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I

ÖN SÖZ
Elinizdeki kitap akademik yetkinliğe sahip antropoloji, tarih, sanat tarihi, 

coğrafya, ilahiyat, sinema, uluslararası ilişkiler, beşeri ve idari bilimler, güzel 
sanatlar gibi alanlardan uzman araştırmacıların kıymetli eserlerini 
içermektedir. Elektronik ortamda yayınlanan ve geniş kitlelere hitap edecek 
olan söz konusu bu çalışmalar, sosyal bilimlere hizmet eden çeşitli 
disiplinlerden değerli bilim insanları tarafından kaleme alınmıştır.

 Son dönemde dünya genelinde yaygınlaşan akademik yayınlar sayesinde 
bilgiye ulaşım hızlanmış, dünya genelinde bilimsel üretimi teşvik edici hale 
gelmiştir. Sosyal Bilimlerin bilgi üretimi ve gelişimi, ancak farklı bilim 
dallarının ortak çalışmasıyla yararlı olacaktır.

Kendinden sonraki çalışmalar için önemli bir kaynak olacak olan bu kitap 
bilgi üretim zincirinin bir parçası olacaktır. Bu kitapta yer alan çalışmaların 
yeni araştırımalar katkı sağlaması en büyük temennimizdir. Önemli 
çalışmaların yer aldığı bu kitapta emeği geçen değerli bilim insanlarına 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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2(Prof. Dr.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
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ORCID:  0000-0002-0759-3529

1. Giriş

Eski insan topluluklarına ait iskelet kalıntılarında en sık rastlanan patolojik 
oluşumlardan biri olan travma, insanların ve diğer organizmaların 
geçmiş yaşam biçimlerinin yeniden yapılandırılmasında yorumsal 

açıdan oldukça öneme sahiptir (Lovell, 2008). Travma, tesadüfen veya 
kasıtlı olarak dışsal bir kuvvet veya mekanizma tarafından canlı doku ya da 
organların yapısını, biçimini ve işlevini bozan her türlü yaralanmalar olarak 
tanımlanmaktadır (Angel, 1974; Lovell, 1997; Roberts ve Manchester, 1995). 
Travmalar paleopatoloji disiplininin ortaya çıktığı ve gelişmeye başladığı 
zamanlardan bu yana önemli bir çalışma konusu olmuştur. Bu nedenle eski 
popülasyonlarda travma modellerinin tanımlanması ve karşılaştırılması uzun 
bir geçmişe dayanmaktadır. Bu tür çalışmalarda travmatik yaralanmaların 
analizleri, en erken ve en sıra dışı örneklerin tanımlanmasına, travmaya neden 
olan sosyal, kültürel, çevresel nedenlerin yorumlanmasına, cinsiyet, yaş gibi 
biyolojik değişkenlerle olan ilişkileriyle birlikte tüm bunların zamansal ve 
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mekansal olarak değerlendirilmesine olanak sağlamıştır (Lovell, 1997; 2008; 
Walker, 1989; Angel, 1974). 

Travma sadece insanları değil diğer canlı formlarını da etkilemiştir. 
Örneğin,  dinazor kalıntılarında (Rothschild ve Martin, 1993), fosilleşmiş 
bitkilerde (Moodie, 1923) ve insan dışı primat kalıntılarında (Bramblett, 1967; 
Jurmain, 1989) travmatik lezyonlar tanımlanmıştır. Bir canlıda saptanan travma 
izi anatomik öneminin yanı sıra bireyin veya popülasyonun fiziksel ve sosyo-
kültürel çevresi ile etkileşimi hakkında da önemli veri kaynaklarıdır. Bu nedenle 
travma analizlerinin hedefleri hem bireysel örnekleri hem de popülasyondaki 
lezyonların tanımlanmasını içermektedir.

Travmalar meydana geliş zamanlarına göre antemortem (ölüm zamanından 
önce), perimortem (ölüm anı) ve postmortem (ölüm gerçekleştikten sonra) 
olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Antemortem iskelet travmasının gözlemlenmesi 
kemiğin iyileşmekte olduğunu ya da iyileştiğini gösterir. Perimortem travma, 
ölüm zamanı esnasında meydana gelir ve muhtemelen ölüme sebep olan 
faktör olarak görülmektedir. Perimortem travmada herhangi bir iyileşme 
kanıtı bulunmamaktadır. Postmortem travma ise ölümden sonra geçen sürenin 
belirlenmesinde kritik öneme sahiptir (Bradley, 2007).

  Eski toplumlarda görülen travmanın başlıca sebepleri arasında; grup içi 
veya gruplar arası çatışma/şiddet, mesleki ve çevresel kazalar yer almaktadır 
(Lovell, 1997; Walker, 1989; Angel, 1974). Sebebinden bağımsız olarak 
travmatik değişimler, iskelette kemiğin kısmen ya da tamamen kırılması, bir 
eklemin yer değiştirmesi, kemiğin ana yapısında/biçiminde meydana gelen 
bilinçli değişiklikler olarak gruplandırılmaktadır (Ortner ve Putschar, 1985; 
Roberts ve Manchester, 1995). Bu gruplandırmalar üzerinden son yıllarda 
paleopatolojik tanı ve yorumlamada büyük ilerlemeler kaydedilmiş, eski 
çağlarda kişilerarası şiddetin doğası ve boyutuna ilişkin çalışmalar literatüre 
katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir (Lovell, 1997). 

Travma üzerine yapılan çalışmalarda travmanın meydana geldiği 
zamanın belirlenmesinin yanı sıra travmanın şekli de önemlidir. Travmaların 
sınıflandırılmasında; Knowles (1983), Merbs (1989), Ortner ve Putschar (1981), 
Steinbock (1976), Roberts ve Manchester (1995) ve Lovell (1997) gibi birçok 
araştırmacı farklı sınıflandırma biçimleri kullanmışlardır (Tablo 1).
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Tablo 1: Farklı Araştırmacılara Göre Travmatik  
Yaralanmaların Sınıflandırılmasındaki Farklılıklar (Lovell, 1997)

Knowles
(1983)

Merbs 
(1989)

Ortner ve 
Putschar 
(1981)

Steinbock
(1976)

Roberts ve 
Manchester
(1995)

Lovell    
(1997)

Kırık Kırık Kırık Kırık Kırık Kırık
Çıkık Çıkık Çıkık Çıkık Çıkık Çıkık
Trepenasyon 
amputasyon

Ameliyat Trepenasyon Kesici alet Osteokondritis 
dissekansları

Silah yarası Silah 
yarası

Silah yarası Ezilme 
yaralanmaları

Ekzostozlar Kafa derisi 
yüzmek

Kafa derisi 
yüzmek

Osteokondrit 
dissekansları

Dental 
travma

Gebelikle 
ilgili 
deformasyon

Schmorl 
nodülleri

Travmatik yaralanmalar genel olarak kazalar ya da cinayet gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. İnsanların diğerlerine zarar verme eğiliminde kullandığı 
mekanizmalar üç kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; künt kuvvet travmaları, 
ateşli silah yaralanmaları ve keskin alet travmaları olarak sınıflandırılmaktadır 
(Waldron, 2009; Bradley, 2007).  Ateşli silah yaralanmalarında hasar, 
merminin vücuda girerken devam eden kinetik enerjisine bağlıdır. Merminin 
ağırlığı ve hızı hasarın derecesini belirler. Mermi bir giriş yarası ve neredeyse 
her zaman bir çıkış yarası bırakmaktadır. Giriş yaraları genellikle yuvarlak 
ve oval biçimlidir. Çıkış yarası ise giriş yarasından daha büyüktür ve dış 
yüzeyden eğim göstermektedir. Aynı zamanda bu etkilerden kaynaklı kafatası 
kırıkları da oluşmaktadır (Waldron, 2009). Bu kırıkların oluşmasında sadece 
ateşli silahlar değil diğer mekanizmalar da etkilidir.  Kafatası kırıkları kafaya 
uygulanan kuvvetten kaynaklanmaktadır. Kafatası kırıklarının biyomekaniği, 
kuvvetin yüzey alanı, kuvvetin hızı, çarpmanın yeri ve bireyin yaşı gibi çeşitli 
değişkenlere bağlıdır (Bradley, 2007). Künt kuvvet travmaları bir nesnenin 
vücuda çarpmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, bir sopa, çekiç, araba veya 
kaya gibi mekanizmalar tarafından vücuda uygulanan kuvvet sonucu oluşur. 
Bu mekanizmalar bireyin iskeletinde hasara neden olabilmektedir. Kafatasında 
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künt kuvvet etkili travmalar bazen aletin şeklini koruyabilen çökük kırıkları ile 
sonuçlanabilmektedir (Bradley, 2007).

Bıçak, balta, kılıç, pala, satır gibi nesneler kesici alet kaynaklı travmalar 
meydana getirebilmektedir. Bu nesnelerin kemik üzerinde bıraktıkları travma 
izleri, kullanılan alete ve darbenin geliş yönüne göre değişiklik göstermektedir. 
Kesici alet kaynaklı travmalarda en sık kullanılan araçlardan biri bıçaktır. 
Bıçaklar çeşitli şekil, boyut ve stillerde (düz ve tırtıklı) olabilmektedir. Genel 
olarak bıçak yaralanmalarında V şeklinde bir kemik hasarı oluşmaktadır. Ancak 
tırtıklı bıçaklarda oluşan kesik izi düz bir bıçakta oluşan kesik izinden farklı 
bir form göstermektedir Bıçak yaraları daha derin, travma izi daha kısa, kesik 
yaralarında ise derinlik daha az, kesi izinin uzunluğu daha fazla olabilmektedir 
(Bradley, 2007).

Travmanın oluşmasında kullanılan mekanizma ya da alet ne olursa 
olsun, kemiğin bütünlüğünün kısmen ya da tamamen bozulmasına neden 
olur. Kemiğin bütünlüğünün bozulması kırık olarak tanımlanmaktadır. 
Kırık oluşumları; travmatik kırık, patolojik kırık ve stres kırıkları şeklinde 
sınıflandırılabilir. Travmatik kırıklar, ateşli, keskin veya künt gibi her türlü 
alet kaynaklı meydana gelebilmektedir. Patolojik kırıklar kemiğin zayıflaması 
sonucu oluşabilmektedir. Stres kırıkları ise en sık sporcularda ve yoğun 
fiziksel aktivitelerde bulunan kişilerde görülmektedir (Ortner ve Putschar,  
1985). 

2. Zeytinli Ada

Antik Çağ’lardan itibaren birçok kaynakta adı geçen Zeytinli Ada 
Marmara denizinin güneyinde, Kapıdağ Yarımadası’nın çevresinde Erdek’e 
yakın olan konumda yer almaktadır (Resim 1). Antik Çağ’daki isminin Arteke 
olabileceği ve Rumlar arasındaki son adının ise Kera Panagia olduğu yazılı 
kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır (Ertüzün, 1998). Helen, Roma, 
Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ev sahipliği yapan Zeytinli Ada’da yapılan 
arkeolojik çalışmalar sonucunda; kilise, vaftizhane, inziva odası, şapel, 
açık hava tapınım alanı, sunak alanı, ayazmalar, sarnıç, hamam, havuzlar, 
üç adet fırın, çamaşırhane, depo, işlik, liman, batı kilisesi, yeraltı kilisesi ve 
kayıkhane gibi birçok arkeolojik kalıntılara rastlanmıştır (Kavaz Kındığılı,  
2022). 
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Resim 1: Zeytinli Ada (https://www.erdektravel.com/)

Zeytinli Ada’da yapılan arkeolojik kazı çalışmaları 2006 yılında Balıkesir 
Kuva-i Milliye Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Nurettin Öztürk’ün bilimsel 
danışmanlığında bir ekip tarafından başlatılmıştır. Bu alanda 2006-2013 
yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda ele geçen insan iskeletleri 
incelenmek üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Paleoantropoloji laboratuvarına getirilmiştir.

Bu iskelet kalıntıları üzerinde gerekli incelemeler yapılmış ve 6’sı bebek 
(% 2,29), 18’i çocuk (% 6,87), 99’u kadın (% 37,79), 93’ü erkek (% 35,50) ve 
46’sı cinsiyeti belirlenemeyen bireyler (% 17,56) olmak üzere toplam 262 birey 
saptanmıştır (Tablo 2) (Suata Alpaslan ve Gözlük Kırmızıoğlu, 2021). 

 Topluluk geneline bakıldığında kadın ve erkek bireylerin dağılımlarının 
birbirine yakın olduğu, bebek ve çocuk sayılarının ise bir popülasyonu 
yansıtmadığı görülmektedir.

Tablo 2: Zeytinli Ada Bireylerinin Paleodemografik Dağılımı

Cinsiyet n %

Bebek 6 2,29

Çocuk 18 6,87

Kadın 99 37,79

Erkek 93 35,50

Cins. Bilinm. 46 17,56

Toplam 262 100
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Zeytinli Ada erişkin bireylerinin yaş gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında ise; toplam 238 bireyin 36’sı genç erişkin (% 15,13), 77’si orta 
erişkin (% 32,35), 85’i ileri erişkin (% 35,71) olarak değerlendirilmiştir. 
Cinsiyeti ve yaşı belirlenemeyen erişkin birey sayısı ise 40’tır (% 16,81) (Tablo 
3). Elde edilen veriler Zeytinli Ada bireylerinde ölümlerin yoğunlukla orta ve 
ileri erişkin dönemlerde gerçekleştiğini göstermektedir.

Tablo 3: Zeytinli Ada Erişkin Bireylerinde Cinsiyetlere Göre Yaş Dağılımı

Yaş
Grupları

Kadın Erkek Cins.
Bilinm.

