını Maarif Nezareti’ne iletmiştir. (BOA., MF.İBT. 159:29) Bu 
konuda var ise alınan tedbirler nelerdir bilinmez. Ancak 1909’da okul mevcudu 
29 olduğu verisinden hareketle bir düzenlemenin yapılmadığı söylenebilir. 

(BOA., MF.İBT. 221:101)
Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Premedi rüşdiyesi 1872’de Nim-

Yarım Rüşdiye olarak teşkil edilmiş, 1884 yılında normal rüşdiyeye tahvil 
edilerek eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Lakin 1872’den 1902 yılı 
başına kadar sadece bir sınıfta hizmet vermiştir. Bunun eğitim süreçlerine 
olumsuz etkisi dikkate alınarak aynı binadaki ibtidainin taşınması süreci 
halledildiğindeyse genel bir sorunla uğraşılmıştır. Premedi’ye, mesafece uzak 
köylerden öğrenci göndermek aileler açısından kaybedilen işgücüne ilave külfet 
demekti. Bu nedenle sadece rüşdiyeye değil köylerdeki okullara da beklenen ilgi 
gösterilmemekteydi. 

Kasabada Müslüman kız çocuklarının eğitim süreçlerine dahil edilmesi 
amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. 1905 yılı içinde ahali yardımlarıyla inşası 
tamamlanarak resmi açılışı tamamlanan inas ibtidai mektebi buna misaldir. Resmi 
açılışı ardından okula II. Abdülhamid’in adının verilmesi amacıyla izin istenmiş 
ve bu da sadır olan iradeyle kabul görmüştür. (BOA., DH.MKT. 1003:43; BOA., 
İ.MF. 11:37) Daha sonra okulda eğitimin başlaması amacıyla muallim teminine 
girişilmiştir. Kendisi Bingazi’de muallime iken eşi Premedi rüşdiyesinde tayin 
edilen Azize Hanım’ın buradaki inas ibtidaisinde görevlendirilmesi Yanya vilayeti 
tarafından Maarif Nezareti’ne iletilmiştir. Azize Hanım’a Bingazi’de almakta 
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olduğu 500 kuruş maaş ödenmesi bu talebe eklenmişti. Ancak Premedi inas ibtidai 
muallimesine tahsis edilen miktar 400 kuruştu. Maarif Nezareti Tedrisat-ı İbtidai 
Müdürü’nün incelemesi ardından maaş miktarı 500 kuruşa çıkarılmıştır. Maaşa 
ilave edilecek 100 kuruş merkez bütçeden karşılanırken Azize Hanımın da göreve 
başlayabileceği vilayete bildirilmiştir. Konuyla ilgili işlemler sırasındaki ifadeler 
kasabada açılan inas iptidaisiyle ilgili farklı değerlendirilmeler yapmamızı sağlar. 
Okulun 1905 yılı içinde açıldığı ve padişahın adının verildiği söylenmişti. Ancak 
eğitimin başlaması için muallim tayin edilmemişti. Bu nedenle kasabadaki 
inas ibtidaisine devamı beklenen sadece kasabadaki Müslüman kız çocukları 
değil civar köylerdeki Müslüman kız çocukları da gayrimüslim okullarına 
devam etmekteydi. İşte hem okulda eğitime başlanması hem de Müslüman kız 
çocuklarının gayrimüslim okullarına devamının önlenmesi için 1912’de vilayet 
idaresi girişimlerde bulunmuştur. Böylece 1905’te resmi açılışı yapılan okula yedi 
yıl sonra maaş tahsisi yapılarak uygun muallim temin edilmiştir. (BOA., MF.İBT. 
379:43) Fakat bunun birkaç ay sonra cereyan eden Balkan Harbi nedeniyle anlam 
ifade etmediğini söylemek mümkündür. 

4. Ticari Faaliyetler

Premedi konumu itibariyle ticari/zengin bir kasaba değildi. 17. yüzyılın sonunda 
kasabada sadece altı dükkân ile bir han bulmaktaydı. (Çelebi, 2003, s. 286) 
Kasabada çarşıdan ziyade birkaç dükkânın yer aldığı bu yapı zamanla hane ve 
nüfus sayısındaki artışla orantılı olarak değişmiştir. 19. yüzyılın başında çınar 
ağaçlarının gölgesindeki pazardan bahsedilmesi bunun delilidir. (Hughes, 1830, 
s. 433) Çelebi’nin kasabada bulunduğunu belirttiği han muhtemelen değişmeden 
bu yüzyılda varlığını sürdürmüştür. Ayrıca kasabada çınar ağaçlarının gölgesi 
altındaki pazarın dışında başka pazarın bulunduğu da kasabayla ilgili tasvirlerde 
tespit edilebilir. (Baldacci, 1917, s. 140)

Premedi’nin ekonomik faaliyetleri temelde tarımsal ürünlerdi. (Tevfik, 
1318, s. 91) Ancak bunun yaygın bir şekilde kaza genelinde tatbik edildiğini 
söylemek güçtür. (Cevad, Memalik-i Osman..., H. 1313, s. 237) Kazanın coğrafi 
açıdan tarımsal üretimin yapılmasına imkân veren bölümü kasabanın kuzey 
doğusundaki ovasından ibaretti. Genel olarak dağlık arazi üzerindeki yerleşim 
yerlerinden ibaret olan kazanın ekilebilir arazisinin büyük kısmı Viyosa Nehri 
kıyılarındaydı. Buralardan elde edilen tarımsal ürünlerin başında hububat, 
meyve ve sebze gelmekteydi. Kazanın meralarının sayısı da az olduğundan 
hayvancılıkla meşgul olanların sayısı düşüktü. Fakat hayvancılıkla uğraşanların 
genelde keçi sahibi oldukları ve kış mevsiminde mera olarak Berat’a yakın 
Mezakiye Ovası’nda kışladıkları söylenebilir. Nihayetinde Premedi’de 
ekonomik faaliyetlerin kısıtlılığı nedeniyle ahali sanat ve ticaretle ilgilenmek 
suretiyle gurbete gidiyordu. (Sami, Kamus’ul A’lâm , 1889, s. 1500-1501)
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Premedi ahalisinin kasabada dahi faydalanabilecekleri yeterli bir 
ekonomik düzenden bahsetmek güçtü. Bu nedenle hem Osmanlı ülkesinin 
farklı yerlerine hem de ecnebi memleketlere çeşitli iş kollarında çalışmak 
amacıyla gitmekteydiler. Bu durum kaynaklarda genellikle ticari faaliyetlerle 
alakalandırılmıştır. Premedi’den çalışmak ve ticaret amacıyla gittikleri ülkelerde 
vefat edenler bulunmaktaydı. Bu durum geçici bir süre için yapılan ekonomik 
faaliyetlerden ziyade uzun süreli ilişkilerin tesis edildiğini düşündürür. Bunu 
Bükreş’te vefat eden Premedi ahalisinde Stefan Zaharya’nın durumunun 
Premedi’de ikamete devam eden ailesine bildirmesinden söyleyebiliriz. (BOA., 
HR.UHM. 224:88) Stefan Zaharya gibi Osmanlı vatandaşı olan Hüseyin b. 
Şaban, Kanber b. Nezir ve Hüseyin b. Emin isimli Premedililerin Bulgaristan/
Rusçuk’ta ticari faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Bulgarlar tarafından 
askere alınmalarının önlenmesi amacıyla Osmanlı tebaası olduklarını gösterir 
Tezkîre-i Osmanî talepleri bunu anlatır. (BOA., HR.TH. 92:45) Bunlardan 
Hüseyin 17, Nezir 16 ve Emin 18 yaşlarındaydı. 4 yıl önce ticari maksatla 
buraya geldiklerini, burada hamamcılıkla meşgul olduklarını belirtmeleri 
değerlendirildiğinde Premedi’den çalışmak amacıyla farklı ülkelere gidilmesinin 
sıklığı ve gerekçesi anlaşılabilir. (BOA., HR.TH. 92:45) 

Premedi ahalisinden memleketlerini terk ederek çalışmaya gidilen 
ülkelerden Bulgaristan dikkat çeker. Zira Tuna Nehri kıyısındaki Rusçuk gibi 
bunun kuzeyinde ve yine nehir kıyısındaki Lom Palanka’da hamamcılık yapan 
Premedili kişiler vardı. Bunlardan Premedili Abdülcelil askerlik sebebiyle 
teslim alınmıştır. (BOA., HR.SFR.04. 778:57) Görüldüğü üzere Premedi’nin 
hem kasaba hem de köy ahalisinden Hristiyanlar ve Müslümanlar çalışmak 
amacıyla civar memleketlere gitmekteydi. Bu ülkeler içerisinde Bulgaristan 
gibi Mısır da bulunmaktaydı. Osmanlı idaresi ülke dışına çalışmak amacıyla 
giden vatandaşlarından başta vergi ve askerlik gibi konularla ilgili olmak üzere 
haberdardı. Nitekim Mısır’a çalışmak amacıyla giden ve sekiz yıldır bedelât-ı 
askeriyesini ödemeyen gayrimüslim vatandaşlarından bunun tahsili yoluna 
gitmiştir. (BOA., DH.MKT. 2000:9)

5. Sonuç

Premedi, Güney Arnavutluk’un küçük yerleşim yerlerinden birisiydi. Osmanlı 
hakimiyeti öncesinde de bölgede idari, askeri ve ticari bir merkez olarak öne 
çıkmamıştır. Bu durum kurulu olduğu araziyle yakından ilgiliydi. Zira hem 
kasabanın kendisi hem de civarındaki yerleşim yerleri dağlık arazi nedeniyle 
geniş kitlelerin yaşamasına imkân vermiyordu. Bu nedenle Güney Arnavutluk’ta 
nüfusun seyrek olduğu kısımlardan birisi olduğu ve bu şekilde kaldığı 
düşünülebilir. Ancak yine de dağlık köylerle mukayese edildiğinde kasabanın 
kendisi gibi Viyosa Nehri kenarındaki köylerinde nüfus daha yoğundu. 
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Böyle bir coğrafyada bulunan kasabanın nüfusu Osmanlı hakimiyetinde 
artmıştır. Kasabada Müslüman nüfusun artmasıyla camiler, tekkeler inşa edilmiş, 
pazarı kısmen de olsa genişlemiştir. Askeri açıdan oldukça küçük olan kalesi 
de mevcut önemini zamanla yitirmiştir. Bu süreçte yaşadığı gelişime rağmen 
Premedi’nin şehir olarak tanımlandığı kaynak olmadığı gibi kasaba tasvirinde 
dahi bazı köylerle mukayese edildiğinde sorun ortaya çıkabilmektedir. Kasabada 
üretim süreçlerine örnek olacak bir yapı mevcut değildi. Ticari kapasitesi de 
nüfus yoğunluğu ile orantılı olarak düşüktü. Bu eksiklik ve dezavantajlarına 
rağmen Premedi’nin Osmanlı hakimiyetinde geliştiği, idari bir merkez teşkil 
edildiği açıktır. Bunun temel nedeni Ergiri ve Delvine gibi askeri, idari ve ticari 
merkezlere olan mesafesiydi. Bu kasabalarla arasındaki dağ silsilesi Premedi’nin 
çevresindeki köylerin makul bir merkezi olmasının yolunu açmıştı. 
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1. Giriş

Altı asır boyunca üç kıtada hakimiyet tesis eden Osmanlı Devleti, bina 
ettiği toplumsal yapı kadar, toplumsal barışı ile de birçok çalışmaya 
konu olmuştur. Ancak Fransız İhtilalinin etkileri, zamanla olumsuz 

sonuçlara sebep olmuştur. Dönemin devletlerinin de Osmanlı aleyhine faaliyetleri 
neticesinde, Osmanlı Millet Sistemi içerisinde bulunan bazı toplulukların, 
isyan veya bağımsızlıklarını ilan etme gibi birtakım  girişimlerde bulundukları 
bilinmektedir.

Osmanlı Devleti’nin ulusçuluk çağında, Yeni Dünya Düzeni’ni anlamadığı 
ve bu sürece uyum sağlayamadığı ifade edilmektedir. Yeni bir Osmanlı 
kimliği ortaya koyamaması sebebiyle, eldeki topraklarının önemli bir kısmını 
kaybettiği zikredilmektedir (Erman, 2019, s.201). Oysa, konuyla ilgili arşivlere 
bakıldığında, devletin yeni bir vatandaşlık yahut Osmanlı kimliği ortaya 
koymaya çalıştığı anlaşılıyor.  Osmanlı’da, Millet Sistemi olarak tarif edilen 
toplumsal dokunun, dini ve ananevi bir mahiyeti vardı. Bu sosyal dokunun 
yapısında, yüzyıllarca barış ve huzur içerisinde yaşayan semavi dinlere mensup 
toplulukların bazıları, işte bu değişen koşullar paralelinde yeniden tanımlanmıştır. 
Sadakat eksenli bir tabiyet bağı geliştiren Osmanlı Devleti’nin, bu yaklaşımı 
salt bir toplumsal gurup yahut cemaat için geliştirmediği anlaşılmaktadır. Her 
ne kadar Ondokuzuncu yüzyıl başlarında, hâlâ Millet-i Sadıka olarak tanınan 
ve bilgili bir Fransız gezgini tarafından Osmanlı İmparatorluğuna en bağlı ve 
Türklerin en güvendiği azınlık grubu olarak tanımlanan Ermeniler (Lewis, 
1991, s. 353) gösterilse de Tarih yazıcılığında Ermeni Cemaati ile özdeşleşen 
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“Millet-i Sadıka” tanımının, Musevi Cemaati için de kullanıldığı görülmektedir. 
Bu tanımlamanın fert, cemaat ve devlet nezdinde, 19. yüzyılın sonlarından 20. 
yüzyılın başlarına kadar, Bulgar, Arnavut, Sırp, Ulah, Yunan, Rum Ortodoks, 
Millet-i Esdikası için de kullanıldığını, elde ettiğimiz Osmanlı arşiv belgeleri 
sayesinde söylemek mümkün görünüyor. Ancak biz bu incelememizi, sadece 
Musevilerle sınırlandırdığımız için adı geçen Millet-i Esdıka’yı, hazırlamakta 
olduğumuz başka bir çalışmanın konusu yapacağız.

Osmanlı ülkesinde, Musevi bireylerin kendilerini nasıl tanımladıkları 
ve cemaatin temsil makamı olan Hahambaşılığın, kendi topluluğunu ne 
şekilde tanımladığı, aydınlatılması gereken önemli hususlardandır. 19. 
yüzyılın sonlarına doğru, Musevi Cemaati ile ilgili özel bir tanımlamanın 
mevcut olduğunu anlıyoruz. Mesela, Museviler için Sadık Millet vurgusunun 
bir örneğini, 1889 tarihli Manastır Musevi Cemaati’nin bir arzuhalinde 
görmekteyiz. Burada, Cemaat-i Museviye’nin kendilerini “sadakat” içerisinde 
olduklarını vurgulamaları, bu topluluğun Osmanlı Devleti’ne olan politik ve 
toplumsal bağlılıklarının en samimi bir göstergesidir (MF. MKT: 105/68/1). 
Farklı bölgelerde yaşayan Musevi vatandaşların da Osmanlı Devleti’ne olan 
sadakatlerini beyan ettikleri görülmektedir. Resmi yazışmalarda “sadık” (DH. 
MKT: 999/37/4) vurgusunda bulunmaları, bu kavramın yaygın bir şekilde ve 
fertler nezdinde de kullanıldığına bir delildir.  

Bu çalışmada Museviler, Hahambaşılık ve Osmanlı Devleti nezdinde, 
“Millet-i Sadıka-i Museviye”, “Millet-i Sadıka-i Yahudiye”, “Tebea-i Sadıka-i 
Museviye’’ gibi kavramların kullanılma nedenleri, sadık bir tebea olmanın 
koşullarının ne olduğu, bu tanımlamaların ortaya çıkış ve yaygınlık kazanma 
dönemi, elde ettiğimiz belgeler ışığında değerlendirilerek, cemaatin devlet 
içindeki politik ve toplumsal konumları kısmen, zikredilen yüzyıllar içerisinde 
analiz edilmeye çalışılacaktır.

2. Osmanlı Millet Sistemine Bir Bakış

Osmanlı Devleti’nin geniş coğrafi sınırları içerisinde, farklı milletleri ve dini 
gurupları idare etmesinden hareketle, modern dönem araştırmacıları tarafından, 
“Osmanlı Millet Sistemi” olarak tanımlanan bir kavram ortaya çıkarılmıştır 
(Seyfeli, 2019, s. 21). Genel anlamda, İslami yaklaşımın bir ürünü olan Zımmi 
Sistemi’ne bağlı olarak, yahut sadece Millet Sistemi şeklinde ifade edilen bu 
terim (Seyfeli, 2017, s. 20), Osmanlı Devleti’nde, birlikte yaşama anlayışının 
kurumsal karşılığı olarak belirtilir (Alkan, 2016, s. 41). Bu düzende devlet 
mekanizması, halkın dini ibadetlerini gerçekleştirmede ve toplumsal hayatın 
devamını sağlamada mesuliyet sahibidir (Ortaylı, 2017, s.189).

Osmanlı Devleti’nin toplumsal düzenini anlayabilmek için Millet, Zımmi ve 
Millet Sistemi kavramlarını anlamak gerekmektedir. Bunlar birbirleriyle ilintili 
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olmakla birlikte, dini menşeilidirler. İlk İslam Devleti’nden Osmanlı’ya kadar,  
tarihsel süreklilik arz eden düzenin sacayakları olan bu mefhumlar, Osmanlı 
Devleti’nin hukuki ve toplumsal mevcudiyetinin temelini oluşturmuştur.

Osmanlı klasik döneminde yönetimin, ülke sınırları içerisinde bulunan 
Gayrimüslim unsurlarla ilişki içerisinde olduğu görülse de bu münasebetin hukuki 
bir zeminde yürütüldüğü düşünülemez. Bununla birlikte Fatih Sultan Mehmet 
döneminde, teşkilatlanmanın bir sonucu olarak, ilişkilerin hukuki bir zemine 
oturtulmaya başlandığı anlaşılmaktadır (Güneş, 2015, s.10). Gayrimüslimler, 
devletin egemenlik anlayışına ters düşmeyecek bir özgürlükte yaşamışlardır. 
Bunlar ruhani liderlerinin önderliğinde, özel hukuk ve teamüllerinin gereğini 
icra etmişlerdir (Yaman,  2015b, s.13). Bu düzen esas itibarıyla, İslâm’daki 
“Zımmî’’ hukukuna dayanır (Kurtaran, 2011, s.59).

İslam hukukçuları toplumları, temelde “Müslim” ve “Gayrimüslim” 
şeklinde iki ayrı sınıfa ayırmışlardır (Gürkaynak, 2003, s.277). İslam orduları 
fetih hareketlerini sürdürürken, Gayrimüslimlerin bir kısmı Müslümanlarla 
savaşmayı, diğer kısmı ise hukuki bir zeminde antlaşmayı tercih etmişlerdir. 
Bu hukuki uzlaşı, Gayrimüslimler içerisinde Zımmi olarak belirtilen, mal, 
can ve ibadet hususlarında birtakım özgürlüklere sahip olan bir sosyal gurubu 
ortaya çıkarmıştır (Ebu’l-Ala El-Mevdudi, 1993, s.185). Bu bağlamda, Cizye 
vergisi gibi (Özdemir, 2017, s.191), birtakım yükümlülükleri bulunan (Ortaylı, 
2005, s.67) ve Ehl-i Kitap olarak tanımlanan Gayrimüslimlerin, Zımmi olarak 
tanımlandığı görülmektedir (Demir, 2014, s.741). Nihayetinde kişi ve toplumlar 
uzlaşı sonucunda, kendi inançlarına uygun bir toplumsal özgürlüğe kapı aralamış 
oluyorlardı (Yaman, 2015a, s. 22).

Bugün Millet, müşterek bir yaşam alanı ve biçimine, ortak gelecek iradesine 
sahip topluluklar şeklinde tanımlanmakla birlikte (Köktürk, 2016, s.19), İslam 
dininde herhangi bir dinsel ve mezhepsel bağlılığa atfen kullanılmaktadır 
(Güler, 2003, s.10). Bu çerçevede, Kur’an-ı Kerim’de; Yakub, İshak ve Hazret-i 
İbrahim’e nispet edilerek, “Millet-i İbrahim” şeklinde tanımlanmaktadır 
(Şentürk, 2005, s. 64-66). Ortaylı, Millet kavramını “Öteki” bağlamında 
değerlendirirken, Osmanlı Devleti’nde adı konulmuş sistemin “Millet” düzeni 
olduğunu ifade ederek, bu toplumsal oluşumda yer almanın esas faktörünün dil 
değil, din olduğunu vurgular (Ortaylı, 2006, s. 87). 

Lewis, Milletin tanımını yaparken, Kur’an-ı Kerim’den iktibas ettiği 
“Umma” terimine atıfta bulunmaktadır. İslami bir tabir olan bu kavramın, saf dini 
anlamını koruyan bir kelime olduğuna değinmektedir. Bunun yanında “Milla” 
sözcüğüne de atıfta bulunan Lewis, -bir ihtimal- bu kavram üzerinden, Kur’an’da 
tanrı kelamını belirli bir istikamette takip eden topluluklara değinmektedir. Bu 
guruplar içerisinde semavi din müntesipleri de bulunmaktadır. Bu terim ayrıca 
“Millat” olarak kullanılıp “Millat İbrahim: İbrahim’in Dini” anlamını da ifade 
etmektedir. Özelde ise Hz. İbrahim tarafından kurulan ve Hz. Muhammet 
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tarafından mükemmel hale getirilen din için kullanılır. Bu terim, eski Arap 
lisanında İslam dini için kullanılmış olmakla birlikte, dini topluluk anlamlarını 
da ihtiva etmektedir (Lewis, 2000, s. 62).

15. yüzyıldan itibaren hukukileşme zeminiyle Gayrimüslim topluluklar, 
Osmanlı sınırları dahilinde yaşayıp hangi dili ve dini benimserse benimsesinler, 
merkezi payitahtı olan bir milletin ferdi olarak, Osmanlı Devleti’nin politik 
ve idari sistemine dahil olmuşlardır (Özcoşar, 2003, s.128). Bu dönemde, 
İstanbul’daki Hıristiyanların kendi cemaat hürriyetlerini korumalarına yönelik 
birtakım kolaylıklar sağlanmıştır. Bu dönemde yine aynı şekilde, Musevi 
Cemaatinin tanınması da gerçekleşmiştir (İnce, 2002, s.7). 

Genel görünümü açısından bu sistem, Gayrimüslimlere “yönetim 
bakımından yarı bağımsız, dini yönden ise tamamen özerk bir statü” sağlamıştır 
(Kılınç, 2017, s. 51). Zımmi toplum, mensubu oldukları din dışında, herhangi 
bir dini tercihe zorlanmamaktaydı. Bununla birlikte cemaatlerin idaresi 
hususunda, görevli din adamları ile ilgili birtakım sınırlamalar bulunmaktaydı. 
Bu sınırlamalar, din adamlarının cemaatler üzerinde herhangi bir olumsuz 
yaklaşımını engellemeye yönelik olup, cemaatin hukukunu koruma amacından 
ibaretti. Dolayısıyla cemaat liderleri, çeşitli yöntemlerle hukuki olarak kontrol 
ediliyorlardı (Kenanoğlu, 2004, s. 31-66). Bu durumun temel amacı, toplumsal 
hürriyetlerin kontrol altına alınması değil; Osmanlı Milletlerinin huzur ve barış 
içerisinde bir toplumsal hayat sürmelerini sağlamaya yönelikti. 

3. Osmanlı Devleti’nin Sadık Milleti Olarak Museviler

Osmanlı toprakları, Yeniçağ’ın başındaki Avrupa’ya kıyasla çok daha fazla 
çeşitlilik barındırıyordu. İspanya Yahudilerinin 15. Yüzyıl sonunda, Osmanlı 
topraklarına kabul edilmesi iki bakımdan önemlidir. Birincisi “Memâlik-î 
Osmaniyye”de yaşayan “Yahudi Milleti”nin nüfusu artmıştır. İkincisi ise Yeniçağ 
Avrupa Dünyası ile Osmanlı tarafının farklılıklara yaklaşımı belirlenmiştir. 
Yahudilerin İspanya’dan çıkarılma fermanı, 29 Nisan 1492’de yürürlüğe 
konuldu. En kalabalık grup İslam ülkelerine, özellikle Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa, Asya ve sonra da Afrika topraklarına göç etti. 1523’te Eliyahu Kapsali 
adlı bir Yahudi tarihçi, güncesinde şu satırlara yer vermişti:

“Osmanlı hükümdarı Sultan Bayezid, özel görevliler göndererek kendisine 
bağlı kentlerdeki valilerin Yahudileri almama ya da sürme yoluna gitmemeleri, 
tersine onlara kucak açmaları gerektiğini duyurdu ve bu emrini yazılı hale 
getirdi.” 

Kuzey Afrika’da İspanyol Yahudileri, zamanla buradakiler tarafından 
benimsendiler. Anadolu’da ve Balkanlar’da ise hem daha kalabalık hem de daha 
iyi eğitimli olan Sefarad Yahudileri, yerli ve Yunanca konuşan Yahudilere, kendi 
dil ve kültürlerini kabul ettirdiler (Karakoç, 2014, s.11).
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19. yüzyıla gelindiğinde, toplumsal açıdan reform sayılabilecek birtakım 
gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı Devleti, sınırları içerisinde yaşayan Musevileri, 
Batı’daki dindaşları gibi “tam hisseli vatandaş” statüsüne getirmek için Tanzimat 
ve Islahat Fermanları ile müspet anlamda ilk adımları atmıştır (Timur, 1991, 
s.286). Anagnostopulu ise 1839 Tanzimat Fermanı’nın Hatt-ı Şerifinde dini bir 
ayrıma tabi tutulmaksızın, Osmanlılardan teşekkül eden bir Osmanlı Milleti’nin 
varlığına işaret edildiğini ifade etmektedir. Bu durum, aslında klasik geleneklerin 
mevcudiyetini sürdürmekten öteye gidemediği, şeklinde yorumlanmaktadır 
(Anagnostopulu, 1999, s.5).

Osmanlı Devleti “Musevi Milleti” kavramını diplomaside kullanırken 
(HR. MKT: 301/73), mesela, İran (HR. UHM: 21/53), Rusya (DH. EUM. 5.ŞB: 
73/14) İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’da bulunan Musevileri Millet-i 
Sadıka şeklinde tanımladığını belgelerdeki tabirlerden anlıyoruz (A. DVN. 
MHM: 14/63)., (DH. MKT: 279/74)., (ŞD: 2921/35)., (HR. SYS: 412/19). Ancak 
bazen Osmanlı tabiyetli olmayan ve yabancı ülke vatandaşı olan Yahudiler1 
ise “Ecnebi Yahudiler” şeklinde telaffuz edilmişlerdir (DH. MKT: 2453/104). 
Lewis, Osmanlı Devleti’nin, Batılı Musevileri tanımlarken “Kafir Yahudisi” 
tabirini kullandığını ifade etmektedir. Bu tanımlamadaki esas maksat, Musevi 
topluluğunu küçük düşürmek değil; Osmanlı tabiyetinde olmayan Yahudileri 
belirtmektir. Dolayısıyla kendi tabiyetindeki Museviler için pozitif bir yaklaşım 
sergileyen Osmanlı Devleti, yabancı bir devletin tabiyetinde bulunan  Musevileri 
bu durumdan muaf tutmuştur (Lewis, 1996, s. 33). 

Osmanlı Musevileri, Devlet-i Aliyye’de yüzyıllar boyunca sadakat 
içerisinde yaşamışlardır. Bu durumun en somut göstergesi, Balkan Savaşları 
sırasında, Türkler ve Musevilerin dayanışma içerisinde olmalarıdır. Özellikle 
Yunanlıların Selanik’i işgal ettiği dönemlerde, Musevi topluluğunun Osmanlı 
Devleti’ne olan sevgisini Galanti, şu şekilde izah etmektedir:

“Yunan ordusunun Selanik’e girdiği gün, şehrin her tarafına 
Yunan bayrakları çekilmiştir; balkonlar, pencereler, ağaçlar, 
limanda demirli bulunan gemiler ve hatta camilerin minareleri 
bu bayraklarla süslenmiştir. Sanki Selanik, Yunanlıların gelmesini 
yıllardan beri arzu ediyormuş sanısını uyandırıyordu. En 
yurtsever Müslümanlar bile, müftüye varıncaya kadar, evlerine 
Yunan bayrakları çekmişlerdir. Yalnız, Yahudiler bu halden 
uzak kalmışlardır. İleride bir ibret dersi olsun diye, bu olayları 
kaydetmeyi bir vicdan borcu bilirim (Galanti, 1995, s. 53).”

1 Günümüzde toplum bilimcilerin bazıları Yahudi ve Musevi kavramlarını farklı 
tanımlamaktadırlar. Osmanlı belgelerinde Musevi ve Yahudi isminin neye göre, ne amaçla 
kullanıldığı ve nasıl kullanılması gerektiği hususu, belgeleri kaleme alanlarca dikkate alınmadığı 
anlaşılıyor. Okuduğumuz belgelerde, Yahudi ve Musevi nasıl yazılmışsa, herhangi farklı bir 
tanımlamaya gitmeden, olduğu gibi kullanmayı tercih ettik. 
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Benbassa, Son Osmanlı Hahambaşısının Mektupları isimli çalışmasında, 
Haim Nahum Efendi’den bahsederken, onun Osmanlı Devleti’ne ve padişaha 
olan sadakatine atfen, “padişah hazretlerinin sadık uyruğu” tanımlamasında 
bulunmuştur (Benbassa, 1998, s. 99). Bu yaklaşım, aslında 19. ve 20. yüzyılda, 
Osmanlı düşünce ve ruh dünyasında yaşanan gelişmelerin göstergesidir. 

19. yüzyılda yaşanan toplumsal kopuş ve devletin parçalanma sürecine 
girmiş olması, gerek politik ve gerekse toplumsal birtakım reaksiyonlara yol 
açmıştır. Bir dönem ülkede yaşayan toplulukların sonraları bağımsızlığını 
kazanmaları, Osmanlı ülkesinde yeni bir bölünme olabilir mi endişesine sebep 
olmuştur. Politik mecrada olduğu kadar, toplumsal tabanda da yaşanan bölünme 
travması, genel anlamıyla güven duygusunun kaybolmasına, devlet-millet 
ilişkilerinin yeniden yorumlanmasına yol açmıştır. Bununla birlikte, toplum-
devlet ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına bazı değişimlerin 
yaşandığını da görmekteyiz. 