Toplam

n % n % n % n %

G.E.
(18-34,9)

22 22,22 10 10,75 4 8,69 36 15,13

O.E.
(35-49,9)

34 34,34 35 37,63 8 17,39 77 32,35

İ.E.
(50+)

37 37,37 41 44,09 7 15,22 85 35,71

Erişkin 6 6,061 7 7,52 27 58,7 40 16,81

Toplam 99 41,6 93 39,08 46 19,33 238 100

G.E.: Genç Erişkin, O.E.: Orta Erişkin, İ.E.: İleri Erişkin

3. Zeytinli Ada Kafatası Travma Örnekleri

Paleoantropoloji alanında her çalışma belirli yöntem ve tekniklere 
dayandırılarak oluşturulmuş olsa da her topluluk kendi özelinde bir çalışma 
şekli barındırmaktadır. Bu noktada topluluğu oluşturan iskelet kalıntılarının 
açığa çıkarılma şekli ve korunma durumları önem teşkil etmektedir. Zeytinli 
Ada’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen iskelet kalıntılarının 
karışık bir biçimde toplanması nedeniyle hangi kemiğin hangi bireye ait olduğu 
saptanamamıştır. Söz konusu toplulukta minimum birey sayısı en fazla sayıyı 
veren kafataslarından yola çıkılarak yapılmıştır. Bu çalışmanın konusunu 
oluşturan travmalar kafatası ve gövde travmaları şeklinde iki başlık altında 
incelenmiştir. Travma oluşumlarının belirlenmesinde; Brothwell’in (1981), 
Ortner ve Putschar’ın (1981; 1985), Buikstra ve Ubelaker’ın (1994), Roberts ve 
Manchester’ın (1995), Ortner’ın (2003), Aufderheide ve Rodriguez Martin’in 
(1998) ve Waldron’un (2009) çalışmalarından yararlanılmıştır.
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Bu çalışmada kafatası travmaları kesici alet kaynaklı ve künt kuvvet etkili 
travmalar olarak belirlenmiştir. Ateşli silah yaralanmalarına ilişkin herhangi 
bir bulguya rastlanmamıştır. Zeytinli Ada topluluğunda en sık karşılaşılan 
patolojiler arasında yer alan travmatik oluşumlar, 262 bireyin 16’sında (7 erkek 
ve 9 kadın) (% 6,11) saptanmıştır. Kafa travmalarının yaş gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında ise 12 bireyin ileri erişkin, 2 bireyin orta erişkin ve 2 
bireyin de genç erişkin kategoride yer aldığı belirlenmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4: Kafa Travması Belirlenen Bireylerde Yaş ve Cinsiyet Dağılımı

Birey Cinsiyet Yaş Bölge Travma türü

ZK-46 Erkek İleri Erişkin Sol supraorbital 
marjin üst kısmı

Künt travma

ZK-65 Kadın İleri Erişkin Sol frontal Künt travma

ZK-103 Kadın İleri Erişkin Sağ parietal Künt travma

ZK-108 Erkek Orta erişkin Sağ parietal Künt travma

ZK-123 Kadın İleri Erişkin Sol frontal Künt travma

ZK-132 Erkek İleri Erişkin Sol parietal Kesici alet

ZK-133 Kadın İleri Erişkin Sağ parietal Kesici alet

ZK-142 Kadın Orta Erişkin Sağ parietal Künt travma

ZK-149 Kadın İleri Erişkin Sağ-sol parietal Künt travma

ZK-170 Kadın Genç Erişkin Sağ frontal Künt travma

ZK-172 Kadın Genç Erişkin Sol parietal Künt travma

ZK-177 Erkek İleri Erişkin Sağ tüberparietale Künt travma

ZK-196 Erkek İleri Erişkin Sağ parietal Kesici alet

ZK-200 Erkek İleri Erişkin Sağ parietal (2 adet) Künt travma

ZK-226 Kadın İleri Erişkin Sol parietal Künt travma

ZK-232 Erkek İleri Erişkin Sol parietal Künt travma

3.1. Kesici Alet Kaynaklı Travmalar

İskelet kalıntılarında kesici alet travmasından kaynaklanan yaralanmaların 
tanımlanmasında, travmaya neden olan aletin özellikleri, yaralamanın yönü ve 
yara sayısı oldukça önemlidir.
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Zeytinli Ada topluluğuna ait incelenen kafatasları arasında travma 
oluşumuna maruz kalmış 16 bireyin 3’ünde (% 18,75) kesici alet kaynaklı 
travmalar belirlenmiştir. Bu bireylerin 2’si erkek 1’i kadındır. Erkek bireylerin 
biri orta diğeri ileri erişkin, kadın bireyin ise ileri erişkin yaş gruplarında yer 
aldıkları belirlenmiştir. Her üç bireyin de travma gerçekleştikten sonra bir 
süre yaşamlarına devam ettikleri, travma oluşumlarında gözlemlenen iyileşme 
izlerinden anlaşılmaktadır. 

ZK-196 No.lu Birey: İleri erişkin yaş grubunda bir erkeğe ait olan bu 
kafatasında, sağ parietal bölgede arka kısımda kesici alet kaynaklı bir kesik izi 
belirlenmiştir (Resim 2,3,4). Cranial parçanın iç ve dış kısmında iyileşme izleri 
görülmektedir. Travma izinin parietalin occipital kemiğe yakın olan kısımda yer 
alması, bireye karşı kesici bir silah ya da alet ile yapılan saldırının arkadan ya da 
sağ yan taraftan gelmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Resim 2 Resim  3

Resim 4
Resim 2,3,4: ZK-196 Erkek, İleri Erişkin
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ZK-133 No.lu Birey: İncelenen birey ileri erişkin yaş grubunda bir kadındır. 
Kafatasına üstten bakıldığında sağ parietal bölgede çizgi şeklinde bir kesik izi 
belirlenmiştir (Resim 5 ve 6). Bu izin kafatasında sağ-sol yönünde uzandığı ve 
muhtemelen bireye karşı yapılan bir saldırı sonucu olabileceği düşünülmektedir. 

Resim 5 Resim 6
Resim 5 ve 6: ZK-133 Kadın, İleri Erişkin

ZK-132 No.lu Birey: İskelet kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler 
sırasında, ZK-132 numaralı 50 yaş üstü ileri erişkin bir erkeğin kafatasında 
sol parietal bölgede belirgin bir kesik izi gözlenmiştir (Resim 7 ve 8). 
Makroskobik incelemelerin yanı sıra kafatasının CT görüntüleri de alınmıştır. 
Kesik izi üzerinde alınan ölçümlerde, kesik izinin uzunluğu 44,7 mm, kalınlığı 
ise 5 mm olarak hesaplanmıştır (Resim 9). Travma bireyin kafatasında sol arka 
parietal bölgede yer almaktadır. İnsanların genellikle sağ ellerini kullanmaları 
nedeniyle kavga ve savaşlara dayalı yaralanma izleri çoğunlukla kafatasında 
sol tarafta meydana gelmektedir (Erdal, 2011). Muhtemelen incelenen bireye 
bu darbeyi yapan kişi, kesici aleti soldan sağa doğru ve aynı zamanda aşağıdan 
yukarıya doğru hareket ettirmiş olmalıdır. Kesik izinin kenarlarında düzensiz 
konturlu hafif skleroz yani yeni kemik oluşumu görülmektedir. Bu da bize, 
muhtemelen bireyin kılıç benzeri keskin kenarlı kesici bir alet kullanılarak 
maruz kaldığı bu ağır darbenin ardından, bir süre daha hayatına devam ettiğini 
göstermektedir. Fakat bu tür travmalar beyin dokusunda ciddi yaralanmalar 
sonucunda kalıcı hasarlar bırakabilir. İncelenen bu bireyin bu darbe sonucu 
kalan yaşamı hiç de kolay olmamıştır (Gözlük Kırmızıoğlu ve Suata Alpaslan, 
2020).
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Resim 7 Resim 8
Resim 7 ve 8:  ZK-132 Erkek, İleri Erişkin

    
Resim 9:  ZK-132 Erkek, İleri Erişkin (CT Görüntüsü ve Direkt Grafi Görüntüsü)

3.2. Künt Kuvvet Etkili Travmalar

Sopa, çekiç, yumruk ya da düşme sonucu meydana gelerek kuvvetin 
uygulandığı bölgeyi içeri doğru zorlayan yaralanmalardır. Bu zorlama sonucunda 
diploede ezilme ve iç tabakada gerilme meydana gelmektedir (Açıkkol Yıldırım, 
2017). 

Travma oluşumunun saptandığı Zeytinli Ada bireyleri üzerinde yapılan 
incelemede, 16 bireyin kafatasında belirlenen travmaların 13’ünün (% 81,25) künt 
kuvvet kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Künt kuvvet etkisi ile meydana geldiği 
belirlenen travmalardan 5 erkek ve 8 kadın birey etkilenmiştir. Kadın bireylerin 
5’i ileri erişkin (Resim 10 ve 11 ve Resim 12 ve 13), 2’si genç erişkin, 1’i orta 
erişkin, erkek bireylerin ise 1’i orta erişkin (Resim 14 ve 15) ve 4’ü de ileri erişkin 
yaş grubundadır. Künt silah yaralanmaları her zaman bir alet ile olmayabilir. 



ZEYTİNLİ ADA (BALIKESİR/ERDEK) İNSANLARINDA TRAVMA     11

Kafatasının küt bir yüzeye çarpması sonucu da bu tür yaralanmalar meydana 
gelebilmektedir. Zeytinli Ada örneklerinde karşılaştığımız künt travmaların hiçbiri 
öldürücü etkiye sahip değildir. Bu örneklerde muhtemelen travmanın şiddetinin 
düşük olması sebebi ile kafataslarında kırık belirlenememiştir. Tüm künt travma 
örneklerinde hafif derecelerde çökmeler gözlemlenmiştir (Resim 14 ve 15).  

Resim 10 Resim 11
Resim 10 ve 11: ZK-226 Kadın, İleri Erişkin

Resim 12 Resim 13
Resim 12 ve 13: ZK-149 Kadın, İleri Erişkin

Resim 14 Resim 15
Resim 14 ve 15: ZK-108 Erkek, Orta Erişkin
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4. Zeytinli Ada Gövde Travma Örnekleri  

İnsan vücudunda gövdede yer alan yaralanmaların biçimi ve iskelet 
üzerindeki dağılımı travmaya neden olan etkenin belirlenmesinde önemli ipuçları 
sağlamaktadır (Erdal, 2011). Zeytinli Ada bireyleri bu açıdan incelendiğinde, 
travma izlerine özellikle alt ekstremitelerde ve kaburgalarda rastlanmıştır 
(Tablo 5). Zeytinli Ada bireylerine ait bir erişkin bireyin sol femurunun distal 
metafizinde kırık oluşumu saptanmıştır (Resim 16). Burada dikkat çeken nokta 
kırılmanın ardından kemiğin yanlış kaynaşmasıdır. Bu durum bize bireyin 
yaşamını bu şekilde devam ettirdiğini göstermektedir. 

Resim 16: Sol Femurda Kırık ve Yanlış Kaynaşma 

Bunun yanısıra incelenen iskelet kalıntılarında 3 sağ ve 2 sol olmak üzere 
toplam beş tibia ve 1 sağ fibula üzerinde travma oluşumlarına rastlanmış ve 
iyileşme izleri belirlenmiştir. Bu tür travmalar kaza ve çarpmalara bağlı olarak 
gelişebilmektedir. Zeytinli Ada bireylerine ait iskelet kalıntılarında kaburga 
kırıklarına da rastlanmıştır. İncelenen 165 costaeden (kaburga) 4’ünde (% 
2,42) iyileşmiş kırık oluşumları belirlenmiştir. Kaburga kırıkları düşme ya da 
bu bölgeye alınan darbeyle ilişkili olabilmektedir. Genel olarak bakıldığında 
Zeytinli Ada bireylerinde kafatası dışında vücut kemiklerinde saptanan 
travmalar, muhtemelen düşme, vurma ve çarpma kaynaklı olmuş olabilir. 
Travmaya maruz kalmış örnekler üzerindeki en önemli bulgulardan biri de 
tamamında travmaya bağlı olarak gelişen non spesifik (osteomyelit, periostitis) 
enfeksiyonların varlığıdır.  
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Tablo 5:  Zeytinli Ada Bireylerinde Gövde Travmaları

Kemik Sağ Sol Toplam
Femur - 1

Distal metafiz kısmında kırık ve yanlış kaynaşma
1

Tibia 3 2 5
Fibula 1 - 1
Costae - - 4

5. Sonuç

Arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen iskelet kalıntılarının 
paleoantropolojik incelemeleri, antik dönem toplumlarının, beslenme yapıları 
ve teknikleri, yaşam biçimleri, sağlık durumları, morfolojik yapıları, kültürel 
alışkanlıkları hakkında bilgi vermekte, kemiklerin kimyasal analizleri sonucunda 
beslenme biçimleri ve bireylerin yaşadıkları çevre, antik DNA çalışmalarıyla 
genetik yapı gibi birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. Paleopatolojik çalışmalar 
bireylerin dolayısıyla da toplumun sağlık durumunu ortaya koymakta, veriler 
bireyin yaşadığı ortam, beslenme tarzı, maruz kalmış olabileceği çevresel 
stresler gibi birçok bilgi ile bütünsel olarak değerlendirilmektedir. Bu lezyonlar 
içerisinde yer alan travma oluşumları oldukça önemli bir yere sahiptir. İskelet 
kalıntıları üzerinde saptanan travma izleri bireylerin yaşam biçimi hakkında 
bilgi veren en önemli veri kaynaklarındandır. Bireyin ölmeden önce günlük 
yaşamı içinde maruz kaldığı travma oluşumları, örneğin; düşme, çarpma veya 
vurma kırıkları gibi, öldürücü değilse iyleşmiş ya da iyleşme sürecindedir. 
Bunlar antemortem travma içinde değerlendirilir. Örneğin kafatası insan 
vücudunda hem bireyler arası şiddete hem de kazalara en fazla maruz kalan 
bölgedir. Kafatasında meydana gelen yaralanmalar genellikle kazalar, cinayet 
ve intihar gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu yaralanmalar farklı 
mekanizmalarla meydana gelmektedir. 

Zeytinli Ada topluluğunda 3’ü kesici alet (2 erkek, 1 kadın), 13’ü de 
künt (5 erkek, 8 kadın) olmak üzere toplam 16 bireye ait kafataslarında 
travma izlerine rastlanmıştır. Kesici alet travmalarının 2’si sağ biri ise sol 
parietalde gözlenmiştir. Sol parietalde gözlenen kesici alet travması sonucu 
oluşan kesik izinin, sağ parietallede meydana gelen kesik izlerine göre 
daha öldürücü bir darbe sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Muhtemelen bu 
darbeyi yapan kişi kılıç benzeri keskin kenarlı kesici bir alet kullanmış, 
kesici aleti soldan sağa doğru ve aynı zamanda aşağıdan yukarıya doğru 
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hareket ettirmiştir. Birey aldığı bu ağır darbenin ardından bir müddet daha 
yaşamaya devam etmiştir. Zeytinli Ada kafataslarında saptanan 3 kesici alet 
yaralanmaları bu bireylere yapılan saldırıyı ve şiddeti akla getirmektedir. 
Tüm travmaların iyileşme izi göstermiş olması, bireylerin maruz kaldıkları 
travma sonucunda aldıkları yaralarla bir müddet daha yaşadıklarını 
düşündürmektedir. 

Künt kuvvet etkili travmaların kafataslarında 7’si sol 8’i ise sağ taraftadır. 
Bu tür travmaların özellikle ileri erişkin bireyler üzerinde yoğunlaşması; 
fiziksel aktivitenin sınırlı olması,  kemiklerde erime (osteoporoz) ve 
reflekslerde meydana gelen azalma (Larsen, 1997) gibi etkiler de göz önüne 
alınarak değerlendirilmiştir. Künt travmaların hiçbiri öldürücü etkiye sahip 
değildir ve muhtemelen de travmanın şiddeti düşüktür ki kafataslarında 
travma kaynaklı kırıklara rastlanmamıştır. Kafatası dışında vücut kemiklerinde 
saptanan travmalar da muhtemelen düşme, vurma ve çarpma kaynaklıdır ve 
hepsinde travmaya bağlı olarak gelişen non spesifik (osteomyelit, periostitis) 
enfeksiyonlar mevcuttur.  