Osmanlı Devleti’nin Millet kavramsallaştırması, toplumsal dokuyu 
korumaya yönelik olduğu gibi var olan düzeni yeniden örgütlemeyi de 
amaçlamaktaydı. Nihayetinde Osmanlı Devleti, yukarıda da değindiğimiz gibi 
hakimiyeti altında bulunan ve kendisine bağlı olduğunu düşündüğü Ermenî ve 
Musevî cemaatleri “Millet-i Sadıka, Tebea-i Sadıka” şeklinde tanımlama yoluna 
gitmiştir. 19. yüzyıla gelindiğinde bu sıfatların, Musevi Cemaati tarafından da 
resmi yazışmalarda kullanıldığı görülmektedir. Mesela 14 Şubat 1895 yılında, 
İstanbul Hasköy’de faaliyet gösteren Şule-i Maarif Mektebi’nin müdürü olan 
Konorti Efendi, Maarif-i Umumiye Nezareti’ne gönderdiği bir yazıda, okulun 
maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılması planlanan balo ile ilgili 
nezaretten müsaade talep ederken, özellikle Tebea-i Sadıka-i Museviye olarak 
vurguladığı, Musevi Cemaati’nin çocuklarına yönelik lisan eğitimi ve öğretimi 
çalışmalarında bulunacaklarına değinmektedir (MF. MKT: 250/13/3).

Osmanlı Devleti’nde resmi dil Türkçe olmakla birlikte, Türk olmayan 
unsurların kendi dillerini kullanmalarına müdahale edilmemiş, hatta devlete 
yapmış oldukları resmi müracaatlar da bile kendi dillerini kullanabilmişlerdir. 
Osmanlı arşivlerinde, resmi makamlara sunulmuş Arapça, Farsça, Grekçe, 
Sırpça vb. dillerde yazılmış arzuhal ve mahzarlar bulunması bunun en açık 
delilidir. Ayrıca Divan-ı Hümâyun’da ve taşradaki Osmanlı mahkemelerinde 
tercüman bulundurmanın zorunlu olduğu bilinmektedir (İpşirli, 2000, s.166). 
Devletin bu dil hoşgörüsüne  rağmen, 18 Ocak 1889 yılında, Manastır şehrinde 
ikamet eden Musevi cemaatinin ileri gelenleri, Başhaham önderliğinde Manastır 
Vilayet İdaresi’ne gönderdikleri bir arzuhalde; Manastır halkının fakir ve 
yoksul olduğu belirtildikten sonra, Manastır Musevi Mektebi’ne bir Lisan-ı 
Osmani mualliminin tayin edilmesi talep edilmiştir. Türkçe öğrenimine büyük 
önem verdiklerini belirten cemaatin ileri gelenleri, Osmanlı Devleti’ne olan 
sadakatlerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 
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“Türkçe öğrenmek vechi ile şerefmazhar olduğumuz Osmanlılık 
vasf-ı celiline bir kat daha kesb-i istihkak eylemek en birinci ve en muazzez 
emelimizdir”. 

Anlaşıldığı üzere, Osmanlılık vasfına vurgu, Devlet-i Ebed Müddet olarak 
bilinen ülkeye, Musevi cemaatinin hissetmiş oldukları aidiyet düşüncesinin bir 
tezahürüdür ve kendilerini, “Yahudi Ahali-i Sâdıka” olarak tanımlamışlardır 
(MF. MKT: 105/68/1). 

23 Za 1317/24 Nisan 1900 tarihinde Dersaâdet Musevileri Hahambaşı 
Kaymakamı (locum-tenens) Moshe Levi cenahlarının imza ve mührüyle, Adliye 
ve Mezâhib Nezâreti’ne verilen bir dilekçede, Lisan-ı Osmanînin (Türkçenin) 
lisan-ı millî olarak kabulünü talep etmekteydi. Dilekçede özetle aşağıdaki 
hususlar belirtilmiştir: 

“Asırlarca bizi himaye eden ve nimetini veren Osmanlı saltanatına şükran 
vesilesi olarak, sadık bir millet olan Museviler; Lisan-ı Osmanî’yi (Türkçe) 
kabul ederek, yaymak ve şimdiye kadarki lisanları olan İspanyolcayı ortadan 
kaldırmak ve mevcut Musevî mekteplerinde asıl dil olarak Türkçeyi kabul ve 
tatbik etmek istiyorlar”. 

Ortaylı’nın yaptığı bu belge özetinde de görüldüğü gibi, “sadık bir millet 
olan Museviler” ibaresi geçmektedir. Bu dilekçeden sonra ‘Tamim-i Lisan-ı 
Osmanî Komisyonu’ (Osmanlıcayı yayma komisyonu) oluşturulmuştur. 9. 25. ve 
28 Mayıs 1900 tarihlerinde Maarif, Hariciye ve Adliye Nâzırları, bu talebi uygun 
görerek sadârete (başbakanlık) bildirmişler ve Osmanlı kabinesi hahambaşı 
kaymakamı (locum tenens) tarafından verilen rapor üzerine, Musevilerin dilini 
İspanyolcadan Türkçeye çevirmek ve yaymak için komisyonun varlığını ve 
faaliyetini (10 Ca 1318) 5 Eylül 1900 tarihinde kabul etmiştir. Bunun üzerine 
aynı gün saraydan irâde çıkmıştır (Ortaylı, 2007, s.219).

5 Temmuz 1898 tarihinde, Bulgaristan komiserliğinden Sadaret’e 
gönderilen yazıda, Tebea-i Devlet-i Aliyye’nin Yahudi Millet-i Sadıkası’nın 
bir ferdi olan Yako Polikar Efendi’den bahsedilmektedir. Edirneli Polikar’ın, 
itibar sahibi bir tüccar olduğu, hayırseverliğinden dolayı, Mecidiye Nişanı 
ile ödüllendirilmesi hususunda komiserliğin ricasını müşahade etmekteyiz. 
Bulgaristan Komiserliği tarafından gönderilen bu yazıdan hareketle, bölgedeki 
Musevi topluluğunun sadık bir cemaat şeklinde tanımlandığını, belgedeki hitap 
şeklinden de anlıyoruz. Yerel yöneticilerin bölge Musevilerine yönelik bu 
yaklaşımı, Musevi topluluğunun sadıkane bir düşünce içerisinde olmalarından 
ileri geldiği söylenebilir (HR. SFR. 04: 760/22/1).

24 Nisan 1902’de Aydın Vilayeti sınırları içerisinde, Kasaba isimli bir 
mevkide bulunan Alyans Musevi Mektebi, ekonomik sorunlar sebebiyle bir 
gelir elde etmek amacıyla, “Zor Tabib” isimli bir piyes sahnelemeyi amaçlamış 
ve bunun için mektep müdürü yetkililerden ruhsat almaya çalışmıştır. Konuyla 
ilgili olarak kaleme alınan arzuhalde, “Millet-i Sadıka-i Acizanemiz” ifadesinin 
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kullanılması, ayrıca Kasaba Alyans Mektebi ve bölge Musevi Cemaati adına 
“Millet-i Sadıka” tanımlamasının bulunması, buradaki Musevi topluluğunun 
da sadakat hissiyatı ile Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğunu gözler önüne 
sermektedir (DH. MKT: 486/63/1).

25 Şubat 1903 tarihinde, kuzey Makedonya bölgesinde bulunan İştib 
Şehri’nden Davi Moşon İsimli bir Musevi, Rum İli Vilayet-i Şahanesi Müfettiş-i 
Umumiliği’ne bir dilekçe göndermiştir. Moşon, Türkçeyi güzel okuyup yazdığını 
ifade ederek, Devlet-i Ebed Müddet olarak tanımladığı Osmanlı Devlet’ine 
hizmet etmeyi, en büyük şeref addettiğini belirtmektedir. Yetenekli bir kişi 
olduğundan hareketle, İştib bölgesinde boş bulunan tahsildarlık makamına 
tayinini arzu etmiştir. Yirmi yaşında olduğunu söyleyen Moşon, kendisini 
Musevi Millet-i Sadıkası’nın bir ferdi olarak tanıtmıştır (TFR. I. ŞKT: 5/433/1).

18 Eylül 1903 tarihli Manastır Vilayeti tarafından kaleme alınan yazıda, 
Osmanlı ordusu için maddi ve manevi yardımların, Ashab-ı Hamiyyet olarak 
da ifade edilen, Tebea-i Sadıka tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Yardım ve 
destekler için oluşturulan komisyonda, üyelerin yerel halktan itibar sahibi ve 
güçlü kişilerden oluşturulduğu anlaşılıyor (TFR. I. MN: 18/1721/2). Bu kişiler 
arasında, Musevi muteberanından sayılan Refail Kamhi Efendi de zikredilmiştir. 
Dolayısıyla bahsedilen sadık tebea içerisinde, Musevi Milletinin de var olduğunu 
ve bu zor zamanlarda Musevilerin, Osmanlı Devleti’nin selameti için fedakârane 
bir çalışma ve çaba içerisine girdikleri görülmektedir (TFR. I. MN: 18/1721/1).

20 Ağustos 1905’te Kudüs, Yafa, Tiberya ve Safed çevresinde bulunan 
Musevi Cemaati’ne ait sıbyan mekteplerinin öğretmenleri, Öğretmen Şurası 
olarak tanımlayabileceğimiz bir toplantı düzenlemeyi planlamıştır. Bu 
toplantıdaki temel amaç, Kudüs-i Şerif bölgesindeki cemaat mekteplerinin, 
çağdaş ve modern bir hale gelmesini sağlamaktır. Bu minval üzere, David Belin 
isimli bir başöğretmen aracılığı ile Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığı’na bir dilekçe 
yazılmıştır. Söz konusu toplantı için bir ruhsat talep eden Belin, kendisini  
“Tebea-i Sadıka-i Museviye’den” bir fert olarak tanımlamıştır. Dilekçesinde 
“her daim Devlet-i Ebed Müddet-i Osmaniye’ye hissiyat-ı sadakat ve ubudiyet” 
beslediğini açıkça beyan etmiştir (DH. MKT: 999/37/4).

29 Nisan 1909 tarihinde Filibe’den, Bulgaristan Komiserliği’ne giden 
başka bir yazıda da Sultan V. Mehmet Reşad’ın tahta çıkışı sebebiyle, devlete ve 
padişaha bağlılıklarını bildirmek üzere, Tebea-i Sadıka-i Osmaniye’den Musevi 
Cemaatinin ileri gelenleriyle birlikte, fırkalar ve konsolosların akın akın tebrik 
ziyaretlerinde bulundukları beyan edilmiştir (HR. SFR. 04: 835/40/11).

10 Mayıs 1910 tarihine gelindiğinde ise Sultan V. Mehmet Reşad’ın tahta 
çıkışının birinci yıldönümü münasebetiyle, ülkedeki kişi, gurup ve cemaatler 
tarafından birtakım tebrik mektupları gelmiştir. Bilindiği üzere Osmanlı 
Devleti, kısa süre önce Meşruti düzene geçmiş ve yeni dönemin padişahı V. 
Mehmet Reşad olmuştur. Bu sıralar Edirne Hahambaşısı tarafından bölgedeki 
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Musevi Cemaati adına padişaha bir tebrik mektubu kaleme alınmıştır. Mektupta, 
padişahtan övgüyle bahsedilirken, onun meşrutiyetperver bir kişi olduğuna 
değinilmiştir. Bu sebeple kendilerinin de meşrutiyetperver olduklarını ve 
padişaha dua ettiklerini bildiren hahambaşı, Edirne’de meskun bulunan Musevi 
Cemaati için “Musevi Cemaat-i Sadıkası” şeklinde bir ifade ile padişaha olan 
bağlılıklarını Edirne Hahambaşılık adına resmi bir yazıyla arz etmişlerdir (DH. 
MUİ: 93/23/7).

Musevi vatandaşları ve Cemaati nezdinde kabul gören Sadık Millet (HR. 
SFR.04: 760/22/1) anlayışı, toplumsal ve politik aidiyetin bir göstergesidir. 
Ayrıca Osmanlı Devleti’ne bağlı Musevi toplulukları için “Millet-i Sadıka” (HR. 
SFR. 04: 835/40/11) tanımlamasının bulunması, Devletin Musevi topluluğuna 
yönelik güven duygusunun yoğun bir şekilde var olduğunu göstermektedir.

4. Millet-i Sadıka-i Museviye’ye Avrupa’daki Musevilerin Destekleri

Avrupa’da yaşayan ünlü Musevilerin, Osmanlı topraklarında yaşayan Millet-i 
Sadıka-i Museviye’yle ve dönemin hükümetleriyle temas içerisinde oldukları 
görülmektedir. Mesela, 19. Yüzyılın sonlarına doğru, Sakız Musevi Mektebi 
için mali gereksinimler, dönemin nüfuzlu simalarından sağlanmıştır. Avrupa 
bankerlerinden Mösyö Ralli, 220 İngiliz Lirası bağışlamış ve sonra bu okula 
katkıları devam etmiştir (ŞD: 2602/1/1), (İ. AZN: 5/20/4). 

Mösyö Ralli denince, Avrupa’da 19. Yüzyılın iktisadi açıdan nüfuz sahibi 
Ralli Kardeşler akla gelir (Llorca-Jaña, 2014, s. 475). Osmanlı Devleti’nde 
bu dönemde yatırımlarda bulunmuş ve çeşitli ortaklıklar kurmuş olan Ralli 
Ailesi (İpek, 2011, s.37), Avusturya-Türk Bankası’nın kurucuları arasındadır 
(Özdemir, 2009, s. 39). Ralli Ailesi’nin iş yerleri ve ikamet adreslerinin 
Galata’da bulunması sebebiyle, “Galata Bankerleri” olarak tanımlanan sarraf 
gurubun içerisinde yer almışlardır (Manav, 2018, s. 90). 