 Hellen-Roma-Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ev sahipliği yapmış 
olan Zeytinli Ada, sahip olduğu şifalı su kaynakları nedeniyle birçok dönem 
hasta insanların tedavi amacıyla geldikleri bir yer olmuş, muhtemelen tedavi 
süreci sırasında yaşamlarını yitiren hastalar bu adaya gömülmüşlerdir. 13. ve 
14. yüzyıllarda bu alan “Karantina Adası” olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda 
insanlar haç görevlerini yerine getirmek amacıyla burada bulunan kiliseyi ziyaret 
etmişlerdir. Dolayısıyla Zeytinli Ada insanlar için dönemler boyunca önemli bir 
uğrak noktası olmuştur. Ada’da bulunan Büyük Ayazma suyunun kan, mide, 
bağırsak cilt, sinir ve enfeksiyon hastalıklarına, Küçük Ayazma suyunun deri ve 
göz hastalıklarının tedavisine iyi geldiği ifade edilmektedir. Ayrıca yeni yapılan 
çalışmalarla ortaya çıkarılan  “Mermer Kapı”nın sağ tarafında “TRYPHON’UN 
YAZGISI KAZANDI” anlamına gelen “NIKAHTYX(H) TPYΦWNOΣ” bir 
yazıt yer almaktadır. Hıristiyanlar, Tryphonos’un küçük yaşlarından itibaren 
hastaları iyileştirdiğine, şeytani güçleri uzaklaştırdığına, köyünde ekinlere 
saldıran çekirgeleri duanın gücüyle uzaklaştırarak halkını kıtlıktan kurtardığına 
inanmaktadırlar (Kavaz Kındığılı, 2022). Bu durumda Zeytinli Ada’da su 
kültünün yanı sıra Azis Tryphonos adının da adadaki tedavi sürecinde bir uğur 
olarak görülmesi yönünde bir inanış bulunmaktadır. Dolayısıyla Zeytinli Ada 
dönemler boyunca insanların şifa arayışına ev sahipliği yapmış önemli bir 
merkezdir.
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1. Giriş

D iş aşınması iki veya daha fazla dokulu yüzeyin birbirine karşı 
hareketinden kaynaklanan kümülatif diş dokusu hacmi kaybıdır. 
Mine yüzeyinde başlayan diş aşınması antropolojik literatürde genel 

olarak atrisyon, abrazyon (diyet ve kültürel/alet) ve erozyon terimleriyle 
tanımlanmıştır (Chai vd., 2009; Lawn vd., 2010). Atrisyon, dişler arası 
temasın neden olduğu bir aşınma şeklidir. Maksiller ve mandibular dişlerin 
oklüzal yüzeylerinde net bir şekilde çizilmiş kenarları olan pürüzsüz 
ve parlak aşınma fasetleri ile belirgindir. Abrazyon dişlerin kesme veya 
çiğneme esnasında genellikle gıdada bulunan parçacıkların ya da dış etkenler 
tarafından temas edilmesiyle (halat, sinir, kürdan, boru sapları, ok milleri 
vb.) oluşan aşınma şeklidir. Erozyon ise ağızda diş yüzeylerini eriten asidin 
varlığından kaynaklanır. Diş aşınmasına neden olan mekanizmalar mine ve 
dentinden daha sert bir yapıya sahip olan malzemelerdir (Jardine vd., 2012; 
Lucas vd., 2013; Wood, 2013; Damuth ve Janis 2014). Çevresel kum ve toz, 
yani kuvars, diş aşınmasının yaygın olarak belirtilen bir başka nedenidir. 
Bunları içeren binlerce çiğneme döngüsünün etkisi, mikro aşınmaya ve 
nihayetinde makro aşınmaya katkıda bulacaktır (Willman, 2016). Atrisyon, 
abrazyon ve erozyon nadiren tek başına oluşur. Bunun yerine oluşan diş 
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aşınması genellikle fizyolojik, mekanik ve kültürel faktörlerin etkileşime 
girmesiyle meydana gelmektedir (Kieser vd., 2001; Addy ve Shellis 2006).  
Bununla birlikte diş aşınması biçimlerinin her birinin ayırt edici özellikleri 
vardır.

Diş aşınması birçok etkenin bir araya gelmesiyle meydana gelen ve 
genel bir aşınma derecesi oluşturmak için etkileşime giren faktörlerin yanı 
sıra, dişlerin alet olarak kullanılmasıyla ilgili manipülatif görevler gibi belirli 
davranış türlerine atfedilebilecek farklı diş aşınması özellikleri içeren karmaşık 
bir süreçtir. Bu süreçte çevresel faktörlerin rolü olabileceği gibi özellikle ön 
dişlerin hem diyet hem de çiğneme dışı manipülatif davranışlar için nasıl 
kullanıldığı, dişlerin bir araç olarak kullanılmasına yönelik etnotarihsel örnekler 
ya da tamamen diyete bağlı bireysel gelişen diş aşınmalarının da rolü vardır. 
Çevre, zamansal ve eko-coğrafi olarak farklı insan gruplarının karşılaştırmalı 
diş aşınması çalışmalarında özellikle önemli bir faktördür. En basit anlamıyla 
çevre, yerel gıda mevcudiyetini, yerel olarak uyarlanabilir teknokültürel 
stratejileri ve dışsal aşındırıcı yükleri belirler. Bu faktörler arasında da kapsamlı 
bir etkileşim vardır. İnsanın diş yapısı antik çağlardan bu yana çoğunlukla 
extrasomatik bir şekilde üçüncü bir el (veya alet) gibi kullanılmaktadır (Molnar, 
2011). Dişlerin bu kültürel eserleri manipüle etmek için araç olarak kullanımına 
dair etnografik ve etnotarihsel kanıtlar da mevcuttur. Örneğin, Tanzanya›dan 
gelen çağdaş avcı-toplayıcıların dişlerini ok millerini düzeltmek, ipi kesmek, 
dalların kabuklarını soymak, yay tellerini germek, deriyi yumuşatmak, okları 
yumuşatmak, yumruları soymak ve malzemeye şekil vermek için kullandıkları 
bilinmektedir. Çeşitli Kalahari avcı-toplayıcı grupları arasında benzer bir dizi 
davranış bilinmektedir (Willman, 2016). Benzer şekilde, aborjinlerin mızrak 
saplarını düzelttikleri, sinirleri yumuşattıkları, dişleriyle birlikte kabuklarını 
sıyırdıkları ve aynı zamanda dişlerini taş aletleri rötuşlamak, bıçak yokken 
kazma çubuklarının veya mızrakların uçlarını keskinleştirmek veya elle 
manipüle edilen bir nesneyi kavramak için de kullandıkları bilinmektedir 
(Willman, 2016).
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Resim 1: Avcı-toplayıcılarda dişin kullanımı (Willman, 2016).

Daha pek çok etnografik örnek verilebilir, ancak eğilim açıktır. İnsanlar 
malzemeleri dişler arasında sıkıştırarak, kavrayarak veya deri, lif ve ip gibi 
aşındırıcı yüklü malzemeleri dişler boyunca çiğneyip sürükleyerek artefaktları 
manipüle etmek için dişlerini kullanırlar. Bu aşındırıcı faaliyetler sonucunda da 
çeşitli diş aşınma özelliklerine neden olur. Bunlar arasında yonga kırığı, oblik 
aşınma, interproximal oluk, anterior insizyal oluk ve lsamat yer almaktadır.
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Resim 2: Derinin işlenmesi, çizmelerin yumuşatılması  
ve yaylı matkap kullanılması örneği (Willman, 2016)

2. Yonga Kırığı

Bir dişin mine ve dentininde genellikle bukkal, lingual veya interproksimal 
kenarında/tepesinde meydana gelen (ante-mortem) düzensiz bir çatlaktır. 
Genellikle düzensiz ve pürüzlü yüzeyler üretir (Irvine vd., 2014). Yonga 
kırığı/kırıkları, oklüzyal yüzeyler büyük veya sert artefaktlarda yoğun ısırma 
kuvvetlerine maruz kaldığında meydana gelir (Constantino vd., 2010). 
Yonga kırığı biyoarkeolojik çalışmalarda yaygın olarak gözlemlenmektedir. 
Ön dişlerdeki bu kırık çiğneme dışı faaliyetler ve sert besin maddelerinin 
(dondurulmuş gıdalar, kemik, kabuklu yemişler, tohumlar vb.) ilk işlenmesi ile 
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ilgilidir. Ayrıca, bu tür diş aşınmasını, ağırlıklı olarak etten oluşan bir diyetle 
ve dişlerle kemik kırma eylemiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir (Louise, 
2013). Aynı şekilde ön dişler sert cisimlere eksenel olarak eğimli ve güçlü 
bir şekilde ısırma uygularken, malzemeleri sıkıştırırken ya da ağız içerisinde 
malzemeyi yakınlaştırıp uzaklaştırırken (deri parçası gibi) diş minesinin 
parçalanmasına neden olacaktır (Willman, 2016).

 

 

Resim 3, 4, 5: Yonga kırığı dereceleri (Bonfiglioli vd., 2004).

Arka dişlerdeki kırılma daha çok yüksek düzeyde kum veya sert parçacık 
içeren besinlerin çiğnenmesi ile ilişkilendirilir. Bununla birlikte, yonga kırığı, 
serbest ellerle nesneyi “kaldırma” hareketleriyle manipüle ederken arka dişleri 
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mengene ve kıskaç olarak kullanan çiğneme dışı davranışlar sırasında üretilen 
kuvvetler yoluyla da meydana gelebilir (örneğin, mızrak mili doğrultma).

3. Oblik Aşınma 

Çiğneme sırasında dişler birbirine geçtiğinde, lingual ve bukkal yüzeyler 
arasında dik bir açı oluşturan dengesiz aşınma ile karakterize edilir (Fidalgo 
vd., 2019; Neves vd., 2022). Genellikle çiğneme ve dişlerin üst üste gelmesiyle 
oluşan düzensiz teması ile ilişkilidir. Aşındırıcı diyetler (sert, yoğun vb.) özel 
veya işlenmiş diyetlere göre nispeten molarların daha düz bir şekilde aşınmasına 
sahip olma eğilimindedir. Bu nedenle, arka dişlerin açılanması genellikle gıda 
sertliğinin ve işlenmesinin bir belirteci olarak kullanılmıştır. Fakat, yüksek lifli 
bir diyette ise dişler daha az temas etme eğilimindedir ve bundan dolayı dişler 
arası düzenli temasın neden olduğu dik açı daha az önemli hale gelmiştir. Oblik 
aşınmanın gelişimi genellikle neolitik dönemde tarımın başlamasıyla birlikte 
karakterizedir. 

Resim 6,7: Oblik aşınma örnekleri (Fidalgo vd., 2004)

4. Interproksimal Oluklar

Interproksimal oluklar sıklıkla molarların mine-sement birleşiminde veya 
yakınında (mesial ya da distal yüzeylerindeki oluklar) bulunur ve arkeolojik 
materyallerde en sık karşılaşılan bulgulardan birisidir (Milner ve Larsen, 1991; 
Bogfiglioli vd., 2004). Bu oluklar serviks boyunca buccalden linguale doğru 
geniş bir çöküntü bölgesi oluşturarak uzanırlar. Olukların bir kısmı diş aralarını 
temizlemek için kullanılan kürdan ya da ona benzer materyaller nedeniyle 
oluşur. Bir kısmı ise hayvanlara ait tendonların yanak dişleriyle sıkıca tutulması 
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ve sıyrılması işlemi sırasında meydana gelir. Bu tip interproksimal oluk oluşumu 
Avustralya yerlilerinde tespit edilmiştir (Ungar vd., 2001). Nadiren, bu oluklar 
ön dişlerde bulunur ve oluğun bir kısmı lif veya sinir dişin etrafında sürüklenmiş 
gibi dişin kenarlarını sarar. 

Resim 8: Interproksimal oluk örneği (Willman, 2016)

Resim 9: Interproksimal oluk örneği (Bonfiglioli vd., 2004).

5. Anterior İnsizyal Oluk

Ön dişlerde insizal yüzeyini geçen lineer bir oluktur. Hem maksiller hem de 
mandibular dişlerde, tek taraflı veya çift taraflı hizalanmış olarak ve birbirinden 
bağımsız olarak rapor edilmiştir (Larsen, 1985). Tüm ön üst ve alt dişlerde 
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gözlemlenmiştir (Fidalgo vd., 2019). Genel olarak mesleki deformasyon (balık 
ağı, iplik üretimi vb.) sonucunda oluştuğu varsayılmaktadır. Aşınma bireyin 
kişisel alışkanlığından dolayı ya da bir alet olarak kullanılmasından dolayı 
özellikle ön dişlerde daha sık rastlanılmıştır (Larsen, 1985). Bunlar ön dişlerin 
oklüzyal yüzeyinde dairesel çentikler, mesiodistal ve lingualabial oluklar 
şeklinde kendilerini gösterirler.

  
Resim 10,11: Anterior insizyal oluk örneği

6. Maksillar Ön Dişlerin Lingual Aşınması (LSAMAT) 

Maksiller (üst) kesici dişlerin ve köpek dişlerinin lingual yüzeylerinin 
herhangi bir alt dişte karşılık gelen lingual veya labial yüzey aşınması 
olmaksızın belirgin olarak aşınmasıdır. LSAMAT diyete, dişlerin besinin 
işlenmesinde ya da mesleki kullanımına bağlı olarak meydana gelebilir. Larsen, 
ağır aşınmış ön dişlerin occlusal aşınma yüzeyleri üzerinde yer alan geniş ve 
kaba olukların hayvan tendonları ya da bitki liflerinin işlenmesi sırasında bu 
materyallerin ağızda tutulmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür.  Aynı 
şekilde bu aşınma örüntüsü kökler veya yumrular gibi lifli bitkisel gıdaların 
soyulmasının, işlenmesinin veya tüketilmesinin bir ürünü olarak düşünülür. 
Fakat, bazı durumlarda LSAMAT’ın post ve derinin veya diğer esnek 
malzemelerin ön dişlenme ile işlenmesi veya yumuşatılmasının bir sonucu 
olduğu düşünülmektedir (Willman, 2016). LSAMAT’ın yüksek çürük oranı 
ile ilişkili olduğu bulunmuştur ve yaklaşık 10 yaş gibi nispeten genç yaştan 
itibaren kendini göstermektedir. Turner ve Machado (1983) LSAMAT’ın en 
olası nedeninin, üst ön dişlerin ve dilin, çiğneme (besin çıkarmak için) veya 
alet olarak bir aktivite için aşındırıcı bitki materyalini parçalamak veya soymak 
için kullanılması olduğunu savunmuşlardır. 
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Resim 12: Lsamat örneği (Fidalgo vd., 2019)

Resim 13: Lsamat dereceleri (Willman, 2016)
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Giriş

Acımasız savaşçıların memleketi olarak bilinen Karadağ (Temizer, 2017: 
43-63) 1878’de bağımsızlığını kazanmıştır. Ülkesine bağımsızlığını
kazandıran Prens Nikola, kızlarını evlendirmek suretiyle Avrupa

hanedanları ile akrabalık kurmuş, bu durum ona büyük itibar kazandırmıştır. 
Karadağ’ın eski bir Osmanlı toprağı olması ve ülkede çok sayıda Müslümanın 
varlığı Sultan Abdülhamid’in bu ülke ile özel ilgilenmesine sebep olmuştur. 
Nikola Sultan’ın davetlisi olarak iki kez İstanbul’a gelmiş, hatta Sultan ona 
Zaza ve Silistria adlı iki yat ile bugün müze olarak kullanılan Emirgan’daki 
bir yalıyı hediye etmiştir (BOA, BEO, 2445/183337; BOA, HR.SYS., 2010/32; 
BOA, Y..EE.., 46/124). Sultan’ın özel ilgisi tahtta kaldığı sürece hiç azalmamış, 
bölge ile yakından ilgilenmiştir (Özcan, 2012: 129-144, 154-231). Abdülhamid 
kısa süre öncesine kadar kendi toprağı olan Karadağ’daki gelişmeleri gözden 
kaçırmak istememiştir. Nitekim Karadağ Medeni kanunun ilanı sırasında 
yaşananlar da Osmanlı bürokratlarının gözünden kaçmamıştır. 1888’de Osmanlı 
Devleti’nin Çetine’deki sefiri Ahmed Cevad Paşa (Özcan-Temizer, 2015:79-
123) gelişmeleri bir telgrafla İstanbul’a iletmiştir. İlgili telgraf aşağıdaki gibidir:
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Birkaç seneden beri Rus hukûkşinâsından biri tarafından kaleme 
alınmakda olan Karadağ hukûk kanûnnâmesinin emlâk kısmı dün neşr ve i‘lân 
idilmiş ve bu vesile ile merâsim-i fevkalade ile kırâ‘at olunan du‘âda hey’et-i 
süferâ dahi üniforma ile hazır bulunmuşdur. Prens hazretleri gerek bu 
münasebetle irâd eylediği nutkunda ve gerek reis-i vükelâ tarafından kırâ‘at 
idilen kararnâmesinde Rusya İmparatoru Hazretleri’nin Karadağ’a karşu ibrâz 
eylediği iş bu eser-i cedîde meyl ve teveccühden dolayı imparator-ı müşârün-
ileyhe alenen beyân-ı teşekkür itmiş ve prensin sözleri halk tarafından pek 
ziyâde alkışlanmışdır. Avusturya sefaretince hüsn-i teessür hâsıl itmiş olan 
nutk-ı mezkûrun bir suretini zât-ı âlî-i âsafânelerine irsâl eyleyeceğim. 9 Mayıs 
1888 (BOA, HR. TO., 47/62; Bogos, 1895:52-56).

Bu ilginin bir sonucu olarak Bogos Efendi tarafından tercümesi yapılan 
Karadağ Emâreti’nin Kânûn-ı Medenîsi1 adlı eser ortaya çıkmıştır.  