Bir dönem Osmanlı Hükümeti’ne borç vermek amacıyla (Karademir, 
2007, s.29). I. Lord Rothschild olarak da bilinen (Pickering, 2020, s. 312) Mösyö 
Rothschild’in, 1891 yılında bir görüşmede bulunmuştur (Özdemir, 2009, s. 62). 
Bunun dışında İzmir ve Kudüs’te hastane yapımı hususunda Lord Rothschild’in 
destekleri vardır (Çavdar, 2017, s. 268). İzmir ve Ege Adaları ile de ilgileri 
bulunan Rothschild ailesinin, bölgeyi sık sık ziyaret ettikleri bilinmektedir. 
(Balcı ve Balcıoğlu, 2017, s. 487-492). Yine bu tarihlerde, Londra’da ikamet 
eden Rothschild ailesinin, Kudüs-i Şerif civarında Anglo-Jewis Asociation 
isimli yardımlaşma derneğinin çatısı altında, bir mektep inşa etmeye yönelik 
girişimlerde bulunduklarını görmekteyiz. Bu dönemde, söz konusu mektebin 
mütevelli heyetinde yer alan Mösyö Leopold Di Rothschild’in girişimleri vardır. 
Rothschild ailesinin, Sakız Mektebi’nde Mösyö Ralli ile, Kudüs Musevi Kız 
Mektebi’nin inşası sırasında, Mösyö Franklin isimli banker ile müştereken 
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mektep tesisine yönelik çalışmalarda bulundukları görülmektedir (BEO: 
1043/78165/1). Sakız Musevi Mektebi’nin, mali açıdan yukarıda zikredilen 
bankerler tarafından finanse edilmeleri, Osmanlı Devleti’nin bilgisi dâhilinde 
olmuştur. Nitekim bir arşiv belgesinde Osmanlı Devleti açısından Mösyö Ralli ve 
Mösyö Rothschild isimli bankerlerin, Sakız Musevi Cemaat Mektebi’ne yönelik 
maddi desteklerinin herhangi bir sakınca arz etmediği açıkça belirtilmiştir (İ. 
AZN: 5/20/5). Konunun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği, Şura-yı Devlet 
tarafından da beyan edilmiştir (İ. AZN: 5/20/4). Bununla birlikte, arazinin 
kıymeti gereğince, belirli bir oranda olmak üzere senelik olarak, mukataaya 
rabt edilmesi gerektiği şartı, ilgili makamlar tarafından izah edilmiştir. Bu 
açıklama, arazinin vakıf niteliği taşımasından ileri gelmektedir (İ. AZN: 
5/20/4). Dolayısıyla Musevi mekteplerinin herhangi bir vakfa ait arazi üzerine 
bina edilmeleri, o arazinin sahip olduğu kıymet ve vakıf hukuku sebebiyle bazı 
vergiler ödenmesi zaruriyetini ortaya çıkarmıştır. 

Yine Sakız Adası Frenk Mahallesi’nde, Musevi Milleti’nin kız ve 
erkek çocuklarına yönelik inşa edilecek mektebin (BEO: 262/19579) arazisi, 
mutasarrıfı Avram Zahar’a ait olduğu Defter-i Hakani’de kayıtlıdır (İ. AZN: 
5/20/3). Ancak araziyi tasarruf edenin, İtalyan tabiyetli Patina Paskova olduğu 
belirtilmiştir. Okulun inşası sırasında gerekli malzemelerin, Mösyö Rotschild 
tarafından, Londra’dan gönderileceği ve ayrıca bu işlem için ise herhangi bir 
defter tanziminde bulunulmayacağı, Muhasebe-i Hass-ı Evkaf tarafından 
bildirilmiştir (ŞD: 2602/1/1). 

4. Sonuç 

Osmanlı millet sistemi, Museviler arasında bir dil birliği sağlamıştır. Ülkenin 
belirli bölgelerinde, nüfus açısından yoğun olarak yaşadıkları gibi guruplar 
halinde yaşadıkları yerlerde de manevi kimliklerini bu sistem aracılığıyla 
korudukları anlaşılmaktadır. Ancak 19. Yüzyılın sonlarına doğru konjonktürel 
bunalımların etkisiyle, ülke dağılma süreci yaşamıştır. Kaotik sürecin yaygınlık 
kazandığı bu asırda, gerek devlet ve gerekse toplum nezdinde güven ve sadakat 
duygusunun zedelendiği görülmektedir. Bu çerçevede Osmanlı Devleti, kendisine 
bağlı ve sadık olan guruplar için “Millet-i Sadıka” tanımlamasında bulunmuştur. 
Bu anlayışın politik ve sosyolojik bir durumdan kaynaklandığını, devlet-cemaat 
ilişkisinin samimiyet derecesini gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla eskiden 
“Cemaat veya  Millet” şeklinde tarif edilen Osmanlı Musevilerinin, bu dönemde 
“Millet-i Sadıka-i Museviye” veya “Millet-i Sadıka-i Yahudiye” şeklinde 
tanımlanmaları, onların salt bir vatandaş statüsünden öteye geçerek, vatanın 
asli ve samimi bir unsuru olarak kabul gördüklerinin işaretidir. Bu anlayış, 19. 
yüzyılda Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla ilan ve tesis edilen, vatandaşlık 
tanımının değişime uğradığını göstermektedir. Reform eksenli vatandaşlık 



228      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

bağının, bir adım öteye taşınarak, hissi ve fikri bir mutabakat haline dönüştüğü 
anlaşılıyor. 

 Son olarak Osmanlı Devleti, kendi sınırları dışında yaşayan Musevileri, 
ülkesindeki Musevilerden ayırt edebilmek için dönem dönem küçümseme 
amaçlı olmayan, Ecnebi Yahudisi veya Kafir Yahudisi tabirlerini kullanmış olsa 
da diplomatik yazışmalarda, onlar için “Millet-i Sadıka” kavramını kullandığı 
görülmektedir. Ayrıca Avrupa’da yaşayan ünlü Musevilerin, Osmanlı ülkesinde 
yaşayan dindaşlarına, cemaat okulları açmaları hususunda yaptıkları yardımlar, 
dönemin hükümetleri tarafından onaylanmış ve  kolaylıklar sağlanmıştır. 
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1. Giriş

Ülkelerin ekonomik gelişimlerinde önemli bir yeri olan ve bacasız 
saniyi olarak bilinen turizm, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü tarafından “bireylerin kişisel, mesleki veya ticari nedenlerle ait 

oldukları çevrelerin dışındaki ülkelere veya destinasyonlara hareketini içeren 
sosyal, kültürel ve ekonomik bir olgu” şeklinde tanımlanmaktadır (Seyidov ve 
Adomaitienė, 2016). Turizmin bir türü olan sağlık turizmi; ileri yaş ve engelli 
turizmi, termal sağlık turizmi, spa-wellness ve medikal turizm olmak üzere üç 
alt kategoriye ayrılmaktadır (Yılmaz vd., 2020). 

Tedavi ve bakım için yurtdışına seyahat etme eylemi olan medikal turizm, 
sağlık sektöründe ortaya çıkan bir kavramdır. Medikal turizm, hastaların seyahat 
yoluyla tıbbi hizmetleri çoğu zaman kendi ülkelerinde alabileceklerinden daha 
düşük fiyatlarla, kaliteli ve hızlı bir şekilde almalarını sağlar (Yu ve Ko, 2012). 
Eskisine kıyasla günümüzde pek çok sağlık turisti; kanser tedavisi, organ 
nakli cerrahisi, kök hücre tedavileri, diş implantı ve yağ aldırma (liposuction) 
gibi yüksek kaliteli pek çok tedaviyi daha düşük maliyetle almak için seyahat 
etmektedir (Gill ve Singh, 2011). Dolayısıyla medikal turizm endüstrisi, 
özellikle dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde sağlık sektörünü güçlendirmenin 
ve rekabette üst sıralarda yer almanın en iyi yollarından biri olarak kabul 
edilmektedir (Siddiqi vd., 2010). 
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Medikal turizm son onbeş yılda muazzam bir şekilde büyümüş ve 
uluslararası sağlık bakım hizmetleri küresel bir endüstri haline gelmiştir (Eşiyok 
vd., 2017). Sektör lideri bir dergi olan Medical Tourism Indeks tarafından 
hazırlanan bir rapora göre, küresel medikal seyahat pazarı değerinin 2025 yılına 
kadar yılda %25’lik bir büyüme ile yaklaşık 3 trilyon Amerikan dolarına 
ulaşacağı tahmin edilmektedir (Cham vd., 2021). Ayrıca 2025 yılına kadar 
medikal amaçlı 500 milyon seyahatin (küresel turizmin %10’u) gerçekleşeceği 
tahminlenmektedir (Dang vd., 2020). Türkiye 2018 yılı itibariyle 662 binden 
fazla sağlık turistinin ülkeyi ziyaretiyle 2 milyar Amerikan dolarından fazla 
sağlık turizmi geliri elde eden üçüncü ülke konumundadır. Ayrıca Türkiye 2023 
yılı için sağlık turizmi hedefini 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar Amerikan 
doları olarak hedeflemektedir (Biri, 2021). 

Medikal turizmin gelişmesine etki eden pek çok unsurun varlığı 
bilinmektedir. Örneğin kamu sağlık kuruluşlarında medikal turizmin gelişmesini 
etkileyen faktörlerin neler olduğuna dair gerçekleştirilen bir çalışmada (Yiğit, 
2016) sekiz adet unsur ortaya konulmuştur. İlgili çalışmada bunların; imaj, 
altyapı eksikliği, tanıtım eksikliği, işgücü eksikliği, tedavi maliyeti, dil ve 
iletişim, sağlık politikaları ve diğer şeklinde raporlandığı bilinmektedir. Singh 
(2019)’in çalışmasında medikal turizmin gelişmesinde etkili olan başarı 
faktörleri; küreselleşme, düşük maliyet, daha iyi sağlık hizmeti alma talebi, 
teknoloji, hızlı yanıt ve takip sistemi ile akreditasyon ve sertifikasyon olmak 
üzere altı grupta ele alınmıştır. Öte yandan, medikal turizmin gelişiminin 
önündeki engellerin ifade edildiği bir çalışmadaysa (Akbolat ve G. Deniz, 2017) 
bu unsurların; ikna, destinasyona yönelik vize sorunu, hastaneler için zorunlu 
tutulan lisans ve akreditasyon, para girişindeki ekonomik kurallar, sigorta 
şirketlerinin kısıtlayıcı maddeleri, hastanelerin çeşitli altyapı sorunları ve rekabet 
olduğu görülmektedir.

Medikal turizmin gelişimi; diş tedavileri, kalp cerrahisi, kozmetik cerrahi 
ve genel bakım check-up programları gibi elektif, kompleks ve önleyici tedavi 
türlerinde uzmanlaşmış farklı destinasyonlarla yeni niş pazarların ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tayland, Tayvan, Meksika, Hindistan, Kosta 
Rika, Malezya, Singapur ve Türkiye gibi ülkeler üst düzey tıbbi uzmanlıkları ve 
destinasyonel çekicilikleri sayesinde artık uluslararası medikal turizm cazibe 
merkezleri olarak bilinmektedirler (Heung vd., 2010). Özellikle dünya 
genenelinde önemli bir sağlık destinasyonu olan Türkiye; gelişmiş altyapı 
imkanları, yüksek standarttaki sağlık hizmetleri ve kalifiye sağlık insan gücü, 
pek çok ülkeye göre rekabetçi fiyat avantajı, dünyaca bilinen Türk 
misafirperverliği, uygun iklim koşulları, zengin doğal ve kültürel kaynakları 
sayesinde tedavi ve tatilin bir arada yapılabilmesinin olanaklı olması, ikili 
anlaşmalar ve devlet desteği, coğrafi ve jeopolitik konumu sayesinde medikal 
turizm sektöründeki varlığını daha da artırmaktadır (Aydın vd., 2011).
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Ülkelerin medikal turizm açısından nasıl cazibe merkezi haline 
geldiklerinin belirlenmesinde, medikal turistlerin destinasyon seçimlerini 
etkileyen faktörlerin ve bilgi kaynaklarının bilinmesi oldukça önemlidir. 
Malezya-Kuala Lumpur medikal turizm destinasyonunun seçimini 
etkileyen faktörlerin araştırıldığı bir çalışmada (Kumar ve Hussian, 2016) 
on iki adet faktör raporlanmıştır. Bunlar; sorumlu devlet örgütlerinin 
görevleri, sağlık merkezlerinin işlevleri, sorumlu kuruluşların işbirlikleri, 
tıbbi hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, fiyatları, reklamları, coğrafi konum, 
güvenlik, müslüman bir ülke olması, memnuniyet ve medikal turizm 
çekicilikleridir. 

Kim vd. (2019) tarafından Güney Kore medikal destinasyonunun niçin 
tercih edildiği üzerine yapılan bir çalışmada şu unsurlar raporlanmıştır: 
uygun fiyatlı gelişmiş teknoloji, refakatçiler için turizm faaliyetleri, bakım ve 
tedavilerin yakından takibi, hastalar için ekstra destekler, hükümet yatırımları, 
Kore markalarındaki gelişmeler ile Kore dalgası olarak bilinen ve bir pop kültürü 
olan Hallyu’nun dünya çapındaki popülerliği. 

Moghimehfar vd. (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, tüp bebek 
tedavisi görmek amacıyla İran-Isfahan’a gelen sağlık turistlerinin, bu 
destinasyonu seçme nedenlerinin şunlar olduğu saptanmıştır: coğrafi yakınlık, 
düşük tedavi maliyeti, gelinen ülkedeki uzman hekim eksikliği, yasal ve ahlaki 
sınırlamalar, İran’ın turistik açıdan nitelikleri, üremeyle ilgili tıbbi hizmetlerin 
dini açıdan doğru ve uygun şekilde yapıldığı düşüncesi, ülkeler arasındaki ikili 
sağlık anlaşmaları.

Najafi vd. (2017) tarafından medikal turistlerin destinasyon seçimlerini 
etkileyen faktörler konusunda yapılan bir sistematik derlemede on üç farklı 
faktörün elde edildiği rapor edilmiştir. Bunlar; tıbbi maliyet, tıbbi hizmetlerin 
kalitesi, hizmetin kapsamı, tıbbi personel, sağlık sistemi altyapısı, konaklama, 
medikal turist rehberi ve kolay vize gibi seyahat planları, pazarlama, eğlence 
merkezleri, ulusal park, tarihi yerler, spa merkezleri, düşük ücret gibi turizm 
çekicilikleri, gidilen ülkenin ekonomik ve sosyal statüsü, güvenliği ve 
yöneticilerin taahhütleri (ulusal turizm programlarına ve stratejik planlara sadık 
kalınması).

Medikal turistlerin destinasyon seçim kriterlerinin yanı sıra seyahat 
etmeyi planladıkları destinasyonlar hakkında hangi bilgi kaynaklarını 
kullandıklarının bilinmesi de önemlidir. Jabbari vd. (2014)’nin çalışmasında 
bu bilgi kaynakları şu şekilde sıralanmıştır: medikal turizm ortamları veya 
bu ortamlarda tanışılan insanlar, medikal turizm çevirmenleri, seyahat 
acentaları, iletişime geçilen bir hastane personeli, hastanenin web sitesi, 
arama motorlarından yapılan araştırmalar, söz konusu destinasyon hakkında 
ülkelerin televizyon kanallarında yer alan reklamlar ve diğer insanlar. 
Medikal turistlerin hangi destinasyonu niçin seçtikleri ve bu seçim süreci 
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içerisinde ne türden bilgi kaynaklarını kullandıklarına ilişkin ayrıntılı bir 
literatür taraması gerçekleştirilmiş ve tarama sonuçları Tablo 1’de 
sunulmuştur.

Tablo 1. Medikal Turistlerin Destinasyon Seçim 
Nedenlerine ve Bilgi Kaynaklarına Yönelik Çalışmalar
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2. YÖNTEM

Ulusal ve uluslararası literatürde sayıları her geçen gün artan medikal turizm 
yayınlarının bir bölümü, medikal turistlerin destinasyon seçiminde ne gibi 
kriterleri göz önünde bulundurdukları ve bunlarla ilgili hangi bilgi kaynaklarına 
başvurduklarıyla ilgilidir. Literatürün incelendiği kadarıyla ulusal alan yazında 
bir destinasyon olarak Türkiye’nin medikal turistler tarafından niçin tercih 
edildiğini ve bu tercih sürecinde ne türden bilgi kaynaklarını kullandıklarını 
içeren az sayıda  araştırmanın olduğu görülmesine rağmen, ikincil veriler 
üzerinden bu konuyu ele alıp araştıran herhangi bir çalışmanın olmadığı 
görülmüştür. Buradan hareketle ulusal yazında konuyla ilgili ilk çalışma niteliği 
taşıyan bu mevcut çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Medikal turistlerin Türkiye destinasyonunu seçim nedenleri ve 
bilgi kaynaklarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştiren nitel türdeki 
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bu çalışmada, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi; 
araştırmanın hedeflerine yönelik verilere erişilmesinde basılı veya elektronik 
tüm materyallerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır (Aydoğdu vd., 2017). 
ikincil verilerin taranmasında Google Akademik, ResearhGate, Academia, 
Sobiad ve YÖK Tez veritabanları kullanılmıştır. Veritabanlarında tarama 
yapılırken “medikal turizm (medical tourism)”, “medikal turist (medical 
tourist)”, “sağlık turizmi (health tourism)”, “destinasyon (destination)”, 
“destinasyon seçimi (selection of destination)”, “destinasyon tercih kriteri 
(preference criteria of destination)”, “Türkiye (Turkey)” gibi anahtar kelimeler 
Türkçe ve İngilizce olarak VE (AND), VEYA (OR) bağlaçları yardımıyla 
sorgulanmıştır. Herhangi bir yıl sınırlamasına gidilmeyen bu çalışmanın 
verileri 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında taranmış olup, yalnızca sağlık 
turizminin bir alt dalını oluşturan medikal turizm konulu Türkçe veya İngilizce 
dilindeki yayınlar değerlendirmeye alınmıştır. Tarama sonucunda 61 çalışmaya 
erişilmesine rağmen, sağlık turizminin diğer alanlarından olan ve içerisinde 
destinasyon seçim nedenleri ve/veya bilgi kaynakları içermeyen 15 çalışmanın 
dışlanması sonucunda, ilgili kriterleri karşılayan 46 adet yayın çalışmaya dahil 
edilmiştir. 

Çalışma kapsamında değerlendirilen yayınlar; yıllarına, yayın 
türlerine, dillerine ve destinasyon şehirlerine göre gruplandırılmıştır. 
Doküman analizi ile elde edilen verilerin çözümlenerek gruplandırılmasında 
ise içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Bu bakımdan içerik 
analizi; elde edilen içeriklerden tekrarlanabilir ve geçerli sonuçlar 
ortaya çıkarmak amacıyla başvurulan bir yöntem (Koçak ve Arun, 
2006) olarak tanımlanabilir. Mevcut bulguların sıklık ve yüzdelerinin 
hesaplanarak grafiklerinin çizilmesinde Microsoft Excel 2016 ofis 
programı kullanılmıştır. Çalışmanın yalnızca medikal turizm konusuyla, 
Türkiye destinasyonuyla ve ulusal alan yazınla sınırlı tutulmuş olması, 
bu araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmanın 
yalnızca çevrimiçi erişilebilen ve herkesin kullanımına açık olan 
veritabanlarındaki ikincil veriler üzerinden gerçekleştirilmesi dolayısıyla 
etik kurul onayı alınmamıştır.

3. BULGULAR

Yılları itibariyle yayın türlerinin dağılımı içeren Şekil 1 incelendiğinde, 
yayınların büyük çoğunluğunun tezlerden (n: 23; %50) ve makalelerden 
(n: 22; %47,8) oluştuğu, proje türünde ise yalnızca 1 adet (%2,2) yayının 
olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili tez ve makale türündeki yayınların 
yaklaşık %35’inin 2019 yılında yazıldığı, projenin ise 2012 yılına ait olduğu 
belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Yıllarına Göre Yayın Türlerinin Dağılımı

Yazıldıkları diller itibariyle yayın türlerinin dağılımı içeren Şekil 2 
incelendiğinde, yayınların %71,7’sinin (n: 33) Türkçe, 28,3’ünün (n: 13) 
İngilizce dilinde yazıldığı görülmektedir. Makalelerin %50’sinin İngilizce, 
tezlerin  %91,3’ünün Türkçe dilinde yazıldığı saptanmıştır. Diğer yandan 
İstanbul Kalkınma Ajansı çatısı altında yürütülen bir adet projenin de Türkçe 
dilinde yazıldığı belirlenmiştir.

Şekil 2. Dillerine Göre Yayın Türlerinin Dağılımı

Medikal turizm destinasyonları itibariyle yayın türlerinin dağılımı içeren Şekil 3 
incelendiğinde, her bir yayın türü kapsamında en fazla (n: 22, %47,8) ele alınan 
destinasyonun İstanbul olduğu saptanmıştır. Ayrıntılı olarak belirtmek gerekirse 
tezlerin %60,9’unda (n: 14), makalelerin %31,8’inde (n: 7) ve projede (n: 1) 
sağlık turistlerinin İstanbul destinasyonundaki sağlık işletmelerinden hizmet 
aldığı ortaya konulmuştur. Konuyla ilgili yayınlarda İstanbul’dan sonraki 
destinasyonların sırayla; Antalya (n: 5), Aydın (n: 2), Ankara (n: 2), Samsun 
(n: 2), Muğla (n: 1), Mersin (n: 1), Kayseri (n: 1) ve Erzurum (n: 1) olduğu 



238      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

saptanmıştır. Yayın içeriklerinde medikal tturistler ile ilgili araştırmanın hangi 
destinasyon kapsamında gerçekleştirildiğinin belirtilmediği çalışmalar ise 
“Diğer” kategorisinde sunulmuştur.  

Şekil 3. Destinasyonlarına Göre Yayın Türlerinin Dağılımı

Medikal turistlerin destinasyona ilişkin bilgi kaynaklarının dağılımını içeren 
Şekil 4 incelendiğinde, yayınların %65,2’sinde bilgi kaynağı olarak “Tavsiye 
(n: 30)”, %41,3’ünde “İnternet (n: 19)”, %39,1’inde “Sağlık Turizmi Acenteleri 
(n: 18)”, %28,3’ünde “Reklam (n: 13)”, %23,9’unda “Sağlık Sigortası Şirketleri 
(n: 11)”, %13’ünde “Seyahat Acenteleri (n: 6)”, %6,5’inde “Sağlık Fuarları (n: 
3)”, %6,5’inde “Hastane Katalogları ve Broşürleri (n: 3)”, %4,3’ünde Sağlık 
Bakanlığı veya Konsolosluklar (n: 2), %2,2’sinde ise “Daha Önceki Seyahat 
Deneyimi (n: 1)” unsurlarının yer aldığı görülmektedir.

Şekil 4. Medikal Turistlerin Türkiye Destinasyona 
Dair Bilgi Kaynaklarının Dağılımı
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Medikal turistlerin Türkiye’ye yönelik destinasyon seçimlerini etkileyen 
faktörlerin 46 yayın kapsamında incelenerek sıralandığı bu çalışmada, ilgili 
faktörlerin neler olduğu Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre yayınların %
89,1’inde medikal turistlerin“Yüksek standartta sağlık hizmeti kalitesi, 
kişiselleştirilmiş hizmet olanakları ve akreditasyon” dolayısıyla Türkiye 
destinasyonunu tercih ettikleri tespit edilmiştir. “Tedavi maliyetlerinin 
uygunluğu, ekonomik paket programlar ve şeffaf ücret politikası” faktörünün 
%87 ile 2. sırada, “Hastanelerin gelişmiş teknolojik, fiziksel ve otelcilik 
hizmet altyapıları” faktörünün %80,4 ile 3. sırada, “Turistik bir destinasyon 
olması, uygun iklim koşulları, vize ve bürokratik işlemlerin kolaylığı” 
faktörünün %76,1 ile 4. sırada, “Coğrafi yakınlık ve kültürel benzerlik” 
faktörünün ise %73,9 ile 5. sırada yer aldığı ortaya konulmuştur. 

Medikal turistlerin Türkiye destinasyonu seçiminde en az göz önünde 
bulundurdukları faktörler de belirlenmiştir. Bu faktörlerin sırasıyla; “Sağlık 
turistleri için sosyal statülerini olumlu etkileyen bir durum olarak algılanması 
(%2,2,)”, “Destinasyon kapsamında Amerikan sağlık kuruluşları ile afiliye olan 
hastanelerin varlığı (%2,2)”, “Ülkeler arasında imzalanan sağlık protokolünün 
olması (%2,2)”, “Turistin ailesinin/yakınlarının Türkiye’de yaşaması ve burada 
sağlığına kavuşacağına inanması (%6,5)” ve “Seyahat esnasında sağlık sorunuyla 
karşılaşılması gibi birtakım zorunluluklar (%15,2)” olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Medikal Turistlerin Türkiye 
Destinasyonu Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Numara Tercih Nedenleri
Yayınlarda 

Geçme 
Oranları

1 Yüksek standartta sağlık hizmeti kalitesi, 
kişiselleştirilmiş hizmet olanakları ve akreditasyon 89,1

2 Tedavi maliyetlerinin uygunluğu, ekonomik paket 
programlar ve şeffaf ücret politikası 87,0

3 Hastanelerin gelişmiş teknolojik, fiziksel ve otelcilik 
hizmet altyapıları 80,4

4 Turistik bir destinasyon olması, uygun iklim 
koşulları, vize ve bürokratik işlemlerin kolaylığı 76,1

5 Coğrafi yakınlık ve kültürel benzerlik 73,9

6 Ucuz bir ülke olması, olumlu destinasyon imajı ve 
ödeme kolaylığı 69,6

7 Hastane ve tedavi alternatiflerinin çokluğu, kısa 
bekleme süreleri ve ekstra hizmetlerin varlığı 63,0
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Numara Tercih Nedenleri
Yayınlarda 

Geçme 
Oranları

8 Tecrübeli, başarılı ve popüler hekimlere sahip 
tanınmış hastanelerin olması 58,7

9 Türk sağlık personeline ve sağlık sistemine güven 56,5
10 Tavsiye ve kampanyalardan etkilenme 54,3

11 Müslüman bir ülke olması ve farklı dinlere 
hoşgörüyle yaklaşılması 41,3

12
Destinasyonun uygun bir lokasyonda yer alması 
(güvenli, sessiz, ulaşımı kolay, toplu taşımaya ve 
şehir merkezine yakın)

34,8

13 Marka değeri ve kalite imajı yüksek sigorta 
şirketlerinin yönlendirmesi 30,4

14

Gelinen ülkeyle ilgili sorunlar (hekim eksikliği, 
sigortanın tedavi masraflarını karşılamaması), 
turistin kendi ekonomik durumu ve destinasyona 
olan aşinalığı

28,3

15 Hızlı, güleryüzlü, samimi ve yetkin sağlık 
personelinin olması 26,1

16 Destinasyonun istikrarlı bir siyasi ve ekonomik 
yapıya sahip olduğu düşüncesi 17,4

17 Zorunluluk (seyahat esnasında sağlık sorunuyla 
karşılaşılması) 15,2

18 Turistin ailesinin/yakınlarının Türkiye’de yaşaması 
ve burada sağlığına kavuşacağına inanması 6,5

19 Ülkeler arasında imzalanan sağlık protokolünün 
olması 2,2

20 Destinasyon kapsamında Amerikan sağlık kuruluşları 
ile afiliye olan hastanelerin varlığı 2,2

21 Sağlık turistleri için sosyal statülerini olumlu 
etkileyen bir durum olarak algılanması 2,2

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Mevcut çalışmada, sağlık ihtiyaçları dolayısıyla Türkiye’ye gelen medikal 
turistlerin bilgi kaynaklarını ve destinasyon seçimlerini etkileyen faktörlerin 
ikincil veriler üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 
belirlenen veritabanları aracılığıyla gerçekleştirilen tarama sonucunda 46 tane 



MEDİKAL TURİSTLERİN DESTİNASYON SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİLGİ KAYNAKLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ      241

yayının çalışma kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüş ve araştırma 
süreci işletilmiştir. 

Çalışma sonucunda ulusal literatürdeki konuyla ilgili ilk yayının 2008 
yılına, en güncel yayının ise 2021 yılına, en fazla yayın sayısının ise 2019 yılına 
ait olduğu ortaya konulmuştur. 2019 yılına kıyasla 2020 ve 2021 yıllarında 
konuyla ilgili yapılmış olan araştırma sayısında keskin bir düşüş olduğu 
görülmekte ve bu düşüşte tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin 
rolü olabileceğini akla getirebilmektedir. 

Araştırma kapsamında en fazla yayın türlerinin sırayla yüksek lisans/doktora 
tezleri, makaleler ve proje olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla konunun 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve/veya onların danışmanları tarafından 
daha fazla araştırıldığı/ilgi gördüğü ifade edilebilir. Benzer bir yorumu makale 
yazarı olan akademisyenler, lisansüstü öğrenciler veya bağımsız araştırmacılar 
için de yapmak olasıdır. Zira, konuyla ilgili üretilmiş tez ve makale sayıları 
birbirine oldukça yakındır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm ve 
medikal turizm alanıyla ilgili yapılan çalışmaların her geçen gün artış gösterdiği 
bilinmektedir. Bu artışta konunun ilgi çekiciliğinin, popülerliğinin ve ülkelerin 
ekonomik gelişimleri üzerindeki olumlu etkilerinin varlığı söz konusu olabilir.  

Yayınların üçte birinden daha azının İngilizce dilinde yazıldığı, İngilizce 
dilinde yazılmış olan yayın türlerinin yarısını ise makalelerin oluşturduğu 
ortaya konulmuştur. Uluslararası bilimsel arenada konunun yeri ve önemini 
işaret etmesi bakımından bu sonuçlar irdelenmeye değerdir. Nitekim, İngilizce 
dilinde yazılmış bir makalenin daha geniş okuyucu kitlesine erişme ve atıf alma 
olasılığı yükselmektedir. Ayrıca önemli bir medikal turizm destinasyonu olan 
Türkiye’nin uluslararası alan yazında ön plana çıkmasında ve diğer ülkelerin 
bu destinasyona yönelik bilgi ve farkındalıklarının artırılmasında makale dilinin 
İngilizce olması önemli bir husustur.   

Makale, tez ve proje türlerini içeren yayınlar kapsamında en fazla ziyaret 
edilen/araştırması yapılan destinasyonun İstanbul ili olduğu ve onu sırayla 
Antalya, Aydın, Ankara, Samsun, Muğla, Mersin, Kayseri ve Erzurum illerine ait 
destinasyonların izlediği sonucuna varılmıştır. Türkiye genelinde sağlık hizmeti 
sunum altyapısının en gelişmiş, kamu, özel ve üniversite mülkiyetindeki sağlık 
işletmesi sayısının en fazla, JCI akreditasyonuna sahip hastane yoğunluğunun 
en yüksek, tedavi imkanları çeşitliliğinin en bol, uluslararası itibara sahip uzman 
hekimlerin ve kalifiye sağlık personelinin en yaygın olduğu ilin İstanbul olması, 
onu önemli ve popüler bir medikal turizm destinasyonu haline getirmektedir. 
Dolayısıyla çalışmada yabancı medikal turistler tarafından en fazla ziyaret 
edilen destinasyonun İstanbul olması şaşırtıcı değildir. 