Çeviriyi yapan Tercüme Odası memurlarından Osmanlı devlet teşkîlâtında 
Tanzîmat’tan sonra bir süre kullanılan ve mülkî rütbelerden sâniye ile ûlâ sânîsi 
arasında yer alan mütemayiz rütbesine haiz Bogos Efendi’dir. Bogos Efendi 
Türkçe, Ermenice, Fransızca, İngilizce yazıp konuşma beceresine sahiptir (BOA, 
FTG, nr:284, 380).  Tüccar Arakil Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan ders 
alarak tahsilini tamamlamıştır. Eğitiminin ardından 1200 kuruş maaşla Matbuat-ı 
Dâhiliye Kalemi ser-halifelik memuriyetine atanmıştır. 1304 Haziran/1888 
Haziran’ında ise Hazine-i Hassa Nezâreti memurlarından Mikail Efendi ve Ser-
kurena Osman Bey vasıtasıyla aylık 1000 kuruş ilave maaşla Mabeyn-i 
Hümayun Tercümanlığı’na başlamıştır. Haftada birgün Mabeyn-i Hümayun 
Tercümanlığı’ndaki görevinde nöbete kalmış ve geceyi orada geçirmiştir (BOA, 
Y.PRK.TKM., nr:26/11-1, 5; Uçar, 2020:188).

Bogos Efendi 1888 Patrik seçimleri sırasında Ermeni Cemaati Meclis-i 
Umûmi azalığına seçilmiştir. Meclis toplantılarına pek iştirak etmeyen Bogos 
Efendi iki yıl zarfında ancak birkaç toplantıya katılmıştır. Katıldığı toplantılarda 
da pek fazla söze karışmayan Bogos hem vakti olmadığından hem de faydalı 
olmadığı gerekçesi ile 1890 Ağustos’unda görevinden istifa etmiştir. Asıl istifa 
sebebinin Kumkapı Olayı olması muhtemeldir. Bu hareketi muhtemelen devletin 
yanında olduğunu göstermek için yapmıştır. Durum İstanbul gazetelerinde haber 
olunca Abdülhamid’e konu hakkında bilgi vermiş ve istifasının yanlış 
anlaşılmamasını istemiştir (BOA, Y.PRK.TKM., nr:19/2).  

Bogos Efendi 1892’de Ceyb-i Hümâyûn Dairesi’nde memur olarak 
bulunmaktadır. Onun sânî sınıf-ı mütemâyizi olan rütbesinin işine olan 
1 Orijinal adı “Povodom crnogorskog građanskog zakonika”dır. 
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sadakatinden dolayı, 2 Kanûn-ı evvel 1308/14 Aralık 1892 tarihinde  “bir 
derece” artırılması teklif edilmiştir (BOA, I. TAL, nr:10/20; Uçar, 2020:173)). 

A-1888 ÖNCESİ KARADAĞ KANUNLARI

Karadağlılar XIX. yüzyıl başına kadar yazılı olmayan adetlerinden başka
herhangi bir kanuna sahip değillerdi. Karadağlıların gerek silaha verdikleri 
değer gerekse ceza kanunları çoğunlukla birinci yüzyıl Cermenlerine benzer 
biçimdeydi (Cornelius Tacitus, 2016:39-44). Tıpkı Cermen kavimlerindeki gibi 
Karadağlılar kabilelere ayrılmıştır (30 kabile –pleme-). Kabilelerin başında 
askeri işlere bakan bir voyvoda ile sivil işlerle ilgilenen bir knez bulunmaktadır. 
Bu voyvoda ve knezler maiyetlerindeki memurların yardımı ile intikâm ve 
kan davalarının sürdüğü memlekette adaleti sağlamaya çalışmışlardır (Bogos, 
1895:3-4; Dareste- Riviére, 1892:XIV; Temizer & Premović, 2021: 4).  

1. 1796 Kanunu

Karadağ’da ilk kanunlaştırma hareketi Vladika  I. Petar Petrović Njegoš
(Doğumu 1747, Vladikalığı 1782-1830) zamanına rastlar.  1796 tarihinde 
Vladika I. Petar Petrović Njegoš 16 maddelik bir kanunu yürürlüğe koyup, 
kabile reislerine kabul ettirmiştir. Nizamnamede intikam yasaklanmış, ancak 
layıkıyla uygulanamamıştır (Bogos, 1895:3-4; Dareste- Riviére, 1892:XIV).

2. 1803 Kanunu

I. Petar, 17 Ağustos 1803’te tüm kabile ve nahiye liderlerinin hazır olduğu
bir toplantıda 33 maddelik bir kanunu onlara kabul ettirdi ve tüm dünyaya ilân 
etti. Kanunun 16 maddesi 1796 yılında ilan edilenler olup, 17’si yenidir. 
Kanun metni asayiş, adam öldürme ve hırsızlık durumunda verilecek cezalarla 
ilgili idi. Bu kanunda ilk defa medeni kanuna ait bir madde bulunmaktaydı. 
İlgili maddeye göre, emlâkını satmak isteyen bir kişi evvela akrabalarına ve 
sonra komşularına almalarını teklîf edecek, bunlardan alıcı çıkmaz ise istediği 
kişiye satabilecekti. Satış muamelesi üç şahit huzurunda yazılı olarak 
yapılacak ve taraflar bu mukavelenameyi imzalayacaklardı. Ancak bu 
tarihlerde Karadağ’da okuma yazma bilen kişi sayısı çok az olduğundan satış 
mukavelenamesinin imzalanması konusu uygulamaya konulamamıştır (Bogos, 
1895:4-5; Dareste-Riviére, 1892:XIV).  
   II.Petar Petrović Njegoš döneminde 1262/1846 tarihinde Niyofeyt 
(Neophyte) adlı piskoposun emri ile Fotyos’un (Photius ya da Fotius yaklaşık 



32    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

810 ya da 820-893) Nomo Canon adlı kitabı Slavca’ya tercüme edilmiştir. 
Nomo Canon hem medeni hukuktan hem de kilise hukukundan gelen 
unsurlardan oluşan bir dini hukuk koleksiyonudur.  Photius 858-867 ve 
877-886 yılları arasında İstanbul Patriği yapmıştır. Photius  en güçlü ve etkili 
İstanbul Patrikleri arasında kabul edilir. Slavların, Hristiyan olmasında ve 
Ortodoks Kilisesinin Katolik Kilisesinden ayrılmasında merkezi rol oynamış, 
Katolik Kilisesinin üstünlük iddialarına karşı Doğu Kilisesini savunmuştur. 
Araştırmacı düşüncenin Bizans’ta canlanmasına öncülük etmiştir. Kanuncu, 
dinbilimci ve devlet adamlığı vasıflarını kendi şahsında birleştirmiş biridir 
(Barker, 1995:122-124).

3. 1855 Kanunu

1851’de II. Petar’ın ölmesiyle yerine II. Danilo geçti ve laik bir idareci
olmayı tercih ederek kendini prens ilan etti. Sekülerleşme ile kendisini 
güçlendirmek ve ülkesini Avrupa’ya yaklaştırmak istemiştir. II. Danilo 23 Nisan 
1855’de 16 sayfalık bir kanun yayınladı. Kanun 8 ayrı bölüm ve 93 maddeden 
oluşmaktaydı. Danilo’nun kanunnamesi “Özgür Karadağ ve Brda’nın Prens ve 
Efendisi Danilo I” diye başlamaktaydı. Ardından kanunnamenin Karadağ ve 
Brda’nın şefleri ve yaşlılarıyla varılan mutakabat neticesinde hazırlandığı ve 
bugünden sonra sonsuza kadar geçerli olacağı, kanun önünde herkesin eşit kabul 
edildiği, adaletin tüm ülkede hüküm süreceği temennisi yer alır. Ancak bu 
cümlelerden sonra Prens ve efendinin, ailesi ve kardeşlerinin yüzyıllardır 
Karadağlıları korumak için kan döktükleri, özgürlük ve bağımsızlığın  onlar için 
çok değerli olduğu, onların verdikleri özgürlük mücadelesinin tüm dünya 
tarafından takdirle karşılandığı, her Karadağlı ve Brdalı için bu kanunnamenin 
en önemli hazine olduğu, bu kanunname ile Karadağlıların hak ettikleri onur, 
haysiyet ve güvenliğe kavuştukları gibi bağımsızlık bildirgesi niteliği taşıyan 
ifadeler sarf edilir. Daha sonra sıkça prens efendi, şeref, vicdan, özgürlük, eşitlik, 
adalet, insanların, şeflerin, prenslerin gelip geçici; adalet ve kanunların kalıcı 
olduğu hatırlatılmıştır. Bütün vatandaşları (erkek) eşit ve aynı kabul eden 
kanunname aynı zamanda bazı tuhaf hükümlerde içeriyordu. Mesela her 
Karadağlı erkeğe Prens’e karşı hakaret edenleri, kan davalıları veya vatana 
ihanet edenleri görüldükleri yerde öldürme hakkı tanınmıştı. Çıkarılan kanun 
aslında bir hukuk metni olmaktan ziyade Karadağ’da geçerli olan geleneklerin 
yazıya geçirilmesinden ibaretti. Benzer başka bir maddede ise bir kişi savaşta 
korkup kaçarsa, silahları elinden alınabilecek ve o kişi teşhir edilerek kadın 
elbisesi giymeye mahkûm edilebilecekti (Maton, 1881: 55-58).



KARADAĞ EMÂRETİ’NİN KÂNÛN-I MEDENÎSİ      33

Kanunnamede, aile, miras, evliliğe dair bazı hükümler bulunmaktadır. 
Ancak maddelerin çoğu asayişle ilgilidir. Daha ziyade bir ceza kanunnamesi 
hüvviyeti taşır. Yemin edenin davayı kazanması, boynuna taş takıp hâkimlerin 
huzuruna çıkması gibi garip hükümler mevcuttur. Romalı tarihçi Gaius 
Plinius Secundus’a (ölümü 24 Ağustos 79) göre bu adetler eski Roma’da da 
uygulanmıştır. Diğer kanunnameler gibi Danilo kanunnamesi de gereği gibi 
uygulanamamıştır. Berlin Antlaşması’yla Karadağ sınırlarını genişletince 
Danilo Kanunmesi ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmıştır (Bogos, 1895:5-6; 
Dareste- Riviére, 1892:XIV; Maton, 1881:55-56).

Kanunnamenin bazı maddeleri şunlardır (Maton, 1881:59-80): 
Madde 1-Tüm Karadağlılar ve Brdalılar kanun önünde eşittir.
Madde 2-Herkesin can, mal, hak ve özgürlükleri muhafaza altındadır. 

Kutsal yargı hariç ne Karadağlı ne Brdalı hiç kimse bu haklara dokunamaz.
Madde 3-Bugün ve sonsuza kadar Prens bu toprakların efendisi olarak 

kalacaktır. Buna herkes saygı duymalıdır. Böyle olduğu sürece her Karadağlı 
ve Brdalı özgür olacaktır ve kimse onlara dokunamayacaktır. 

Madde 4-Prensin karakter veya kişiliğine hakeret etmeye cesaret eden 
kimse keyfi olarak adam öldüren biriyle aynı cezayı çekecektir.

Madde 5-Ölüm cezası verme ve affetme yetkisi bu toprakların efendisi 
olarak Prense aittir.

Madde 6-Yargıçlar tarafsız yargı ilkelerine uymalıdır. Yargılama 
esnasında her iki tarafa da söz verilmeli, önyargılı hareket etmemeli, itidalle 
konuşmalıdırlar. Karara varırken adalet ve vicdan gözardı edilmemelidir ve 
kararlar mutlaka yazıya geçirilmelidir.

Madde 16-Bir kişinin ülkesine ihanet ettiği iki kişinin şahitliği ile ispat 
edilirse o kişi düşman kabul edilecek ve kardeşlerimiz tarafından vurulabilecektir.

Madde 17-Bir kişi hain ilan edildiğinde görüldüğü yerde vurulabilir.
Madde 18-Ülkeye dışarıdan bir saldırı olduğunu öğrenir öğrenmez tüm 

Karadağlı ve Brdalılar düşmana karşı kayacaktır. Düşmana karşı koymayan kişi 
veya köylerin silahları ellerinden alınacak ve kadın elbisesi giymeye mahkûm 
edilecekler.

Madde 47-Erkek çocuklar babalarının rızası olmadan babalarından 
ayrılamazlar. Böyle bir ayrılma babalar hayatta olduğu sürece mümkün değildir. 

Madde 49-Herkes mal varlığının efendisidir. İstediği gibi dağıtabilir, hatta 
bir yabancıya bile verebilir. İster vasiyet eder isterse yaşarken verir. Bu gibi 
benzer durumlar tartışılmaz.
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Madde 65-Eğer bugünden itibaren bir Karadağlı veya Brdalı boynuna bağlı 
bir taşla yargının önünde bulunuyorsa, masum olsun ya da olmasın bedensel 
cezaya maruz kalacaktır.

Madde 69-Kocası yaşarken bir kadını zapt eden veya anne babasının 
rızası olmadan genç bir kızı kaçıran kişi, Mukaddes doğu dinimizin gereğine 
göre hakkında soruşturma açılacak, artık çocuk kaçıran bu kişinin ülkesinde 
kalmasına izin verilmeyecek. Kasten adam öldürenler gibi mallarına el 
konulacak ve dağıtılacak. 

Madde 70-Eğer bir genç kız kendi rızasıyla ve ailesinin haberi olmadan 
evlenirse, onlar için yapılacak hiçbir şey yoktur çünkü onlarla aşkla böyle bir 
şey yapmışlardır.

Madde 72-Bir Karadağlının veya Brdalı’nın karısı onu aldatırsa, adamın 
karısını öldürmesine izin verilir. Eğer kadın kaçarsa bir daha asla bizim 
devletimizde yaşayamaz.

Madde 73-Eğer bir kadın herhangi bir şekilde kocasını öldürürse tüm 
katiller gibi yargılanır ve ölüm cezasına mahkûm edilir.

Madde 89- Efendimiz olan Petrus’un iradesine göre, özgür devletimize 
ayak basan her kaçak güvende olacak ve o huzur içinde yaşadığı sürece kimse 
onu taciz edemeyecek; herhangi bir Karadağlı ve Brdalı ile aynı haklara sahip 
olacak. Suç işlerse bu Kanuna göre cezalandırılacak. 

Madde 93: Hapis cezasına çarptırılanlar yol işlerinde veya yönetimin 
emrettiği diğer işlerde çalıştırılabilir.

B-1888 MEDENİ KANUNU ÇEVİRİSİ

Osmanlı Devleti tarafından yapılan tercümenin tarihi 6 Kânûn-ı evvel
1311/18 Aralık 1895’tir. Çeviri 313 sayfadır. Tercüme, Fransa Adalet Bakanlığı 
tarafından yayınlanan Rodolphe Dareste ve Albert Riviére’nin 1892 Paris 
basımlı Code Général Des Biens Pour La Principauté de Monténégro de 1888 
adlı eserinin birebir çevirisinden ibarettir.  Bu eser,  Fransa’da karşılaştırmalı 
mevzuat derneğinin yardımıyla Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Yabancı 
Mevzuat Komitesi tarafından yayınlanmış ve Adalet Bakanı’nın özel emri 
ile basılmıştır. Yazarlardan Rodolphe Dareste, Mevzuat Komitesi üyesi ve 
basımevi sorumlu komiseri, enstitü üyesi ve Yargıtay danışmanlığı görevlerini 
yürütmektedir. Albert Riviére ise eski sulh hâkimi ve Cezaevleri Genel 
Derneği Genel Sekreteridir. Çeviri Rodolphe Dareste koordinatörlüğünde 
Yabancı Mevzuat Komitesi tarafından yapılmış, hukukî değerlendirmeler 
Albert Riviére tarafından kaleme alınmış, koordinasyon, basım ve diğer 
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işler ise yine Rodolphe Dareste tarafından yürütülmüştür (Dareste- Riviére, 
1892:285).