Ele alınıp incelenen yayınlarda, medikal turistlerin Türkiye’ye gelmeden 
önce, bu destinasyon hakkında bilgi edinmek için on farklı bilgi kaynağına 
başvurdukları belirlenmiş ve bunların sırayla; tavsiye, internet, sağlık turizmi 
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acenteleri, reklam sağlık sigortası şirketleri, turizm acenteleri, sağlık fuarları, 
hastane katalogları ve broşürleri, Sağlık Bakanlığı veya konsolosluklar ile daha 
önceki seyahat deneyimi olduğu sonucuna varılmıştır. Gidilmesi planlanan/
düşünülen bir medikal turizm destinasyonu için sağlık turistlerinin en fazla önem 
atfettiği bilgi kaynağının tavsiye mekanizması olması, bu sektörde ağızdan ağıza 
pazarlamanın ne kadar hayati bir konumda olduğunu göstermesi bakımından 
oldukça kritiktir. Özellikle Türkiye gibi sağlıkta reklamın yasal olmadığı bir 
turizm destinasyonunda olumlu ağızdan ağıza pazarlama önemli bir yere 
sahiptir. Bu noktada, daha önce Türkiye’ye gelip sağlık hizmeti almış medikal 
turistlerin, turistin arkadaşlarının/akrabalarının veya turistin kendi ülkesindeki 
hekimlerin tavsiyeleri en güvenilir bilgi kaynağı olmaktadır. Dolayısıyla 
Türkiye destinasyonunu tercih eden medikal turistlerin her bakımdan (sağlık, 
turizm, seyahat gibi) memnun edilmeleri, bir sonraki ihtiyaç anında yine aynı 
destinasyonun seçilmesinde, destinasyonun başkalarına tavsiye edilmesinde, 
destinasyon sadakatinin oluşmasında ve destinasyona yönelik daha fazla 
ekonomik bedel ödeme istekliliğinde oldukça önem arz etmektedir.

Medikal turistlerin Türkiye destinasyonu seçim kararları üzerinde etkili 
olan faktörlerin ikincil veriler üzerinden incelendiği bu çalışmada, 21 farklı 
faktör olduğu sonucuna varılmış olup ilgili faktörler Tablo 2’de sunulmuştur. 

İlk on sırada yer alan faktörlerin sırayla;
*1 Yüksek standartta sağlık hizmeti kalitesi, kişiselleştirilmiş hizmet 

olanakları ve akreditasyon
*2 Tedavi maliyetlerinin uygunluğu, ekonomik paket programlar ve şeffaf 

ücret politikası
*3 Hastanelerin gelişmiş teknolojik, fiziksel ve otelcilik hizmet altyapıları
*4 Turistik bir destinasyon olması, uygun iklim koşulları, vize ve bürokratik 

işlemlerin kolaylığı
*5 Coğrafi yakınlık ve kültürel benzerlik 
*6 Ucuz bir ülke olması, olumlu destinasyon imajı ve ödeme kolaylığı
*7 Hastane ve tedavi alternatiflerinin çokluğu, kısa bekleme süreleri ve 

ekstra hizmetlerin varlığı
*8 Tecrübeli, başarılı ve popüler hekimlere sahip tanınmış hastanelerin 

olması
*9 Türk sağlık personeline ve sağlık sistemine güven
*10 Tavsiye ve kampanyalardan etkilenme olduğu sonucuna varılmıştır. 
Son üç sırada yer alan faktörlerin ise sırayla;
*18 Ülkeler arasında imzalanan sağlık protokolünün olması
*19 Destinasyon kapsamında Amerikan sağlık kuruluşları ile afiliye olan 

hastanelerin varlığı
*20 Sağlık turistleri için sosyal statülerini olumlu etkileyen bir durum 

olarak algılanması olduğu sonucuna varılmıştır.
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Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, medikal turizmde 
olumlu bir destinasyon imajına ve büyük bir pazar payına sahip olmak 
isteyen ülkelerin, özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin 
kalite konusuna daha fazla önem atfetmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
sunulan sağlık hizmeti kalitesinin yüksek standartlarda konumlandırılması, 
JCI gibi akreditasyon belgesine sahip hastane sayısının artırılması ve 
kişiselleştirilmiş hizmet imkanlarının iyileştirilmesi gibi unsurların 
medikal turistlerin destinasyona ve oraya ait unsurlara olan kalite algısını 
pekiştireceği ifade edilebilir. Bunlara ek olarak Türkiye’nin, tedavi ve tatili 
içeren paket programlar vasıtasıyla rakiplerine kıyasla maliyet liderliğini 
sürdürebilmesi, fiyat ve ücretlendirme konularında şeffaflık politikasına 
sadık kalması, sağlık kurumlarının fiziksel, teknolojik ve otelcilik 
altyapılarına yatırımlar yaparak çağın gereklerini yakından takip etmesi 
oldukça kritik öneme sahiptir.

Genel itibariyle, çalışma sonucunda elde edilen tercih nedenlerinin, 
özellikle medikal turizm alanında faaliyet gösteren sağlık işletmesi yöneticileri 
tarafından dikkate alınması önerilebilir. Dikkate alınan bu faktörlerin, medikal 
turistlerin gerek destinasyonel gerekse de hastaneye ilişkin memnuniyet 
düzeylerine olumlu yansıyacağı belirtilebilir. Medikal turistlerin artan 
memnuniyet düzeylerinin ise onların tavsiye etme, yeniden hizmet alma, sadakat 
ve daha fazla ödemeye gönüllü olma gibi olumlu davranışsal niyetleri üzerinde 
etkili olabileceği ifade edilebilir.  
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1. Giriş

Genellikle önemli kısmını sebze ve meyve üretiminin meydana getirdiği 
tarım faaliyetleri insanlar için her çağda önemli olmuştur. İnsanların 
beslenme gerekliliği, ekonomik bir faaliyet şekli olarak bitkisel üretimi ve 

ticaretini dolayısıyla meyve ve sebze sektörünü günümüzde vazgeçilmez uğraşlar 
içinde kılmaktadır. İnsanlığın temel uğraşlarından biri olan bitkisel üretim, 
günümüzde yaş sebze ve meyve ticaretini önemli ölçüde şekillendirmektedir. 
Yaş sebze meyve ticareti, tarımsal faaliyetlerle meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi 
ve elde edilen ürünlerin doğal olarak özelliklerini kaybedip bozulmadan önce, 
üzerlerinde yapılarını değiştirici işleme tabi tutmadan tüketicilere veya işleme 
tesislerine ulaştırılması faaliyetlerini kapsamaktadır.  

Fransızca olarak üstü kapalı pazar yerini ifade eden hâlle sözcüğünden 
değişikliğe uğrayarak Türkçe’ye girmiş bir kelime olan hâl kelimesi, Türkiye’de 
de toptancı hâli anlamında kullanılmaktadır. Türkiye’de, sebze ve meyve ticareti 
yasal düzenlemelerle birlikte belediyelerin kontrolündeki toptancı hâllerine 
bırakılmıştır. Özellikle sebze ve meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerler 
ile nüfusun fazla olduğu il merkezlerindeki toptancı hâllerinde önemli miktarda 
meyve-sebze ticareti yapılmaktadır. Bunun yanı sıra belediyelere sağladığı 
rüsum gelirleri ve istihdam ettiği işgücü ile de bu alanlar önemli birer ticaret 
merkezidir (Hadimli & Bulut, 2004: 263)
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2. Bayrampaşa Sebze Ve Meyve Hali’nin Kuruluşu, Gelişimi Ve
Günümüzdeki Durumu

Eminönü Unkapanı arasında bulunan İstanbul Merkez Hal binası 50 yıllık 
bir hizmetten süresinden sonra 289 adet yazıhanesi ile birlikte günümüzdeki 
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ne 1986 yılında taşınmıştır. Bayrampaşa 
Sebze ve Meyve Hali, 29.01.1986’da resmen faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta 
A ve B blokları olarak iki bloktan oluşan Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali ilk 
olarak 354 000 m² bir alanda kurulmuştur. İlk açıldığında A ve B bloklarındaki 
289 komisyoncu dükkânının faaliyet gösterdiği Bayrampaşa Sebze ve Meyve 
Hali’ne daha sonra C, D, E, F, G, H, K, L, M blokları yapılmış ve Zeytinburnu 
ilçesinde bulunan 271 adet komisyoncu yazıhaneleri, 1997 yılında Bayrampaşa 
Sebze ve Meyve Hali’ndeki yeni yerlerine taşınmıştır. Bayrampaşa Sebze 
ve Meyve Hali toplam 670 dekarlık bir alanda kurulmuş olup günümüzde 
bünyesindeki 571 adet komisyoncu yazıhanesi ile faaliyetine devam etmektedir.  

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali, TEM ve E–5 karayollarının ortasında 
yer alan, karayoluna ulaşım bağlantıları bulunan 2 anayol üzerinde stratejik 
öneme sahip bir sahada Bayrampaşa ilçesinin Kocatepe Mahalle sınırları içinde 
bulunmaktadır. Şehrin içinde yer almasına karşın yerleşim yeri içine fazla 
girmemiş olması ve ana ulaşım bağlantılarının yanında yer alması, bundan 
dolayı İstanbul’un en önemli yolları ile de direkt olarak ulaşılabilme imkânına 
sahip olması sebebiyle ulaşım bakımından oldukça avantajlı bir lokasyondadır. 
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nin bulunduğu Bayrampaşa ilçesi İstanbul’un 
Avrupa yakasındadır. 11 mahalle ve yaklaşık 273 bin yerleşik nüfustan oluşan 
Bayrampaşa ilçesi; güneyden Zeytinburnu, doğudan Eyüp, kuzeydoğudan 
Gaziosmanpaşa, batıdan Esenler ilçeleri ile çevrilidir. 1990 yılına kadar Eyüp 
ilçesinin bir semti olan Bayrampaşa 1990 yılında ilçe statüsü kazanmıştır.

Harita 1. Bayrampaşa İlçesinin Lokasyonu
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali günümüzde 11 Blok (571 Dükkân), 1 
Camii, 1 katlı Otopark, 1 kamyon otoparkı olarak faaliyet göstermektedir. 
Halin ilk bloklarının (A ve B Blokları) açıldığı yıl olan 1986 yılında İstanbul 
nüfusu 6.027.200 kişiydi. Ek blokların açıldığı yıl olan 1997 yılında ise nüfus 
9.198.809 kişiydi. İstanbul nüfusu günümüzde 15.462.452 kişiye yükselmiştir 
(TÜİK, 2020). İstanbul nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Fakat İstanbul’da 
faaliyet gösteren Ataşehir ve Bayrampaşa sebze ve meyve hallerindeki dükkân 
sayıları, alansal büyüklük olarak sabit büyüklükte kalmaktadır. Günümüzde 
sebze ve meyve halleri İstanbul’un merkezi noktaları sayılabilecek alanlar 
içinde kalmıştır. Bu durum bazı sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlara daha 
sonra değinilecektir.  

Fotoğraf 1. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nin batıdan çekilmiş hava 
fotoğrafı. (Ön tarafta yer alan ağaçlı kısım Esenler Kemer mezarlığıdır).

Kaynak: http://www.tumeskom.com/

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde 5 adet kapı bulunmaktadır:
• 1 Numaralı kapıda: 3 giriş, 3 çıkış
• 2 Numaralı kapıda: 2 çıkış
• 3 Numaralı kapıda: 1 giriş, 1 çıkış ve 1 giriş-çıkış
• 4 Numaralı kapıda: 1 giriş, 1 çıkış
• 5 Numaralı kapıda: 2 çıkış bulunmaktadır.

Kapıların tamamında tartı bulunmakla beraber bunların tümünün TIR kantarına 
dönüştürülmesi gerekmektedir. 
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Fotoğraf 2. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nin doğudan çekilmiş hava 
fotoğrafı. (Ön tarafta yer alan yapı Mega Center›dır). 

Kaynak: http://www.tumeskom.com/

Halde iki bina arası 26 m’dir. A ve B bloklarındaki dükkânlar 70 m² ve 2 kat, 7 
m. cephe ve 10 m. dükkân içi derinliği olarak inşa edilmiştir. Bunlara ek olarak 
dükkânların kullanımına ait 9-10 metre civarında ön avlusu bulunmaktadır.  A ve 
B Bloklarındaki dükkânlar 70 m² iken, diğer bloklardaki (C, D, E, F, G, H, K, L, 
M) dükkânlar ise 120 m² ile 140 m² arasındadır. A ve B bloklarındaki dükkânlar 
diğer bloklardaki dükkânların hemen hemen yarısı kadar büyüklüktedir.  Topkapı 
halinde (C, D, E, F, G, H, K, L, M bloklarına verilen ad)1  daha çok soğan, 
patates, muz, karpuz ve kavun satılmaktadır. A ve B bloklarında ise her türlü 
meyve ve sebze satılmaktadır. 

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde genellikle satılmak üzere müşteriye 
sunulan meyve ve sebze dükkân içerisine, satılan mallar ise ön cepheye 
istiflenmektedir. Müşteriler dükkânları gezerek ihtiyaçları olan meyve ve 
sebzeyi almaktadır. İhtiyacı olan meyve ve sebzeyi temin eden manav, market 
veya pazarcılar, satın aldıkları meyve ve sebzeyi dükkânları dolaşarak temin 
etmektedirler. 

1 C, D, E, F, G, H, K, L, M bloklarındaki dükkânlara hal esnafı Topkapı hali 
demektedir.  Bunun nedeni bu dükkânlara yerleştirilen komisyoncuların 
temelinin Zeytinburnu ilçesinde yer alan (Topkapı yakınlarında) komisyoncular 
olmasıdır.
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Topkapı halindeki dükkânlar alansal olarak daha büyük olduğu için 
satılan ürünler dükkân içerisinde istiflenmekte ya da direk kamyondan müşteri 
aracına yüklenmektedir. Ön cephe genellikle müşteri kamyonetlerinin dükkâna 
yanaştırılması için kullanılmaktadır. A ve B bloklarında ise satılan sebze ve meyve 
ön cepheye istiflenmektedir. Bu durum A ve B blokları ön cephesinde yoğun 
trafik sıkışıklığına sebebiyet vermektedir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında bu 
durum örneklerle ve şekillerle Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali’ndeki Sorunların 
alt başlığı olan Trafik Sorunları kısmında detaylı şekilde anlatılacaktır.

Fotoğraf 4. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde boş bir 
dükkân. Fotoğraf satış bittikten sonra saat 10:00 civarında çekilmiştir. 

Dolayısıyla dükkânlar bu saatlerde genellikle boşalmış olur. (Mayıs 2020).

Fotoğraf 5. Bayrampaşa Sebze ve Meyve 
Hali’nde bir dükkânın ön cephesi (Mayıs 2020).
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Fotoğraf 5’te görülen sarı çizgi ile çizilmiş alan dükkânın kullanımına 
aittir. Komisyoncular veya tüccarlar yanında çalıştırdıkları hamallar 
vasıtasıyla satmış oldukları meyve ve sebzeyi tarttıktan sonra bu sarı alan 
ile belirlenen alana istiflemektedirler. Satın alan kişinin ismi bir kâğıda 
veya kasanın üzerine yazılır. Daha sonra ürünü satın alan kişi (çalıştırdığı 
işçi, şoför de olabilir) arabası ile gelerek satın alan kişinin ismini söyler ve 
yine hamallar vasıtasıyla sebze yada meyveler arabaya yüklenerek satılmak 
ve tüketilmek üzere marketlere, lokantalara, pazarlara ve manavlara 
gider.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde A ve B Blokları iki katlıdır. 
Dükkânların ikinci katı genellikle ofis, ambar olarak kullanılmaktadır2. Bunun 
yanı sıra il dışından gelip, İstanbul’da ikamet etmeyen mevsimlik veya sürekli 
işçilerin gecelemesi amacıyla da kullanılmaktadır. 