Kanun metni diğer Avrupa devletleri arasında da o kadar heyecan 
yaratmıştır ki 1891’de Iglesias tarafından İspanyolca’ya, 1891’de Dickel 
tarafından Fransızca’ya, 1892’de Dareste- Riviére Fransızca’ya,  1893’te Shek 
tarafından Almanca’ya, 1900’de Martecchini tarafından İtalyanca’ya, 1901’de 
V. D. Spasoviča tarafındna Rusça’ya tercüme edilmiştir (Strohal: 1908:15).

Karadağ medeni kanunu 1031 maddeden ibarettir. Kanun metni 
Medhâl, Kanunun yayınlanmasına dair kararname, 1. Kısım Emlâk 
Nizâmnâme-i Umûmisi (1-25. Maddeler), 2. Kısım Mutasarrıf vesair hukuk-ı 
sahihe (26-221. Maddeler), 3. Kısım Buy vesâir mukâvelât-ı mühimme 
beyanındadır (222-493. Maddeler), 4. Kısım Ale’l-umûm mukâvelât ve 
taahhüdât-ı saire (494-635. Maddeler), 5. Kısım (636-766. Maddeler), 6. 
Kısım İzâhât ta‘rîf-i ahkâm-ı mütemmime (767-1031. Maddeler) olmak üzere 
6 kısımdan oluşmaktadır. 

1. Karadağ Hakkında Kısa Bilgi

Kanun metni gibi Fransızca eserin girişinde Karadağ’a ait verilen bilgiler
de Fransızca metinden aynen kopyalanmıştır. Bu bilgiye göre, Osmanlılar 
XIV. asrın sonlarında Sırbistan’ı zabt ettiklerinde Kotor Körfezi üst kısmında
Hersek ile Arnavutluk arasındaki kısmı ele geçirememişlerdir. Bu sarp bölgede
Karadağlı denen Slav milletine ait bir halk yaşamaktadır.  Karadağlılar Vladika
denen piskoposları kumandasında beş asır süren mücadelelerinde istiklâllerini
muhafaza etmişlerdir. Karadağlılar geçmişten günümüze bu iddiayı ileri
sürmektedirler ve Batılılar da bu iddiayı tekrarlamaktan çok hoşlanmaktadırlar.
Ruslarla yapılan 1877 savaşı sırasında Karadağlılar Sırplarla ittifak yapıp
Osmanlılara karşı savaşmışlar ve savaş sonunda imzalanan Berlin Antlaşması
ile bağımsızlıklarını kazanarak topraklarını da genişletmişlerdir.1892 itibariyle
nüfusları 300 bin, sınırları ise 9.433 km2’dir (Bogos, 1895:2-3; Dareste- Riviére,
1892:XIII ).

2. 1888 Medeni Kanununun Hazırlanması

Berlin Antlaşması’na kadar Karadağ’da şehir, ticâret, sânayi yoktu ve
halkı fakir idi. Erkeklerin tamamı asker olup, kadınlar dahi savunmaya yardım 
ederlerdi (Temizer, 2010: 331-335). Ekilip dikilecek arazisi azdı, orman 
ve meralar tarlaya dönüştürülürdü. Yine de halkın tamamı emlak sahibidir. 
Mezhepleri de aynı idi.  Ancak Berlin Antlaşması’ndan sonra Hersek ve 
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Arnavutluk’tan bazı bölgelerin Karadağ’a katılmasıyla Karadağ’ın ekilebilir 
arazisi artmış, Bar, Ülgün, Podgorica ve Nikşiç gibi şehirlere sahip olmuş ve 
Venedik Körfezi’nde Bar ve Ülgün limanları gibi iki limana sahip olmuşlardır. 
Böylece Ortodokslar ile beraber Katolik ve Müslümanlar da Karadağ vatandaşı 
olmuşlardır. Emlak hukukunun farklı olması, geniş topraklara sahip çiftliklerin 
varlığı yeni bir medeni kanunun yapılmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle 
Karadağ’da Müslümanlara ait emlak meselesi ciddi bir problem ve uluslararası 
bir mesele idi (Özkan, 2016:92-107). Fakat böylesi bir ortamda bu kanunun 
yapılması oldukça zordu. Zira Karadağ’ın hâlihazırda kendi medeni kanunu 
olmadığından yenisinin yapılması zaruri hale gelmiştir. Bu durumda ya Roma 
hukuku, ya İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya’daki sistem uygulanacak ya da 
İngiltere, İskandinavya ve Rusya sistemlerinden biri kabul edilecekti. Roma 
hukukuyla beraber Avrupa’da uygulanan hukuktan istifade edilerek bir kanun 
yapılabilirdi. Lakin Karadağ’da Roma ve Bizans hukukundan eser kalmayıp 
mezhepler hukuku ise Ortodoks mezhebine ait idi (Bogos, 1895:9-10; Dareste- 
Riviére, 1892:XV-XVI ; Temizer, 2020: 33-34; Temizer, 2021: 610-621).

Karadağ’da örf ve adetlere vakıf bazı hâkim ve tecrübeli hukukçular varsa 
da hukuk eğitimi almış kimse ve hukuk kitapları yoktu. Karadağ’a en yakın Slav 
diliyle eğitim veren okullar ise Hırvatistan Zagreb’te ve Belgrad’da olup bunlar 
dahi yakın zamanlarda kurulmuştur ve Karadağ’lı öğrenci bulunmamakda idi.  
Ancak Rusya, Karadağ’a komşu Raguza doğumlu onlarla aynı dili konuşan 
Odesa Üniversitesi hukuk profesörü Mösyö Bokizriç’i (Valtazar Bogišić)2 
Karadağ medeni kanununu yapmakla görevlendirmiştir. Mösyö Bogišić Viyana, 
Berlin, Münih ve Paris üniversitelerinde eğitim görmüş, bir süre Avusturya 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmış,  Batı Salavlarının örf ve adetlerini bilen 
biridir. 1869 tarihinde Rusya hizmetine girmiştir.  Bogišić Batı Slavlarını sık 
sık ziyaret etmiş ve seyahatlerini Sırpça ve Hırvatça yayınlamıştır. Bu yüzden 
Karadağ için medeni kanun yazmaya en uygun kişidir. Prensin ricasıyla 1873 
senesinde bu memûriyete tayin olunarak Karadağ’a gelmiş, bir sene orada 
kalmış, ülkeyi gezmiş, insanlarla görüşmüş, incelemelerde bulunmuş, ardından 
da Paris’e gitmiştir. Paris kütüphanelerinde araştırmalar yapmış, Yabancı 
Mevzuat Komitesine üye medeni hukuk uzmanlarıyla görüşmelerde bulunmuş 
ve Karadağ Medeni Hukuk metninin büyük bölümünü Paris’te yazmıştır. Daha 
sonra tekrar Karadağ’a dönmüş ve çalışmalarına orada devam etmiştir. Bogišić 
1877-78 savaşı sebebiyle çalışmalarına vermiş, savaşın ardından yeniden göreve 

2  Baltazar Bogišić olarak da bilinir. 20 Aralık 1834 - 24 Nisan 1908 yılları aarsında yaşamış Sırp hukukçu 
ve sosyolog.
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başlamış ve kanun metnini tamamlanarak Prens Nikola’ya sunmuştur. Kanun 
taslağı 1881 ve 1882 senelerinde Çetine Senatosu’nda müzakere edilmiş, ancak 
bir sonuca varılamamıştır. 1885’de Çetine Senatosu’nda Adalet mahkemesi 
üyesi üç kişinin hazır bulunduğu bir oturumda yeniden görüşülmüş, kabul 
edilerek Prens’in tasdikine sunulmuş ve 25 Mart 1888 tarihinde yayınlanmıştır. 
1 Temmuz 1888’den itibarense yürürlüğe girmiştir. Ardından da Karadağ Adalet 
Bakanı olan Bogišić uzun süre bu görevi yürütmüştür. O 1908’de ölmüştür 
(Bogos, 1895:10-11; Dareste- Riviére, 1892:XVIII-XIX, Werner, 1962: 1-530; 
Fraşerli Mehdî, 1325:358; Djilas, 1966:210 ).

3. 1888 Medeni Kanununun Değerlendirme Bölümü Transkripsiyonu

[14] Şöyle ki kavânîn-i cedîdemizde hukûk-ı medeniyyenin ahkâm-ı
muhtelifesi mütenevvi‘ olub her bir nev‘î içün başka başka tesviye olunmalıdır. 
İki madde-i esâsiyye bulunub biri emlâk ve ta‘ahhüdât gibi hukûk-ı medeniyyenin 
esâsıdır. Diğeri hukûk-ı medeniyyeye merbût olan âile ve mirâs gibi mevâddır. 
Bazı ahkâm sarf-ı nazarı olub ahkâm-ı sâ’ire dahi bi’l-hassa vâz‘ı kânûnun 
efkârını mübeyyindir.

Ahkâm-ı cedîde ve ahkâm-ı atîka arasında dahi bir fark bulunduğu gibi 
Avrupa hukûk-ı mahsûsa beyninde dahi bir fark vardır. Bu farklar birçok mesâ’ili 
mûcib olub evvelâ kânûn-ı cedîd hukûk-ı medeniyyeye dâ’ir olan mevâddın 
cümlesini hâvî olmalı mı? [15] Mevâd-ı mezkûrenin tanzîmi ile bazılarının tayy 
idülub idilmemesi müzâkere olunmalıdır. Âile ve mirâsa dâ’ir olan hukûkda 
görüldüğü vechle böyle idilmişdir. Bu birinci mes’ele fasl olundukdan sonra 
diğer bir mes’ele dahi zuhûr itmişdir. Roma hukûkunda olan bazı usûl-ı kadîmeye 
göre kavânîn-i atîka ve cedîdenin hem nizâm ve hem tedrîs makâmında olması 
lâzım gelür. Vaz‘ı kânûnla iktifâ olunmayub kânûnun şerh ve tevzîhi dahi iktifâ 
ider. Karadağ’da bütün bütün böyle hareket olunamayacağından nazariyât-ı 
kânûndan tefrîk idilmişdir.

Yeni kânûnun hukûk-ı kadîme ve hukûk-ı cedîdeyi hâvî olması dahi 
lâzimeden olmağla pek bütün ihtiyâtkârlık icâb iderdi. İbkâ olunabilecek şeyler 
muhâfaza olunarak lüzum-ı kat‘î olmadıkca yeni şeyler ihdâs olunmamalı idi. 
[16] Vaz‘ olunacak kavâ‘idin bazıları Avrupa hukûk-ı umûmiyyesine ve diğerleri
Karadağ’a mahsûs idi.

Binâ-berin başka başka iki anasır bulunub bunlar bir suretde tesviye 
olunamaz idi. Karadağ’a âid mevâdda memleketin âdâtına tevfîk-i hareket 
itmek lâzım gelüb Avrupa hukûk-ı umûmiyyesine müte‘allik olan mevâda 
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gelince Avrupa memâlikinde fünûn ve ameliyât ile tasdîk olunan usûle mümkün 
mertebe takarrub itmek lâzım idi.

Bu mes’elenin faslından sonra kânûnun mevâd-ı münderecesinin tefrîk ve 
tanzîmi bir dereceye kadar ihtiyâtı icâb iderdi. Mevâd-ı mezkûre münâsebât-ı 
tabî‘iyyelerine göre tertîb olunarak ma‘rûfdan gayri ma‘rûfa doğru gitmek lâzım 
idi.

İşte işbu kânûn-ı cedîdin evsâfından biri dahi budur. Lisânı cümlenin 
anlayabileceği yolda olmakla beraber vâzıh ve fasîh olmalı idi. 

[17] Ekser yeni kânûnlardan başka olarak bu kânûn âdât-ı milliyenin
tevsi‘ini men‘ itmeyüb ana dahi büyük bir hisse terk itmiş olduğundan kânûn ile 
âdât yekdiğerine mu‘âvenet itmekdedir.

İşte mesâ’il-i mevzû‘a bu gibi şeyler olub bu husûsda bir karar virilmesi 
lâzım idi. Ahvâl-i mezkûre kânûn-ı cedîde mahsûs şeyleri izâh ider. Bu husûsların 
en mühimi âile ve mirâs maddelerinin müstesnâ tutulmasıdır. Bu maddelerin 
bir kânûn medninde münderc olmalarına intizâr olunur ise de Avrupa’nın sâ’ir 
memâlikinde mümkün olan şeyler Karadağ’da vesâ’ir cenûb Islavlarında gayr-i 
mümkündür. Karadağ’da ve cenûb Islavlarında âile bir cem‘iyyet-i müttehide 
şeklinde bir sûret-i mahsûsede teşkil itmiş olmağla mirâs usûlü dahi buna tatbîk 
idilmişdir. Bu usûl köhne görünebilür ise de lağv olunamayacağından mevcûd 
oldukca muhâfaza idilmesi lâzımedendir. 

İşte mesâ’il-i mevzû‘a bu gibi şeyler olub bu husûsda bir karar virilmesi 
lâzım idi. Ahvâl-i mezkûre kânûn-ı cedîde mahsûs şeyleri izâh ider. Bu husûsların 
en mühimi âile ve mirâs maddelerinin müstesnâ tutulmasıdır. Bu maddelerin 
bir kânûn medninde münderc olmalarına intizâr olunur ise de Avrupa’nın sâ’ir 
memâlikinde mümkün olan şeyler Karadağ’da vesâ’ir cenûb Islavlarında gayr-i 
mümkündür. Karadağ’da ve cenûb Islavlarında âile bir cem‘iyyet-i müttehide 
şeklinde bir sûret-i mahsûsede teşkil itmiş olmağla mirâs usûlü dahi buna tatbîk 
idilmişdir. Bu usûl köhne görünebilür ise de lağv olunamayacağından mevcûd 
oldukca muhâfaza idilmesi lâzımedendir. 

[18] Bu usûl kânûna dahi derc olunamaz. Zîrâ kavâ‘idi henüz lâyıkıyla
tedkîk olunamamış ve tebdil itmekde olan bir â‘dete bir şekl-i kat‘î virilmesi 
münâsib görülememişdir. Binâ‘en aleyh Karadağ kânûnu unvânından dahi 
anlaşılabileceği vechle tasarruf-ı emvâl kânûnu olub âile ve mirâs maddelerinden 
bahis olunamamışdır. Bu usûl-i cedîde yalnız esbâb-ı mahalliyeye mebnî değildir. 
Bu iki nev‘i nizâmât beyninde ihdâs olunan fark esâs maddeden münba‘isdir. 
Âilece olan hukûk-ı emvâle dâ’ir olan hukûkdan daha dardır. Birçok fen-i 
hukûk erbâbı bu iki nev‘i nizâmâtın tefrîkinde olan muhassenâtı görmüşlerdir. 
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Cezayir’de ve Fransa müstemlekâtında Fransa nizâmâtının cârî olmasıyla beraber 
yerlilerin âile ve mirâsa dâ’ir kânûn-ı millilerinin ibkâsına lüzûm görülmüşdür. 
Bu fikir Japonya’da dahi kabûl olunub yeni kânûn-ı medenide dokunamayacak 
olan bu maddeler müstesnâ tutulmuşdur. [19] Karadağ nizâmnâmesine mahsûs 
bir şey daha bulunub ilk baş kısmında kânûn hiçbir şey izâh itmeyüb emr 
itmektedir. Altıncı kısmı ta‘rîf ve izâhâtı hâvîdir. Mü’ellif-i kânûn bu iki kısmı 
tefrîk idüb birincisinde bir nizâmnâme ve ikincisinde ekser yeni kânûnnâmelerde 
görüldüğü vechle usûl ve kavâ‘id-i nizâmiyye derc idilmişdir. Bu tefrîk gayr-i 
mesbûk değildir. Bizans imparatorlarından meşhûr Jüstinyan’ın3 “Pandekt”4 
nâm kânûnnâmesinde ma‘ânî-i kelimâta ve kavâ‘id-i hukûka dâ’ir iki kısım 
bulunduğu gibi İngiliz ve Amerika nizâmâtının ekserinde dahi bu emsâle imtisâl 
olunmuşdur. Bu vechle bir madde bazen iki yerde zikr olunmuş ise de nazariyât 
vâz‘ı kânûnun arzusundan pek kolay ayrılmışdır.