Fotoğraf 6. B1 Blok üst kattan bir görünüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü de ikinci katta A ve B bloklarının 
ortasında yer almaktadır. Üst katlara girişler; genellikle en köşedeki dükkânların 
yanlarında bulunan merdivenlerden, dükkânların içinde yer alan (Fotoğraf 7) 
merdivenlerden ya da genel girişten yapılmaktadır.

2 Ambar; Eşya taşımacılığıyla uğraşan kuruluş ya da ortaklık.
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Fotoğraf 7. İBB Hal Müdürlüğü girişi (Ekim 2013). 
Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde, hal içerisinde bulunulan süreye göre 
artan İSPARK ücreti vardır. Daha önceki zamanlarda, kalınan süreye göre ücret 
alınmadığından araçlar burada uzun süre park etmekte ve burayı otopark gibi 
kullanmaktaydılar. Günümüzde halde çalışan esnafa ücretsiz olarak hale günlük 
4 giriş-çıkış hakkı verilmektedir.

Tablo 1. İSPARK Ücret Tarifesi
Saat Binek 

Araç
Kamyonet, Minibüs, 

Panelvan, Jeep
Kamyon, 
Otobüs

Tır

0-3 3 TL 4 TL 5 TL 10 TL

3-5 5 TL 6 TL 7,5 TL 11 TL

5-8 12 TL 12 TL 15 TL 15 TL

8-12 15 TL 15 TL 20 TL 20 TL

12-24 20 TL 20 TL 25 TL 27 TL

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

Sebze ve meyve satın almaya gelen zincir marketlerin ürün satın alıcıları 
otopark ücreti vermemek için araçlarını Avrupa Otoyolu’nun kenarına park 
etmektedir. Bu durum özellikle 4 Numaralı kapı girişinde trafik sıkışıklığına 
neden olmaktadır.
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Fotoğraf 8. 4 Numaralı Giriş-Çıkış Kapısı ve Avrupa Otoyolu (Mayıs 2020).

Hal’de toplam 658 adet ticari işyeri bulunmaktadır. Hal içinde yer alan ticari 
işyerleri yılın bütün mevsimlerinde faaliyet göstermektedir. Ambar, Banka ve 
PTT işyerleri A ve B bloklarının üst katında yer almaktadır. Sebze ve meyve 
satışının yapıldığı dükkânlarda devir işlemlerinde hava parası alınmaktadır3. 
Hava parası dükkânın konumuna göre 1.500.000 TL ile 4.000.000 TL arasında 
değişebilmektedir

Tablo 2. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ndeki Ticari İşyerleri ve Sayıları
İş Yeri Türü Sayısı
Dükkân 571
Nakliyat Ambarı 52
Büfe 24
Lokanta 4
Börekçi 1
Elektrikçi 1
Banka 3
PTT 1
Oto Lastikçisi 1

Kaynak: Arazi Gözlemleri
3Hava parası; Kiralanmış bir yerin boşaltılması karşılığında çıkan kiracıya örf olarak ödenen para.
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Fotoğraf 9. Bayrampaşa Sebze Meyve Halinde 
B1 Bloktaki Dükkânlar (Mayıs 2020).

3. Bayrampaşa Sebze Ve Meyve Hali’nde Sebze Ve Meyve Ticareti

Türkiye elverişli bir coğrafi konumda bulunması ve iklim çeşitliliği bakımından 
avantajlı olmasından sebze ve meyve üretiminde önemli bir potansiyeli 
bünyesinde bulundurmaktadır. 

Türkiye’de yıllara göre sebze ve meyve üretimine bakıldığında; 1995 
yılında toplam 32.693.039 ton olan sebze ve meyve üretiminin, 2000 yılında 
38.059.262 tona, 2020 yılında ise 53.049.801 tona ulaştığı görülmektedir. 
Toplam sebze ve meyve üretiminin %59,4’sını sebze, %40,6’sını ise meyve 
oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye’nin sebze ve meyve üretimi artış 
göstermiştir.

Toplu meyvelik alanlarının artışı meyve üretiminin artmasında etkili 
olmuştur. Türkiye’de 2005 yılından sonra sertifikalı fidan desteğinin verilmesi 
ve kapama bahçelerinin kurulması, meyve alanlarının genişlemesi ve üretim 
miktarlarının artışında etkili olmuştur. Yakın zamanda zeytinciliğimizdeki 
ilerlemeler neticesinde zeytinlik alanların artışının yanı sıra, nar, kiraz, ve elma 
üretim alanlarının artışı da meyve üretim miktarlarının artmasını ve meyve 
alanlarının genişlemesini sağlamıştır.
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Tablo 4. Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arası  
Sebze ve Meyve Alanı (Dekar) ve Üretim Miktarı (Ton) 

Yıllar Meyve 
Alanı
(Da)

Meyve 
Üretimi

(Ton)

Sebze 
Alanı
(Da)

Sebze 
Üretimi

(Ton)

Toplam 
Üretim
(Ton)

2010 30.110.000 16.385.745 8.020.000 25.997.195 42.382.940
2011 30.910.000 16.993.476 8.100.000 27.547.462 44.540.938
2012 32.010.000 17.862.484 8.270.000 27.820.207 45.682.691
2013 32.320.000 17.995.395 8.080.000 28.448.218 46.443.613
2014 32.430.000 16.876.201 8.040.000 28.569.781 45.445.982
2015 32.840.000 17.525.012 8.080.000 29.552.290 47.077.302
2016 33.290.000 18.693.529 8.040.000 30.226.897 48.920.426
2017 33.480.000 20.580.292 7.980.000 30.825.569 51.405.861
2018 33.810.840 20.494.028 7.840.000 30.032.827 50.526.855
2019 33.488.000 20.578.453 7.900.000 31.089.644 51.668.097
2020 34.066.000 21.853.084 7.790.000 31.196.717 53.049.801

Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir.

Sebze üretim alanlarında giderek azalmalar meydana gelirken, üretim miktarı 
2020 yılında 31.196.717 tona ulaşmıştır. Sebzecilik sektörünün büyümesinde ve 
üretimin artışında; genellikle üretimde kullanılan ekipmanlara yönelik sektörün 
gelişimi, topraksız tarım tekniklerinin devreye girişi, üretim tekniklerinde 
modernleşme, modern seraların kurulması ve seracılık kültürünün yaygınlaşması, 
ıslah çalışmalarının hızlanması, çeşitlerin iyileştirilmesi, üretici ve tüketicilerin 
bilinçlenmesi etkili olmuştur.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali ile Ataşehir Sebze ve Meyve Hali 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı’nın alt 
birimi olan Hal Müdürlüğü’ne bağlıdır. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali ile 
Ataşehir Sebze ve Meyve Hali ayrı birimler olmasına rağmen Hal Müdürlüğü 
kayıtlarında her iki sebze ve meyve halinin verileri bir tutulduğundan 
çalışmamızda kullandığımız veriler her iki sebze ve meyve halinin verilerini 
birlikte içermektedir. Bu nedenle veriler incelenirken İstanbul ilinde yer alan her 
iki sebze ve meyve halinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Hal Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul’un sebze ve meyve ihtiyacını 
karşılayan İstanbul sebze ve meyve hallerine 2013 yılında 2.919.746 ton ürün 



262      Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Değerlendirme ve Araştırmalar

gelmişken bu sayı 2015 ile 2017 yılları arasında 3 milyon tonu aşmıştır. Fakat 
2018 yılları ile 2020 yılları arasında bu değer 3 milyon tonun altına inmiştir. 
2020 yılında Bayrampaşa ve Ataşehir sebze ve meyve hallerine getirilen toplam 
sebze ve meyve miktarı 2.837.628 ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. 2013-2020 Yılları Arası İstanbul Sebze ve Meyve Hallerine 
(Bayrampaşa- Ataşehir) Getirilen Meyve Sebze Miktarları (Ton)

Yıllar Meyve 
Miktarı 

(Ton)

Meyve 
Miktarı 

Oranı (%)

Sebze 
Miktarı 

(Ton)

Sebze 
Miktarı 

Oranı (%)

Toplam 
Miktar (Ton)

2013 1.227.372 42,0 1.692.374 58,0 2.919.746
2014 1.223.467 41,6 1.720.679 58,4 2.944.146
2015 1.216.501 40,3 1.800.528 59,7 3.017.029
2016 1.307.656 41,8 1.819.120 58,2 3.126.776
2017 1.194.139 39,7 1.815.675 60,3 3.009.814
2018 1.220.376 43,3 1.596.032 56,7 2.816.408
2019 1.165.425 41,9 1.613.930 58,1 2.779.355
2020 1.184.489 41,7 1.653.139 58,3 2.837.628

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

Grafik 1. 2013-2020 Yılları Arası İstanbul 
Sebze ve Meyve Hallerine Getirilen Ürün Miktarı (Ton). 

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

2013 yılında İstanbul sebze ve meyve hallerine (Bayrampaşa ve Ataşehir) 
1.227.372 ton meyve getirilirken, bu değer 2016 yılında 1.307.656 tona 
ulaşmıştır. Fakat bu yıldan sonra tekrar düşüş görülerek 2020 yılında 1.184.489 
olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında İstanbul sebze ve meyve hallerine getirilen 
sebze miktarına bakıldığında, 2013 yılında toplam olarak bu hallere getirilen 
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sebze miktarı 1.692.37419 ton olurken,  2016 yılında bu miktar 1.819.120 tona 
ulaşmıştır. Fakat İstanbul hallerine getirilen sebze miktarı 2016 yılından sonra 
azalış göstererek 2020 yılında 1.653.139 ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo 5). 

İstanbul sebze ve meyve hallerine getirilen sebze ve meyve miktarlarının 
oranları incelendiğinde; hallere getirilen sebze miktarı ve oranının meyve 
miktar ve oranından fazla olduğu görülmektedir. Yıllara göre gelen meyve ve 
sebze miktarı oranlarında küçük oransal değişiklikler olsa da genel olarak gelen 
sebze miktarı oranın yaklaşık olarak %57 ile %60 arasında, gelen meyve miktarı 
oranının ise yaklaşık %40 ile %43 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir 
(Grafik 2). 

Grafik 2. 2013-2020 Yılları Arası İstanbul 
Hallerine Getirilen Meyve-Sebze Miktarı Oranı (%)

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

Grafik 3. 2013-2020 Yılları Arası İstanbul 
Hallerine Getirilen Meyve-Sebze Miktarı (Ton)

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü
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2020 yılında İstanbul sebze ve meyve hallerine ton olarak en fazla getirilen 
meyveler karpuz, portakal, elma, mandalina ve limon olmuştur. 2020 yılında 
145.405 ton karpuz, 130.130 ton portakal, 119.983 ton elma, 108.499 ton 
mandalina ve 82.555 ton limon getirilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6. 2020 Yılında İstanbul Hallerine Getirilen 
En Yüksek Miktardaki Meyveler (Ton)

Cinsi Ton
Karpuz 145.405
Portakal 130.130
Elma 119.983
Mandalina 108.499
Limon 82.555

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü 
Hallere getirilen meyvelerden 2020 yılında 2019 yılına göre ton miktarı en 
çok artan meyve portakal olmuştur. Portakalın miktarı 18.490 ton artarken, ton 
miktarı en çok artan diğer meyveler ise; 7895 ton artışla erik, 4435 ton artışla 
nar, 3514 ton artışla şeftali ve 3161 ton artışla kirazdır. (Tablo 7). 

Tablo 7. 2020 Yılında 2019 Yılına Göre Hallere 
Geliş Miktarı En Çok Artan Meyveler (Ton)

Cinsi 2019 Yılı 2020 Yılı Fark (Ton)
Portakal 111.640 130.130 18.490
Erik 30.373 38.268 7895
Nar 23.748 28.183 4435
Şeftali 33.255 36.769 3514
Kiraz 27.099 30.260 3161

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü
2020’de en çok getirilen sebzelerde domates ilk sırada yer almıştır. 417.539 
tonla zirvede yer alan domatesi, 188.734 tonla patates, 156.983 tonla salatalık, 
136.242 tonla biber ve 96.265 tonla kuru soğan izlemiştir (Tablo 8).

Tablo 8. 2020 Yılında İstanbul Hallerinde en Çok Getirilen Sebzeler (Ton)
Cinsi Ton
Domates 417.539
Patates 188.734
Salatalık 156.983
Biber 136.242
Kuru Soğan 96.265

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü
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2020 yılında ton miktarı en çok artan sebze ise biber olmuştur. Biberde 14.414 
ton artış olurken, beyaz lahanada 8406 ton, havuçta 5371 ton, bezelyede 5153 
ton ve kuru soğanda 4374 ton artış gerçekleşmiştir (Tablo 9).

Tablo 9. 2020 Yılında 2019 Yılına Göre Hallere 
Geliş Miktarı En Çok Artan Sebzeler (Ton)

Cinsi 2019 Yılı 2020 Yılı Fark (Ton)
Biber 121 828 136 242 14 414
Beyaz Lahana 45 814 54 220 8406
Havuç 68 080 73 451 5371
Bezelye 7672 12 825 5153
Kuru Soğan 91 891 96 265 4374

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

2020 yılı aylara göre İstanbul Hallerine gelen meyve-sebze miktarlarına 
bakıldığı zaman en çok sebze ve meyve Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve 
Ekim aylarında gelmiştir. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs 
aylarında ise bu aylara göre düşüş olduğu dikkat çekmektedir (Grafik 4). 
Özellikle Haziran ayından itibaren görülen artışın temel nedenlerinden biri, ton 
miktarı olarak ağır olan karpuz, kavun gibi yaz meyvelerinin tüketilmek üzere 
hallere sevk edilmesidir.

Grafik 4. 2020 Yılı Aylara Göre İstanbul 
Hallerine Getirilen Meyve-Sebze Miktarı (Ton)

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

Hallerde fiyatlar belirlenirken hallere gelen malın miktarı, kalite ve tazelik, 
maliyetler, alıcı sayısı ve pazarlık gibi etkenler rol oynamaktadır. Hallerde 
fiyatlar arz-talep dengesi içinde pazarlık usulüyle ortaya çıkmaktadır. Sabah Hal 
açıldığında satın almaya birisi gelip fiyat sormakta, pahalı bulursa gitmektedir. 
Daha bir başka kişi gelip fiyat sormaktadır. Örneğin 4-5 kişi fiyat sorduktan sonra 
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komisyoncu bir ortalama fiyat tespit etmekte ve malın fiyatını belirlemektedir. Bu 
fiyatlar üretici maliyetleri ile ilgili değildir. Fiyatlama doğrudan satın alıcıların 
tekliflerinin ortalaması ve satıcının fiyatlaması ile oluşan bir fiyattır. Uygulamada 
ise, Hal’de fiyatlar her saat değişebilmektedir. Genellikle açılış saatleri ve 
sabah saatlerinde fiyatlar yüksektir. Gün içerisinde zaman ilerledikçe fiyatlar 
düşmektedir. Ancak, Hal fiyatını etkileyen, tamamen gün içerisinde zaman 
ilerlemesi değildir. Kimi zaman gün sonuna doğru fiyatların yükselebilmekte 
veya gün ortasında yükselip sonra düşebilmektedir. Bir gün öncenin giriş-çıkışı, 
Hal’e ürünün hangi saatte geldiği, nakliye (hal içi ve hal dışı taşıma), ürünün 
dayanıklılık durumu ve alıcı ile komisyoncu arasındaki ikili ilişkiler de Hal’deki 
fiyatları etkilemektedir.