İş bu kânûnun mü’ellifi bu taksimden istifâde iderek hukûk-ı husûsiyye-i 
beyne’l-düvele ve tasarrufa ve delâ’ile [20] ve hesâb-ı zamana müteallik bazı 
kavâ‘id-i umûmiyyeyi son kısma derc itdiği gibi en son bir faslında dahi 
Karadağ gibi bir memleketde fikr-i adâletin ezhân-ı umûmiyyede ta‘mîm 
ve tahkimi içün gâyetle mezîd olan elli kadar durûb-ı emsâl yâhûd kavâ‘id-i 
hukûk yazmışdır. Şâyân-ı dikkatdir ki mezkûr altıncı kısımda mü’ellif erbâb-ı 
mütâla‘aya hitâben bir nev‘i mükâmeleye ibtidâr itmişdir. Bu vechle merâmı 
daha güzel anlaşılur. Zîrâ merâmının umûm tarafından anlaşılması ve ale’l-
husûs akvâm-ı sâ’irenin güç ile anladıkları mevâd-ı nazariyeyi henüz istememiş 
olan Karadağlılara tefhîm idilmesi ehem ve elzemdir. İş bu kânûnda mevzû‘ı 
bahs olan mevâddı nazar-ı mütâla‘adan geçirdiğimiz halde esâsen memleketin 
â‘dât-ı kadîmesinden alınmış olduğunu görürüz. Ale’l-husûs emlâkda hak-ı 
şüf‘a ve âilede iştirâk-i emvâl ve zirâ‘at şirketleri [21] ve demirbaş hayvanâta 
dâ’ir olan usûl-i muhelife ve istikrâz fâ’izine karşuluk olarak emlâk hâsılâtının 
terki bu kabildendir. Sırbistan kânûnu ise fâ’ize mukâbil emlâk hâsılâtının 
terki usûlünü murâbahaya müsâ‘id hükmünde Avusturya kânûnuna emsâlen 
men‘ itmişdir. Bu âdât-ı kadîme ile berâber kânûn-ı Karadağ’a birçok usûl ve 
nizâmât-ı cedîde idhâl itmişdir. Ez-cümle rehin ve hak-ı isti‘mâl ve ferâğ-ı emlâk 
mu‘âmelâtı ve usûl-ı tasarruf ve vaz‘-ı yed ve mürûr-ı zaman ve sabâvete dâ’ir 
olan usûl ve vüsâtın bazı nev‘ileri ve i‘lân gaybûbet vesâ’ire bu kabildendir. 
Ta‘dâd olunan mevâd dahi hukûk-ı cedîdeyi hukûk-ı kedîme ile te’lîf itmek 

3  Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus: Türkçe’de Jüstinyen olarak bilinir. 527-565 tarihleri arasında Roma’yı 
yönetmiş olan hükümdar.
4  Pandekt hukuku: Roma hukukundan toplanan kurallarla Jüstinyanus’un ortaya koyduğu yasa hükmündeki 
hukuk kurallarının tümü.
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içün ne kadar ihtiyât ve i‘tidâl lâzım olunduğu göstermiştir. [22] İş bu yeni 
kânûn nazar-ı mütâla‘adan geçirilür ise Roma hukûkundan iktibâs olunub her 
zaman hukûk ulemâsı tarafından tanzîm olunan ve Avrupa akvâmının mâl-ı 
müştereki hükmünde bulunan mevâd-ı ma‘lûmenin yeni bir tarz ve sıra ile beyân 
olunmalarına istiğrâb olunabilür. Bu bâbda her ne lâzım ise dinmiş olduğu ve 
nizâmât-ı cedîde en mekümmel olan usûlün intihâbıyla nakl olunması kifâyet 
ideceği zan olunur. Fi’l-hakîka bazı nazariyât-ı ta‘ahhüdât gibi kat‘î olmağla 
tekrâr idilemez. İş bu kânûnun mü’ellifi anları esâsen kabûl itmekle beraber 
memleketin â‘dât ve mukâvelâtına ve iş bu kânûnun usûl-i tahrîrine tatbîk itmek 
içün Karadağ kânûnuna ta‘dilâtsız geçiremez idi. İlm-i hukûkun ta‘rîfâtı dahi 
böyledir. Umûmen kabûl olunan kavâ‘ide alışmış olduğumuz cihetle bunların 
bir tertîb-i cedîd üzre beyânını tasavvur idemiyoruz. Gayetle nazariyâta [23]  
müte‘allik olan mevâddan ictisâb olumuşdur. Âdât-ı mahalliyeden iktibâs olunan 
mevâda gelince müşkülât başka sûretde olub âdât-ı mezkûreyi güzel tedkîk ve 
muhâfaza itmekle beraber ta’dilât-ı lâzimeyi icrâ ve münâsebetsiz olmamak 
şartıyla kânûna idhâl idilmesi iktizâ ider idi.

Bu yeni kânûnda müte‘allik olan tertibâta intizâr olunmamalıdır.  Tedrisât 
ihtiyâcı içün ta‘yîn idilmiş olan tertîb Gayus’un5  nizâmâtından Jüstinyan’in 
nizâmâtına geçüb âdât ile pâydâr olmuşdur. Almanlar buna filozofâne bir 
şekil virüb kavâ’id-i hukûkdan bazı usûl-i nazariyeyi tefrîk ve kısm-ı umûmî 
unvânıyla kânûn-ı mecmû‘a ve risâlelerinin baş tarafına derc itmişlerdir. [24] 
Karadağ kânûnunun mü’ellifi bu husûsda dahi başka bir yola gidüb bu kânûn 
âileye ve mirâsa dâ’ir olan mevâddı hâvî olmadığından Alman erbâb-ı fünûnunun 
iltizâmgerdeleri olan usûl-i vâsi‘ayı te’sîsden ictinâb itmişdir. Mü’ellif en tabî‘î 
bir usûl üzre maddiyâtdan nazariyâta doğru giderek yekdiğerinden münâsebâtı 
olan mevâddı sıra ile derc eylemişdir.

Binâ-berin baş tarafında kısm-ı umûmi bulunmayub kânûnun tabî‘at ve 
te’sîrine dâ’ir bazı ahkâm evveliye derc olunarak küsûru ilerüye ta‘lîk idilmişdir. 
Bade tasarrufa ve hukûk-ı cedîdeye ve mukâvelâtın envâ‘ına geçilmiş ve 
mukâvelâtın nazariyât-ı umûmiyesine ve ta’ahhüdâtın menâbi-i sâiresine 
gidilmişdir. 

[25] Beşinci kısımda eşhâsdan ve hukûkun mevâd-ı sâ’iresinden bahs 
olunmuşdur. Bu cihetle diğer kânûnların baş tarafında olan mevâd bu kânûnun 
sonuna derc idilmişdir. Netekim bunun esbâb-ı mûcibesi beyân olunmuş 
olmağla tekrarına lüzûm görülemez. Ahkâm-ı nazariye ve ta‘rîfât ve îzâhât 

5  Gaius (130-180) Romalı hukuk bilginidir. Eserlerinden günümüze yalnız Digesta ve İntituniones kalmıştır.
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mevâd-ı mündereceden alınub son kısmında durûb-ı emsâl suretinde tahrîr 
idilmiş olmağla mü’ellif icâb-ı hale göre kabûl itdiği usûlde sebât eylemişdir.

Kânûnun lisânına dâ’ir dahi gerek aslını ve gerek Fransızca tercemesini 
mütâla‘a iden zevâta bazı îzâhât virmeğe lüzûm görürüz. Monteskiyö 6: “ 
Nizâmât idrâkları â‘dî olan adamlar içün yapılmış olmağla muğlak olmamalıdır.  
Nizâm fen-i mantık olmayub bir âile pederinin tefekkürü hükmündedir.” 
dimişdir. [26] Bu kâ‘ide akl-ı selime dahi mütâbıkdır. Monteskiyö’den evvel 
Bakon7 dahi bu kâ‘ideyi neşr itdiği gibi andan sonra Bentham8, Portalis9 ve 
Savigni10 tekrâr eylemişlerdir. Ale’l-husûs Karadağ’da hukûkun nazariyâtı 
bugüne kadar ma‘lûm olmadığından kâ‘ide-i mezkûre daha sahîhdir. Binâ-berin 
vâz‘ı kânûn a‘vâm lisânını söylemeli ise de hukûka dâ’ir olan fikirleri beyân 
itmek içün o lisânda kelimât-ı lâzime bulunmaz ise ne yapılmalıdır? Karadağ’da 
tekellüm olunan Sırb lisânı sâ’ir Islâv lisânları gibi zengîn ise de hukûka dâ’ir 
ıstılâhât-ı fenniyece fakirdir. Memleketde cârî olan hukûkun az bir şey olmasına 
nazaran bunâ istiğrâb olunamaz. Bu suretde vâz‘ı kânûnun ıstılâhât-ı lâzimeyi 
kısmen îcâb itmesi lâzım gelmişdir. Bundan evvel ma‘lûm olmayan bazı usûl 
ihdâs olunduğundan vâz‘ı [27] kânûn onları yeni kelimeler ile beyân itmişdir. 
Bu yeni kelimelerin anlaşılub kabûl olunması içün lisâna vukûf dahi lâzım 
idi. Lâtin ve Alman ve İtalyan lisânlarından alınub ahâlinin anlayamayacağı 
ecnebî kelimelerinden ictinâb itmeli idi. 1887 tarihinde işbu kânûnun mü’ellifi 
tarafından Petersburg darü’l-fünûnunda bu mes’ele üzerine şâyân-ı dikkat 
bir nutk irâd olunmuşdur. Kendisinin eser-i gayreti Islâv memleketlerinde ve 
ale’l-husûs Belgrad ve Zagreb’de tahsin olunmuşdur. Erbâb-ı mütâla‘a o esere 
mürâca‘at idebileceğinden bu yeni kelimelerin ma’nâ-yı sahîhelerini muhâfaza 
ve bu kânûnun ıstılâhât-ı mahsûsasını vikâye itmek içün tercemesinde hayli 
müşkülât görüldüğünden burada beyânıyla iktifâ olunur. [28] Kânûnda âdât-ı 
câriyenin nazar-ı dikkate alındığına dâ’ir son bir mütâla‘a dahi beyân olunur. 
Mü’ellif mâzi ile müstakbel beyninde bir râbıta-i kuvviyeyi muhafaza ile ciddi 
bir eser meydâna getirmek arzusunda olduğunu ityân itmişdir. Zamanımızın 
sâ’ir kânûnlarından ziyâde bu kânûnda âdât-ı memlekete ri‘âyet idilmişdir.

Kânûnun noksanı âdât ile ikmâl ve pek çok mahallerde âdâta 
mürâca‘at olunması tavsiye kılınmışdır. Meselâ rehin maddesinde 

6  Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, 18 Ocak 1689 – 10 Şubat 1755 yılları 
arasında yaşamış Fransız siyaset bilimcidir.
7  Francis Bacon, 1561-1626 yılları arasında yaşamış İngiliz filozof ve hukukçu.
8  Jeremy Bentham, 15 Şubat 1748 – 6 Haziran 1832 yılları arasında yaşamış İngiliz filozof ve hukukçu.
9  Jean-Étienne-Marie Portalis, 1746-1807 yılları arasında yaşamış olan Fransız politikacı.
10  Friedrich Carl von Savigny, 21 Şubat 1779- 25 Ekim 1861 yılları arasında yaşamış Alman hukukçu.
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teferru‘âtın ilerüde mu‘âmelât üzerine mebni bir nizâmnâme ile ta‘yîn 
olunacağı bildirilmişdir.

2 ve 3 ve 716 ve 717 maddelerinde mü’ellif bir kâ‘ide-i umûmiyye 
vaz‘ itmişdir. Kânûnda sarâhat olmayan şeylerde örf ve â‘dât-ı belde icrâ 
olunacakdır. 

[29] Vâz‘ı kânûn bir işi evvelden keşf idememiş ise hatırından geçmeyen 
bir şeyi dedirtmek içün kânûnu çekişdirmemelidir. O halde hâkim âdât var ise 
onu icrâ ider yok ise emsâle ve hakkâniyyete tatbiken kararını virir. Burada 
mevzû‘ı bahs olan emsâl yalnız kânûndan alınmayub âdâtdanda alınabilür. 
Üçüncü maddede vaz‘ olunan bu kâ‘ide âdâta sâ’ir Avrupa kânûnlarında olan 
dereceden ziyâde ehemmiyyet virmişdir.

3
İşbu kânûn 1031 maddeyi hâvî olmağla ahkâm-ı asliyyesi ber-vech-i âtî 

hülâsaten beyân olunur:
[30] İlk 25 madde ahkâm-ı umûmiyye unvânıyla kısm-ı evveli teşkîl idüb 

nizâmâtın tatbîkât ve icrââtından bâhisdir.  Bunlarda hukûk-ı umûmiyyeye ta‘alluk 
iden mevâd dahi bulunur. Ahkâm-ı mezkûreye tevfîkan umûm Karadağlılar 
hukûk-ı medeniyyeyi hâ’iz olub cümlesi kânûn nazarında müsâvidirler. Re’is-i 
hükümet bile kavânîn-i medeniyyeye tâbi‘dir. Ber-vech-i hakkâniyyet bedeli 
peşîn tesviye olunmak şartıyla menâfi‘-i umûmiyye içün istimalât maddesi 
müstesnâ olarak hiçbir kimsenin hak-ı tasarrufuna tecâvüz olunamaz. Kimse 
kendi kendine icrâ-yı âdalet idemez. Kimsenin malı elinden cebren alınamaz ve 
meşrû‘ olan hak-ı tasarrufunda ta‘cîz ve tasdî‘ idilemez.

[31] Şâyed tasdî‘ veya gasb vukû‘bulur ise istifâ-yı hak içün üç aya kadar 
da‘vâya kıyâm itmek lâzımdır. İş bu tasarruf usûlü esâsen Romalıların efkârından 
iktibâs olunmuşdur. 26. maddeden 221. maddeye kadar olan ikinci kısmı 
“tasarruf ve sâ’ir hukûk-ı ciddiye beyânındadır” unvânıyla olub Fransa hukûk-ı 
medenisinin esâsından başka bir usûl vaz‘ olunmuşdur. Karadağ’da emlâk sarf-ı 
mukâvele ya‘ni tarafeynin rızâsı ile ferâğ olunamayub emlâk ferâğına dâ’ir olan 
bir mukâvelenin mahkeme tarafından tahrîr ve tasdîk olunması lâzım gelür. 
Emvâl-i menkûlenin ferâğı teslîm ile icrâ olunur.

[32] Hulûs-ı niyet ile bir mala mâlik olanın hak-ı tasarrufu içün mürûr-ı 
zaman lâzım gelüb bunun müddeti dahi emvâl-i gayri menkûle içün 15 sene 
yâhûd bilâ inkıtâ‘ tasarruf şartıyla 30 senedir. Bu ise mutasarrıfın musaddak bir 
sened irâye idüb idememesine göredir. Emvâl-i menkûle içün mürûr-ı zaman 
müddeti 5 yâhûd 15 seneye tenzîl idilmişdir. Mürûr-ı zamanla tasarruf usûlü 
Karadağ âdetinde değil idi.
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Herkes emlâkını kime diler ise satabilür ise de memleketin âdât-ı kadîmesi 
vechle efrâd-ı âile ta‘allükâtın ve köy ve kabile halkının hak-ı takaddümleri 
vardır. Bu gibi alâkadârlara ihtâr-ı keyfiyet idilmiş ise bir haftaya kadar 
mu‘âmele-i lâzımeye teşebbüs itmelidirler. İhtâr olunmamış ise mukâvelenin 
mahkeme tarafından tasdîki tarihinden itibâren [33] mürûr-ı zaman bir  
aydır.

Prens tarafından ihdâ olunmadıkca hiçbir ecenebi Karadağ’da mutasarrıf-ı 
emlâk olamaz. Sırf siyasî olan bu istisnâdan başka ecnebiler Karadağlıların 
hukûk-ı medeniyyelerine seyyânen mazhar olurlar.

Kânûn usûl-i tasarrufdan bahs eyledikden sonra hak-ı tasarrufun usûl-i 
umûmiyyesini beyânla bunun derecesini ta‘yîn ve istifâ-yı hukûk mu‘âmelâtından 
bahs eyler. İstifâ-yı hukûk emvâl-i menkûle ve gayr-i menkûlede dahi câridir. 
Emvâl-i gayr-i menkûlede Islâvların âdetlerinde eski Cermenyalıların anefaniğ 
(anefang) dedikleri âdete mutâbık olarak asvod (svod) isminde bir âdet 
bulunmakda idi ise de bunun terki ile Roma hukûkuna i‘tibâr idilmesi tercîh 
kılınmışdır. Âdet-i mezkûreden 101. maddede zayıf bir iz bulunmaktadır. [34] 
İştirâk-ı tasarrufa ve komşulukdan tevellüd iden hukûk ve ta‘ahhüdâta ve isti‘mâl 
ve istifâdeye dâ’ir olan mevâd hakkında Roma ve Fransa hukûkuna mutâbık 
ahkâm vaz‘ olunub müstesnâ olan irvâ-ı arâzi hakkında âdât-ı mahalliye i‘tibâr 
olunmuşdur. 

Rehin ve istikrâz fâ’izi içün irâd terki usûlünden burada bahs-ı lüzûm 
göremeyiz. Rehin ahkâm-ı mahsûsaya tâbi‘dir. Mü’ellif-i kânûn Fransa ve 
Almanya ve Rusya âdetlerini tedkîk ile Karadağ’da kâbil-i icrâ bir usûl 
aramakla beraber akvâm-ı mütemeddinede cârî olan emniyyet ve i‘tibârın icâb 
itdiği şerâite mutabık olmasını nazar-ı dikkate almışdır. Almanya’da olduğu gibi 
terhîn-i emlâk defâtiri ihdâs olunmaz ise de terhîn-i emlâk kuyûdı mahkemeye 
havâle olunmuşdur.

[35]İş bu kânûn gerek husûsi ve gerek umûmî mukâvele ile olan rehini 
kabûl itmişdir. Kaydı iki tarafın takrîri ile mahkeme kaleminde bulunan bir 
defter-i mahsûsda icrâ olunur. Gerek kayd ve gerek fesih-i kayd içün iki tarafın 
ifâde yâhûd celbleri üzerine mahkemenin bir emri lâzımdır.

Elinde rehini olan bir dâ’in rehini diğerine terhîn idebilür. 
Kânûn hukûk-ı cedîdeden hukûk-ı şahsiyyeye nakl-i kelâm idüb husûsîden 

umûmiye geçer. Mukâvelâtın envâ‘ından bahs olundukdan sonra usûl-i 
ta‘ahhüdât dahi vaz‘ olunmuşdur. Bunlar 222 maddesinden 393 maddesine 
kadar olan üçüncü ve 494 maddesinden 635 maddesine kadar olan dördüncü 
kısımlarda mündercdir.



44    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

[36]Envâ‘-ı mukâvelâtın tertîbi Fransa kânûnuna mutâbıkdır. Yalnız bazı 
unvân ve taksîmâtı başkadır. Fransa kânûnunda muğlak olan icâre mukâvelesi 
Karadağ kânûnunda beş altı mukâveleye taksîm olunmuşdur. Emlâk ve demirbâş 
hayvânât ve hıdmetci ve hıdmât-ı mütekâbile ve nakliye icâreleri içün başka başka 
fasıllar vardır. Fransa’da ma‘rûf olmayub Karadağ’da cârî olan iki mukâvele 
bulunub birine supona ve diğerine Asprega (sprega) dinilür. Supona gübreyi 
taksîm itmek şartıyla mer‘âya bir nev‘i hissedârlıkdır. Hissedârlar bir çobanın 
yanında olmak üzre mer‘âya beraber mikdâr-ı hayvan irsâlini ve bunlara lâzım 
olan tuzun i‘tâsını ta‘ahhüd iderler. Asprega bir nev‘i şirket olub hissedârlar 
öküzleri ile bir iş görülmesini ta‘ahhüd eylerler. Son bir fasılda hibeden 
bahs olunmuşdur. [37]Bu mukâvelât-ı muhtelifeye dâ’ir olan ahkâmı gözden 
geçirdikde bazı şâyân-ı dikkat husûsları görürüz. Meselâ bey‘ maddesinde bây‘i 
mebî‘n fürûhtı takdîrinde 50 seneye kadar anı tekrâr mübâya‘a itmek hakkını 
muhâfaza idebilür. Müşteri bây‘ie haber virmeksizin mebî‘î satamayacağından 
emvâl-i menkûleden ise iki güne gayr-i menkûl ise bir haftaya kadar mebî‘î alur. 
Fâ’iz nizâmı % 8’dir. Bâ-mukâvele olan fâ’iz nihâyet % 10’dur.

Bazı ameliyât icrâsı içün bazı kesân hıdmât-ı mütekâbile mukâvelesi akd 
iderler. Bu mu‘âvenet meccânen olub fâidesi mütekâbildir. Ancak bu yolda 
çalışanların hayvanları ile beraber beslenmeğe hakları vardır. Hıdmât mukâbili 
bir sene zarfında taleb olunmaz ise mürûr-ı zaman olur.

[38] “Moba” ta‘bîr olunan amele-i mükellefe usûlü dahi bulunub bunda 
fâ’ide-i mütekâbile yokdur. 

Dul bir kadına yâhûd yetim ve biçârelere hürmeten dahi amele-i mükellefe 
usûlü cârî olabilüb bu takdîrde amele yemek dahi almazlar. 

Bir emâneti kabûl iden fevka’l-âde dikkate mecbûrdur. Müsâmaha ider ise 
mes’ûl olur ve emânet parayı kullanur ise mahkeme tarafından % 10’dan 20’ye 
kadar ta‘yîn olunan fâ’izi virmekle borçludur. Emânet ile beraber bir sır dahi 
söylenmiş ise onun da ketmi lâzım gelür. Ve ifşâ olunur ise netâyicinden dolayı 
mes’ûliyyet tertib ider.

Medeni şirketlerde idâreye dâ’ir olmayan mevâd içün ittifâk-ı ârâ lâzım 
olmadığından kararlar ekseriyyet-i ârâ ile virilebilür.

[39]Şirketin nizâmât-ı mahsûsasında bu kâ‘ide hâricinde şeyler var 
ise bunlara tevfikân hareket olunabilür. Kefâlet mekâvelesinde kânûnen âdî 
kefâletden başka müşterek kefâlet ve kefâleti tasdîk idici ve müşterek kefilin 
medyûndan istifâyı hakkını te’mîn iden olabilür.

Oyun ve bahisde bu nizâmnâmede vaz‘ olunan kâ‘ide Fransa kânûn-ı 
medenisinin aynıdır. Kazanan resmen da‘vâya kıyâm idemez. Gayb iden dahi 
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bazı usûl-i müstesnâ olarak ziyânını tazmîn itdiremez. Kânûn-ı vücûd ile fikrin 
ta‘lîmine hıdmet iden oyunları kabûl ve tasdîk itmişdir. Fakat işte yeni bir 
hükm: Hilâf-ı ahlâk olmayub kânûnen kabûl olunmayan oyunlarda oyuncular 
tarafından bir şahsı sâlise yâhûd bir mahkeme kalemine te’mînât makâmında bir 
şey bırakmışlar [40] ise bu gibi oyunlar tasdîk olunur.

500 Frankdan ziyâde olan hibelerin tahriren icrâ ve mahkeme tarafından 
tasdîk olunmaları lâzımdır. Senevî 40 Frankdan ziyâde amele-i mükellefe usûlü 
dahi böyledir. Nankörlük sebebiyle hibe fesh olunur. Bunun içün mürûr-ı zaman 
müddeti 10 senedir. Şerâit-i mevzû‘anın âdem-i icrâsından dolayı dahi hibe 
fesh olunabilür. Bir de dâ’inleri dolandırmak efkârıyla idilen hibe münfesih 
olur. 494 maddesinden 635 maddesine kadar kânûnun dördüncü kısmında ale’l-
umûm mukâvelâtdan ve ta‘ahhüdâtı mûcib olan ukûd ve münâsebâtdan bahs 
mütekâbile olumuşdur. [41] Bu usûl-i umûmiyye hemân bi’l-cümle kânûnlarda 
takriben mütâbıkdırlar. Kabâhatden teveellüd iden ta‘ahhüdât-ı mesû’liyyet 
derecelerinin ta‘yîni ile tamamen irâ’e olumuşdur.  Bir kabâhat yâhûd kabâhata 
şebîh bir hareketden dolayı zarar ve ziyân da‘vâsı içün mürûr-ı zaman müddeti 
bir senedir. Bu müddet mutazarrırın zarar ve ziyânını bilmesi gününden i‘tibâren 
olunub bilemez ise zarar ve ziyânın vukû‘ı tarihinden i’tibâren 10 sene kadar 
mürûr-ı zaman müddeti ta‘yîn olunmuşdur.

Kabâhat üç sene mahbûsiyyeti müstelzim ise mürûr-ı zaman 20 senedir.
Mukâvele yâhûd kabâhatden tevellüd itmeyen ta‘ahhüdât [42] gelince iş 

bu kânûnda yalnız bir tarafdan kabûl olunan ta‘ahhüdât ve maslahatgüzârlıkdan 
ve diğerinin zararıyla zengin olmamak vazîfesinden bahs olunmuşdur. 

600. maddede denilmişdir ki:
“Gayr-i meşrûh bir iş içün alınan bir şey o iş icrâ olunsa da olunmasada 

istirdâd olunabilür. Fakat bu sûretde ahlâksızlık alan tarafında olub viren 
tarafda olmaması lâzım gelür. Her iki tarafda dahi ahlâksızlık var ise virilen şey 
istirdâd olunamayub alan tarafından fukarâ sandığına terk olunmalıdır.”.

Bu dördüncü kısmın son faslı mürûr-ı zamanın hitâmına dâ’irdir.
[43] Fransa kânûnunda olduğu gibi bazı ahvâl-i mahsûsada mürûr-ı zaman 

müddeti beş ve dört ve iki seneye tenzîl olunmuş ise de kâ‘ide-i umûmiyye 
olarak müddet-i mezkure 30 senedir. 

Bu müddetler Karadağ gibi küçük bir memleketde pek uzun ise de mürûr-ı 
zamanın müddeti hey’et-i ictimâ‘iyye ile mülkün terekkiyâtının ma‘kûsîdir. 
Âdât kadîmece mürûr-ı zaman ma‘lûm değil idi. Bu usûl 1851 ile 1860 tarihleri 
arasında Prens Danilo tarafından ihdâs olunmuşdur. Karadağlılarca “Bana olan 
borcunu yüz sene sonra da taleb idebilürüm” diyû bir darb-ı mesel var idi. Bu 
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âdât nazar-ı dikkate alınarak bir mühlet-i medîde ta‘yîn [44] olunmuş ise de 
bunun tenkîsî kâbildir.

636 maddesinden 766 maddesine kadar kânûnun beşinci kısmı eşhâsdan 
ve hukûkun mevâd-ı sâ’iresinden ve salâhiyyet ve hukûk-ı sâ’ireden bahs 
olunmuşdur. Had-i bulûğ 21 yaşında ta‘yîn idilmişdir. 18 yaşına varmamış 
olan bir sabi kâffe-i hukûkun icrâsına sâlih olduğu mahkeme tarafından tanılur 
yâhûd akd-i izdivâc idûb başka bir ikâmetgâh teşkîl ider ise had-i bulûğı daha 
evvel başlamış olur. Diğer tarafdan bir bâliğin alet-i dimâğiyyeye mübtelâ 
yâhûd safiyye olması taht-ı vesâyete alınmasına sebeb olabilür. Bu sûretde 
mahkeme bâliğin selâhiyyeti ne dereceye kadar tahdîd ve hangi hukûkun ve 
sıhhi ma‘rifetiyle icrâ olunduğu [45] mübeyyin bir karâr virilmelidir.

Gâ’ib yâhûd mevkûf olan kimesneler ve evlâdları olmayan dul kadınlar ve 
mahlûl olan mîrâs içün ve sıhhi nasb olunabilür. Yedi yaşından aşağı olan sabî 
hiçbir akde sâlih değildir.

Fakat bilâ masraf olan bir hibeyi kabûl idebilür. Yedi yaşından yukarı 
olan sabî yalnız vasînin ruhsatıyla ta‘ahhüdât altına girebilür ise de sâ’irlerini 
kendisine karşı müte‘ahhid idebilür. Peder yâhûd vasî sabî nâmına hareket 
iderler. 

Kânûn eşhâs-ı tabî‘iyyeden sonra eşhâs-ı ma‘neviyyeden dahi bâhisdir. [46] 
Bizce birinci ve en şâyân-ı dikkat olan şey “zadruga” nâmıyla Sırb ve Hırvatlarda 
şimdiye kadar bâkî kalan âilenin müştereken tasarruf emlâk usûlüdür. Kânûnun 
bu husûsda emvâl nokta-i nazarından bahis olunmuşdur. Vâz‘ı kânûn bu usûl ile 
teşkilât-ı dahiliyyesinin hudûd-ı asliyyesini ta‘yîn itmekle beraber muvakkaten 
âdât-ı kadîmiyeye mürâca‘at itmişdir. Mine’l-kadîm cenûb Islâvlarında cârî 
olan âile efrâdının müştereken tasarruf usûlü Fransa’da ale’l-husûs Nyorna11 
eyaletinde kadîmen cârî olan âdâta hayli mutâbıkdır. Ma-mâfih yeni kânûnda 
âdât-ı mezkûre esâsen muhâfaza olunmağla beraber mümkün mertebe ihtiyâcât-ı 
hâzıraya tevfîk ve eski mes’ûliyyet-i müştereke usûlü yerine âile efrâdının ayrı 
ayrı mes’ûliyyeti vaz‘ olunmuşdur.

Âilenin ahvâl-i müşterekesi evvelâ eskiden berü tasarruf olunan [47] şeylerden 
yani birkaç nesilden beri toplanan sermayeden ve sâniyen âile efrâdından her 
birinin mahsûl-i sa‘y ve amelinden i‘bâretdir. Diğer tarafdan âile efrâdından biri 
verâset yâhûd hibe ile aldığı şeye mâlik olub bâliğ olduğu takdîrde anı serbestçe 
tasarruf ider. Eski âdât üzre müteehhil bir kadının iş bu serbestçe tasarrufu kânûn-ı 
cedîde ile bir dereceye kadar tahdîd idilmişdir. Eşhâs-ı sâ’ire nezdinde hane re’isi 
efrâd-ı âileye vekâlet idüb yalnız kendisi icrâ-yı mu‘âmele ve akd-i mukâvele ider. 

11  Normandiya
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Âile efrâdından biri yalnız kendi başına ta‘ahhüd altına girebilür. Sâ’ir efrâd âile 
umûm efrâd âilenin menfa‘atine hıdmet iden bir ferdin ihtiyâcını tesviyeye mebnî 
olmaz ise zikr olunan ta‘ahhüdden dolayı mes’ûl olunamazlar. Âile efrâdından 
birinin kabâhatinden dolayı o kabâhat umûmun menfa‘ati ve muhâfaza-i mâl ve 
nâmûs içün [48]olmaz ise sâ’ir efrâd-ı âile mes’ûl olmazlar.

Ale’l-umûm âile evvelâ muzır bir fi‘ili men‘ itmemiş ve sâniyen o fi‘ile 
bir dereceye kadar iştirâk eylemiş ve sâlisen dikkatsizlik ile bir zarar ve ziyân 
vukû‘ bulmuş ve râbi‘an i‘tâ olunacak olan tazmînât 100 Frangı tecâvüz itmez 
ise efrâdından birinin sebeb olduğu ziyândan dolayı mes’ûldür. Hatta mahkeme 
âile efrâdından biri tesviye-i diniyye muktedir olmaz ise o dini kâmilen yâhûd 
kısmen âileye tehmîl ider.