İstanbul'daki Bayrampaşa ve Ataşehir sebze ve meyve hallerine başta 
Antalya, Mersin, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Sakarya, Aydın, Konya, Ankara, 
Yalova şehirleri olmak üzere Türkiye’nin birçok üretim bölgesinden ürün girişi 
yapılmaktadır. Ürünlerin gelmesi kimi zaman doğrudan ürünün bir tarladan 
yüklenip hale getirilmesiyle, kimi zaman da parça kamyonları denilen birden 
fazla çiftçinin ürününün kamyonlarla hale getirilmesi yoluyla gerçekleştirilir. 
Ürünlerin İstanbul hallerine nakliyatı tamamen karayolu ile yapılmakta, Adana, 
Mersin gibi şehirlerden İstanbul’a kamyonla ürünlerin getirilmesi yaklaşık 1 
günü bulmaktadır. Güney şehirlerinden bir kamyonun İstanbul’a ürün taşıma 
bedeli ise 2.500 lira civarındadır. Her kamyon ortalama 15 ton civarında ürün 
getirmektedir.

Parça kamyonları denilen birden fazla çiftçinin ürününün taşınması 
yoluyla gerçekleştirilen taşımalarda dağıtımı nakliyat ambarları yapmaktadır. 
Nakliyat ambarlarının çalışma sistemini örneklerle açıklamak gerekirse şöyle 
açıklanabilir. Eskişehir’den veya Antalya’dan İstanbul hallerine yeşillik 
dediğimiz maydanoz, dereotu, roka, tere ürünleri bol miktarda gelmektedir. 
Buralardan gelen yeşillik ürünleri genellikle tek bir dükkâna satılması için 
gönderilmez. Genellikle birden fazla çiftçinin ürünü tek bir araçta gelmektedir. 
Araçtaki sebze ürünleri yeşillikler çiftçinin istediği adette istediği dükkâna satıp 
indirme işlemleri ile yapılmaktadır. Bu noktada bu işi belli bir ücret karşılığında 
gerçekleştirenler ise nakliyat ambarlarıdır. 

Hallere sandık, kutu, koli, kasa, sepet, çuval gibi ambalajlar içinde gelen 
malların nakliyatı, dükkânlara indirme ve dükkânlardan araçlara yüklenmesinin 
yapılması, dağıtılması vb. konularında hizmet veren 52 adet ambar işletmesi 
bulunmaktadır. Her bir ambarda 5-15 arasında personel çalışmaktadır. Bunun 
yanında hal içinde genellikle süpermarketler, manavlar ve pazarcılara hizmet 
veren nakliyat araçları da bulunmaktadır. Şehir içi nakliyatı yapan bu araçların 
çoğunluğu genellikle kamyonet olmak üzere pikap, minibüs tipi araçlardır.

2020 yılı İstanbul sebze ve meyve hallerine giriş yapan araçların 
çoğunluğunu kamyonetler oluşturmaktadır. Kamyonetleri sırası ile kamyon ve 
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tır araçları takip etmektedir. 2020 yılında İstanbul’da sebze ve meyve hallerine 
giriş yapan kamyon, kamyonet ve tırların aylara göre dağılımına bakıldığında 
kamyon ve kamyonet araçlarının en fazla Temmuz ve Eylül aylarında, Tır 
araçlarının ise en fazla Haziran ayında giriş yaptığı görülmektedir. Kış aylarında 
giriş oranı diğer aylara kıyasla daha düşüktür. Günde ortalama 6100 kamyonet, 
1500 kamyon ve 240 tır hallere giriş yapmaktadır. Bu durum, günde yaklaşık 
olarak 8000 ticari aracın hallere giriş yaptığı anlamına gelmektedir. 

Grafik 5. 2020 Yılı İstanbul Sebze ve Meyve Hallerine 
(Bayrampaşa ve Ataşehir) Giriş Yapan Araç Sayıları

Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü

İstanbul Hallerinden alışveriş yapan müşteri grupları şöyledir:

a) Manavlar
b) Pazarcılar
c) Süpermarketler
d) Tedarik firmaları
e) Gıda üretim firmaları
f) Toptan alım yapan bireyler veya guruplardır. 

Bunlar arasında en büyük payı şüphesiz süpermarketler, manavlar ve pazarcılar 
oluşturmaktadır. Zincir şeklindeki büyük marketler genellikle meyve ve 
sebze ürünlerini doğrudan üreticiden temin etmektedir. Tarladan zincir 
marketlerin depolarına gelen sebze ve meyveler depolardan dağıtılarak şubelere 
gönderilmektedir. Zincir marketler genellikle temin edemedikleri ve satışının az 
olduğu ürünleri hallerden temin etmektedirler. 
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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ndeki dükkânlardan bazıları 
Komisyoncu sıfatı ile satış yapmaktadır4. Komisyoncular en fazla %8 oranında 
komisyon alabilmektedir. Dükkânlardan bazıları ise Tüccar sıfatı ile satış 
yapmaktadır5. Örneğin 1000 kg domatesin kilogramının 1 TL’ye satıldığını 
düşünelim. Domatesin toplam fiyatı 1000 TL etmektedir. Bu durumda bu 1000 
TL’nin 80 TL’si %8 oranında komisyon alan komisyoncunun, 920 TL’si ise 
domatesi yetiştiren çiftçinin hesabına eklenmektedir.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde çalışan hamallar belirli bir ücret 
karşılığında yük taşıma işlerini yürütmektedir. Hamallar 0-3 kg arası 
ambalajları 35 kuruş, 3-10 kg arası ambalajları 50 kuruş, 10 kg ve üzeri 
ambalajları 60 kuruş, patates-soğanı (30 kg üzeri bir çuvalı) 90 kuruş, bir ton 
karpuzu 35 TL’ye taşımaktadır. Bu tarife Hal Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu 
hamaliye ücret tarifesidir. Fakat çoğu dükkân bu işlemi uğraştırıcı bir süreç 
olduğu için uygulamamaktadır. Bunun yerine kasa başı 1 TL olacak şekilde 
taşıma yapılmasını tercih etmektedir. Bu işlem yasaktır fakat denetimlerin 
yetersiz olmasından dolayı çoğu dükkânda sistem bu şekilde işlemektedir. 
Hamaliye ücretleri ürün almaya gelen müşteri grupları tarafından 
ödenmektedir. Yani işyerinde çalışan hamalların ücretini işyeri değil pazarcı, 
manav, marketçi vb. ödemektedir.

Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nde hamaliyeye ek olarak müşterilerden 
Rüsum ve KDV vergileri alınmaktadır6. Rüsum ve KDV vergisi devletin 
uyguladığı bir vergi olduğundan bu vergiler devlet adına alınmaktadır. 
Her iki vergide de oran %1’dir. Konunun daha iyi anlaşılması ve sistemin 
işleyişinin daha iyi kavranabilmesi açısından aşağıda bir fatura örneği 
paylaşılmıştır.

Tablo 10. Fatura Örneği

Cinsi Kap
Ad.

Kilosu Fiyatı Tutarı
Daralı Dara Safi

Domates 30 380 45 335 2.000 670 TL
Kabak 10 140 15 125 3.000 250 TL
Kıvırcık 10 70 70 1,423 70 TL
Sarımsak (Kutu) 1 5 5 30.000 150 TL

Yekûn: 1.140 TL
Yükleme Bedeli: 51 TL Toplam:

1213,08 TLRüsum: 11,4 TL KDV: 11,4 TL

4 Komisyoncu: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisyon esası 
üzerinden çalışan meslek mensupları.
5 Tüccar: Malların toptan satışı amacıyla kendi adına ve hesabına çalışan meslek mensupları.
6 Hal Rüsumu: Malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden ödenen meblağ.
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Yukarıdaki fatura örneğinde domates ve kabak gibi ürünlerin darası 
(ürünlerin içerisine konularak taşındıkları kasa ve sandık benzeri kaplarla 
birlikteki ağırlığı) taşınmasında kullanılan kasa, sandık vb. düşürülerek 
safi kg’dan fiyat hesaplaması yapılmaktadır. Kıvırcık, maydanoz, roka vb. 
sebze türü yeşillik ürünleri satılırken 1 kasa fiyatı üzerinden satılmaktadır. 
Yukarıdaki faturada kıvırcığın kasa fiyatı 10 TL’dir. Faturaya fiyat 
yazılırken ise adet üzerinden fiyatlandırılması zorunludur. Bir kasa 
kıvırcıkta genellikle 7 adet kıvırcık bulunmaktadır. Bu nedenle kasa fiyatı 
10 TL olan kıvırcığın birim fiyatı yaklaşık 1,5 TL’ye yakındır. Malın 
yükleme bedeli, Rüsum ve KDV eklendikten sonra ise fatura toplamı 1213 
TL 08 kuruştur.

3. Bayrampaşa Meyve-Sebze Halindeki Sorunlar

3.a. Hijyen Sorunu

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ndeki sorunlardan biri hijyen sorunudur. 
Özellikle kap ve ambalajların ulusal düzeyde standartlarının olmayışı, tek 
kullanımlık meyve, sebze kasalarının tekrar satılarak kullanılması hijyen ve 
insan sağlığı bakımından olumsuzluk meydana getirmektedir. 

Fotoğraf 9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce plastik kasaların toplatılması. 
Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü
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3.b. Hal İçindeki Trafik Sorunu

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde trafik sorunları genellikle hal giriş-çıkış 
kapılarında ve A, B Bloklarında oluşmaktadır. Bunun temel nedeni özellikle A 
ve B bloklarının ortasında yer alan orta bloğun çok dar olmasıdır. 

Kroki 1. A ve Blokları

Yukarıdaki şekilde de görüleceği üzere 51 numaralı dükkân B1 blokta, 29 
numaralı dükkân A1 blokta yer almaktadır. Bu iki dükkân karşı karşıyadır. Bu iki 
dükkânın arasında yola ayrılan kısımdan yan yana ancak iki araç geçebilmektedir. 
Satın almış oldukları malları toplamaya gelen iki müşteri düşünelim. Bunlardan 
biri 51 numaradan diğeri 29 numaradan mal almaya gelmiş olsun. Bu durumda 
arkada bekleyen araçlar bu iki aracın ürünlerini almasını beklemek zorundadır. 
Böyle bir durumda zaman zaman uzun trafik kuyrukları ortaya çıkabilmektedir. 

3.c. Soğuk Hava Deposu Sorunu

Bayrampaşa Hali’ndeki dükkânlarda soğuk hava depoları bulunmamaktadır. Bu 
durum gün içinde satılamayan meyve ve sebzenin ömrünü kısaltmakta, çabuk 
bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıcaklığın artışına bağlı 
olarak ürünler soğuk hava deposu olmamasından dolayı en fazla birkaç gün 
muhafaza edilebilmektedir. 

3.d. Çöp Sorunu

Haldeki bir diğer sorun ise çöp sorunudur. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde 
satılamayan ürünler genellikle çöpe dökülmektedir. Ürünler çöpe dökülmeden 
önce Hal Müdürlüğü’ne bildirilmelidir. Hal Müdürlüğü yetkilileri gelip çöpe 
atılacak ürünü görmek zorundadır. Çöpe atılacak ürünün uygun olup olmadığını 
yetkililer görüp onay verdikten sonra çöpe atılmalıdır. Ancak çoğu dükkân 
sahibi çöpe atılacak meyve veya sebzeyi Hal Müdürlüğü’ne bildirmemekte, 
direkt olarak dükkânın önlerinde bulunan ön cepheye atmaktadır.
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Fotoğraf 10. Çöpe atılan havuç ve baklagillerin 
tekrar başka kişilerce satılmak üzere toplanması.

Fotoğraf 10’da görüldüğü gibi havuç ve bezelyeler çuvallarla çöpe atılmıştır. 
Fotoğrafta görüldüğü üzere kontrolsüz şekilde gerçekleştirilen çöp atımlarında, 
atılanlar insanlar tarafından toplanmakta ve ayıklanıp satılmak üzere reyonlarda 
yerini almaktadır. Bu durum hem insan sağlığını tehdit ettiği gibi çağdışı 
görüntüler de ortaya çıkarmaktadır.

3.e. Ambalaj ve Kap Sorunu

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde pazarcıların kullandığı poşet, kese kâğıdı 
vb. ürünler hal içinde satılmamaktadır. Bu ürünleri satan esnafa hal içinde 
herhangi bir alan veya dükkân tahsis edilmemiştir. Bu ürünler 1 ve 2 numaralı 
kapıların birleştiği otoyol kenarında satılmaktadır. Bu durum bu kapıların çıkış 
noktasında trafik sorunları yaratmakta ve istenmeyen görüntüler oluşmasına 
neden olmaktadır. 

4. Sonuç ve Öneriler

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ndeki sorunların büyük bir bölümü hal 
alanının yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle A ve B bloklarının 
birbirine çok yakın olması, yeterli otopark alanlarının olmaması, hal içinde trafik 
sıkışıklığı meydana getirmektedir. Bunun için hal alanı çevresinin genişletilmesi, 
A ve B bloklarının yıkılarak yeniden inşa edilmesi gereklidir. 
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Boş ambalaj ve kasaların depolanacağı depolarının olmaması ve 
bunların açık alanlarda muhafaza edilmesi halk sağlığı açısından tehlikelidir. 
Boş kasaların depolanması için yeni alanlar inşa edilmelidir. Mümkünse, boş 
kasaların depolanacağı depo alanları hal içinde yer almayıp, hale yakın bir 
konumda inşa edilmelidir. Bu durum hal alanının genişlemesini ve hal içindeki 
trafik sıkışıklığının azalmasını sağlayacaktır.

Hal dışında satılan ve pazarcıların kullandığı poşet, kese kâğıdı vb. 
ürünlerin satılması için hal içinde dükkânlar açılması gereklidir.

Soğuk hava depoları kurulup, haldeki sebze-meyvenin ömrünün uzatılması 
amaçlanmalıdır. 

Hal sisteminde yer alan denetimler sıkılaştırılarak halk sağlığı açısından 
tehdit oluşturacak şekilde satış gerçekleştiren dükkânlara yaptırımlar 
uygulanmalıdır.

Bunlara ek olarak hal içinde görülen sorunların bazıları çözülebilecek 
durumda değildir. Bunun en temel sebebi hal alanının yeterli olmamasıdır. 
Bu sorunların temel çözümü İstanbul’da yeni bir modern hal kompleksinin 
kurulmasıdır. Kurulacak bu hal kompleksi, alan olarak yeterli ve modern 
yapıda olmalıdır. Kurulması planlanan yeni hal kompleksinin ulaşımın uygun 
olduğu, fakat şehrin tam olarak içinde kalmadığı bir konumda olması avantaj 
sağlayacaktır.
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