Âile efrâdından biri mahkûm olur ise evvel be evvel borcunu kendi mâlı 
ile tesviye ider ve tesviye idemez ise âilenin emvâl-i müşterekesinde olan 
hissesinden tesviye ve tahsîl olunur. Bu sûretde âilenin o ferdin hissesini virûb 
ihrâç itmesi taleb olunabilür ve iki aya kadar âile onu ihrâç itmez ise borcunu 
der-uhde eylemiş olur. [49] Âilede iştirâk-i emvâlden sonra kânûnda sâ’ir eşhâs-ı 
ma‘neviyye ya‘ni kabile ve kilisa ve manastır ve hükûmet dahi ta‘dâd idilmişdir. 
Kânûnun ihdâs itmeyub tasdîk itmiş olduğu eşhâs-ı mezkûre ile beraber efrâdın 
serbestce ihtiyarları ile ihdâs olunan bazı eşhâs-ı ma‘neviyye dahi vardır. Bunlar 
dahi şirket ve mü’essesâtdır. Bu gibi eşhâs-ı ma‘neviyyenin tasdîki ve icâb 
ider ise istibdâda aslâ mahal bırakmayan bir usûl-i muhâkeme ile lağvı şûra-yı 
hükümete â‘iddir. Karadağ kânûnu Almanya kânûnu gibi mü’essesâtın hod be 
hod eşhâs-ı ma‘neviyye teşkîl idebileceklerini tasdîk itmişdir. Fransa’da dahi bu 
usûl darü’l-âcize ve hastahaneler içün cârîdir. Yetimleri toplamak veyâhûd çeşme 
ve köprüleri muhâfaza itmek içün bir hayr ittihâzının bir dâ’ire-i belediye yâhûd 
bir fabrika [50] veya sâ’ir bir hey’et tarafından kabulüne lüzûm bulunmayub 
idâre-i mahsûse makâmında mevcûd olabilür.

“Ta‘rîf ve izâhât ve ahkâm-ı müstemime” unvânıyla olan kânûnun son 
kısmından bahs ile Karadağ vâz‘ı kânûnun ne sebebe mebni zamanemiz 
nizâmâtından başka bir plânı kabûl itdiğini izâh eylemiş idik. Ale’l-husûs 
Almanya kânûnlarından evvelâ ahkâm-ı mahsûsaya hâkim olan kavâ‘id-i 
umûmiyye ve nazariye vaz‘olunmuşdur. Bundan evvel dahi ihtâr olunduğu 
vechle Karadağ’da bunun hilâfında hareketle ahâlî tarafından anlaşılmak içün 
ta‘rîfât ve nazariyât nihâyetine bırakılmışdır. Bu usûl sâyesinde vâz‘ı kânûn 
tasarruf ve 19 maddeden i‘bâret olub dördü birinci ve 15’i son kısma derc olunan 
hukûk-ı husûsiyye-i beyne’l-düvel gibi bazı mevâd-ı müşkileden tamamıyla 
bahs idebilmişdir. [51] İşte Karadağ kânûn-ı cedîdinin ahkâm-ı umûmîsi bundan 
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i‘bâret olub ne gibi ahvalde tanzîm olunduğu ve vâz‘ı kânûnun ne gibi müşkilâta 
tesâdüf iderek bunları nasıl bertaraf eylediğini beyân itmişizdir.

Ale’l-ade bir kânûn-ı medeni birçok fen-i hukûk erbâbından müteşekkil 
komisyonları netice-i gayretdir. Bu kânûn ise o kadar mevân‘î bertaraf iden bir 
zâtın gayret ve ehliyeti sayesinde tahrîr olunmuşdur.

Bu eser ehemmiyetini his ile mu‘âveneti sâyesinde ikmâline muvafık 
olacak zâtı ferd dirayetiyle intihâb iden Prens Hazretleri içün dahi bâ‘id-i 
iftihârdır.

[52]İş bu kânûnun neşrine dâ’ir olan kararnâmedir:
Biz ki cenâb-ı hakkın lûtf u i‘nâyeti ile Karadağ Prensi I. Nikola’yız:
Muhâbere-i ahire üzerine akd olunan musâlaha sâyesinde Karadağ hudûdı 

tevsî‘ olunub müstakil bir Avrupa Hükûmeti saffetiyle tanınmış ve hükûmetimiz 
memleketin vâridât ve servet-ı umûmiyyesini tezyîd itmek içün tedâbîr-i 
lâzımeyi ittihâz eylemiş ve gerek mülkün aksâm-ı muhtelifesi beyninde ve gerek 
memâlik-i ecnebiyye ile tevsî‘-i mübâdelât içün yollar inşâ olunmuş ve milletler 
ile hükûmetlerin tanzimen terkibine ve servet-i umûmiyyeye umûma müsâvât 
üzre icra-yı adâletin her şeyden ziyâde hıdmet ideceği derkâr bulunmuş olmasına 
mebni [53] tanzîm-i nizâmât husûsunda tabî‘î icrâ-yı hakkâniyyet ve adâlete 
bi’l-hassa atf-ı nazar-ı dikkat itmişizdir. Diğer tarafdan mukarrerât-ı ilâhiyye 
sâyesinde meleketimizin dâhilî ve hârici mu‘âmelât-ı ticâriyye ve sanâ‘isi hayli 
tevsi‘ itdiğinden emlâka dâ’ir muharrer nizâmâta lüzûm görülmüşdür. Binâ-berîn 
muhârebeden evvel tanzîmine beden olunan emlâka dâ’ir bir nizâmnâmenin 
neşrine karar virmişizdir. 

Ancak en büyük devletler içün bile müşkülâtdan âzâde olmayan bu 
teşebbüs Karadağ içün bir kat daha müşkül bulunmakda idi.

Bizim efkârımızca sâ’ir Avrupa memleketinde fen-i hukûka ve nizâmâta 
dâ’ir olan eserlerin bir kânûnun tanzîminde nazar-ı dikkate alınması elzem 
olmağla beraber Karadağ ahâlisinin ihtiyâcât-ı hazırasıyla âdât ve ve efkârlarına 
dahi dikkat itmek lâzım idi.

[54] İşte bu kânûn tanzîminde mu‘âmelât-ı ibtidâiyye bu usûle tatbîk 
olunmuşdur.

Bu teşebbüsün icrâsı Karadağ’a mütâmadiyen izhâr-ı tevcihle bu maksadın 
husûlüçün dahi lâzım olan vesâ’ili itâ itmiş olan Rusya Devleti’nin mu‘âvenet-i 
kuvviyesi sâyesinde müyesser olmuşdur.

An-asl Raguzalı olub Odesa Darü’l-fünûnunda mu‘allim olan Mösyö 
Bogizriç imparator-ı müteveffa II. Aleksandr tarafından bu husûsa me’mûr 
idilmiş olmağla Haşmetlû III. Aleksandr Hazretleri dahi kendisini ibkâ 
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eylemişdir. Islâvlık ve Ortodoksluğun hâmisi olan Çar Hazretleri umûm 
Karadağlılar ile beraber bu husûsda minnetdâr ve müteşekkiriz.

[55] Bu kânûn halen ve müstakbelen ahâlimize fevka’l-ade ehemmiyeti 
hâ’iz olmasına ve tanzîminde pek çok müşkülât bulunmasına ve emlâke dâ’ir 
olan bir kânûnun meziyyet-i mahsûsasına binâen mûmaileyhin eseri olan kânûn 
lâyıhası def‘âtle nazariyât ve ameliyât cihetlerini yerli vâcibi erbâb-ı vukûf 
ma‘rifetiyle tedkîk idilmişdir.

Biz dahi lâyıha-i mezkûreyi kemâl-i dikkatle mütâla‘adan geçirüb ilm-i 
hukûka ve âdât-ı müstahsinemize ve ihtiyacımıza muvâfık olduğunu görmüş 
olduğumuzdan ilerüde neşr ideceğimiz nizâmât içün bunu köşe taşı hükmünde 
ad ve şümâr ve iş bu kânûnu tasdîk ile emr ideriz ki: 

Birinci madde: 1888 senesi Temmuz’unun birinden i‘tibâren iş bu emlâk 
kânûnu tamamıyla mer‘îyyü’l-icrâ olunacakdır. 

İkinci madde: İş bu kânûnun ikinci kısmının üçüncü faslı [56] bir 
kararnâme-i mahsûsayla ilerüde ta‘yîn olunacak olan vakitde mer‘îyyü’l-icrâ 
olunacakdır.

Üçüncü madde: İş bu kararnâmenin resmî gazetemizin kısm-ı resmisinde 
neşriyle iş bu kânûn dahi neşr olunmuş olacakdır.

Dördüncü madde: İş bu kararnâmenin resmî gazetemizde neşri akabinde 
cümlenin kesb-i ma‘lûmât itmeleri içün iş bu kânûnnâmenin birer nüshası bir 
ay kadar her bir Karadağ mahkemesinde intizâr-ı umûmiyyeye arz olunacakdır.

Beşinci madde: İş bu kânûnnâmenin matbû‘ ve imzamızı hâvî olan bir 
nüshası hükûmetin evrâk dâ’iresinde hıfz olunacakdır.

Altıncı madde: Adliye nâzırımız iş bu karârnâmenin icrâsına me’mûrdur. 
Çetine’de neşr olunmuşdur. İmza Nikola-25 Mart 1888

4. 1888 Medeni Kanunundan Bazı Maddeler

Madde 1-İş bu kânûnun neşrine dâ’ir olan kararnâmede mer‘îyü’l-icrâ 
olacağı gün ta‘yîn olunmuşdur. Bu kânûnun gerek ikmâli ve gerek ta‘dilî içün 
i‘lâve olunacak olan nizâmâta gelince başka bir hüküm yok ise neşrlerinden 30 
gün sonra mer’îyü’l-icrâ olmağla başlarlar.

Madde 2-İş bu kânûnda yâhûd zeyillerinde muharrer olmayan mevâd içün 
örf-i belde ve âdât-ı hüsneye tatbîk-i hareket itmek lâzımdır.

Madde 3- Bir madde-i mahsûsa içün kânûn ve örf ve âdâtca bir nizâm-ı 
mahsûs bulunmadığı takdîrde emsâle yâhûd hakkâniyyete tatbiken karar 
virilmek icâb ider.
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Madde 4-Bir işde bir hükm-i kânûnun tatbîki husûsunda şübhe hâsıl olduğu 
yâhûd madde-i kânûniyyenin vâzıh olmadığı takdîrde 776-778. maddeleri 
ahkâmınca tefsîr-i kânûn-ı usûl-i mahsûsasına mürâca‘at olunur.

Madde 5-Karadağ nizâmâtının ahkâmı ale’l-umûm Karadağ kıt‘asında 
cârî olub emlâk husûsunda gerek nefs-i Karadağlılar ve gerek Karadağ’da sâkin 
bulunan yâhûd da‘vaları olan teb‘a-i ecnebiyye içün mer‘îyü’l-icrâdır.

Madde 6-Ecânib ile olan ticâret ve münâsebât hasebiyle bazen salifü’z-
zikr maddeden müstesnâ sûretde hareket ve mu‘âmele itmek lâzım gelür. Binâ-
berîn bazı işlerde Karadağ’da nizâmât-ı ecnebiyye Karadağ nizâmâtına tercîh 
olunur. Bazen dahi bazı işlerde Karadağ nizâmâtı memâlik-i sâ’irede dahi 
mer‘îyü’l-icrâ olunur. Bu husûslar ile bu bâbda icâb iden nizâmât 786. maddeden 
800. maddeye kadar muharrer ise de bu kâ‘ideler âtîde muharrer 7 ve 8 ve 9. 
maddelerin ahkâmıyla yâhûd bir mukâvele-i düveliyye veya bir nizâm-ı mahsûs 
ile tecdîd ve ta‘dîl olunmamış ise mer‘îyü’l-icrâ olunur.

Madde 7- Sâlifü’z-zikr madde mûcibince nizâmât-ı ecnebiyyeye tevfîk-i 
hareket itmek lâzım geldiği takdîrde dahi Karadağ hâkimleri bir mukâvele-i 
düzeliyye veyâhûd bir Karadağ nizâmı ile kendilerine evâmir-i resmiyye 
virilmedikce mezkûr ecnebi nizâmlarını nazar-ı dikkate almağa mecbûr 
değildirler.

Sâ’ir ecnebi nizâmâtının ahkâmına dâ’ir şübhe bulunduğu halde 
mübâyenetleri a‘lâkadârlar tarafından ta‘yîn olunmadıkça hâkimler nizâmât-ı 
mezkûreyi Karadağ nizâmâtına müt’abık ad ü şümâr ideceklerdir.

Madde 8- Nizâmât-ı ecnebiyye emniyyet-i umûmiyyeye dâ’ir Karadağ 
nizâmâtının hilâfında oldukları halde Karadağ mehâkimi tarafından tenfîz 
olunmayacakları gibi âdâba muvafık olmayan veyâhûd esâret gibi Karadağ’da 
câ’iz olmayan hilâf-ı insaniyyet-i usûle müsâ‘id bulunan nizâmât-ı ecnebiyye 
dahi mer‘îyü’l-icrâ olunamaz.

Madde 9- Memâlik-i ecnebiyyeden biri emlâk husûsunda yerliler ile 
Karadağlıları tefrîk ider ise Karadağ adliye müdürü şurâ-yı hükûmetle bi’l-
muvâffaka o memleketin teb‘asına dâ’ir mukâbele-i bi’l-misl kâ‘idesini cârî bir 
nizâm neşr ider.

Madde 10-Her şahs hâ’iz-i hukûkdur ya‘ni hudûd-ı nizâmiyye dâhilinde 
tasarruf-ı emlâka ve ihtiyârî vechle satmağa yâhûd hibe itmeğe muktedirdir. 
Esâsen kimsenin bu hakkı red olunamaz.

Madde 11-Mevki‘ ve iktidârı ne mertebede olursa olsun gerek zengin ve 
gerek fakir ve gerek büyük ve gerek küçük her şahs emlâka dâ’ir olan kânûna 
tâ‘bidir ve kânûn umûm içün müsâvidir.
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Madde 12-İhtilâf-ı mezheb-i emlâka dâ’ir olan hukûkda aslâ mûcib-i tefrîk 
olamaz. Zîrâ emlâk nizâmâtı gerek mezâhib-i muhtelifeden olan Hıristiyalar ve 
gerek Hıristiyan olmayanlar içün müsâvidir.

Madde 16- Herkesin mal ve mülkü mukaddes ve ta‘aruzdan masûndur ki 
hangi baha ile olur ise olsun emlâkının bir kısmını terke icbâr olunamaz.

Bu kâ‘ide-i esâsiyyeden müstesnâ olarak bir ihtiyâc-ı umûmî olduğu 
takdirde hükûmet bir şeyin yâhûd bir hakkın istimlâkını emr idebilür ise de 
istimlâk olunan şeyi tasarruf itmezden sahibine tazmînât-ı lâzimeyi tamamıyle 
itâ itmek iktizâ ider. İstimlâk içün bir kânûn-ı mahsûs tanzîm olunacakdır.

Madde 23-Hile ile bir şeye mâlik olan onu i‘âde itmeğe mecbûr olduğu 
halde aldığı hasılâtı dahi tazminâtıyla beraber itâ itmeğe mecbûrdur.

Madde 47-İş bu kısımda beyân olunan şerâ’it ile her bir Karadağlı emlâkını 
dilediğine satabilür ve Karadağ’da istediği mahalde emlâk alabilür.

Madde 63-Karadağ’da yalnız Karadağlıların tasarruf-ı emlâka hakları 
olduğuna dâ’ir olan nizâm-ı kadîm ba‘demâ dahi tamamıyla mer‘îyü’l-icrâ 
olacakdır. 64. maddede beyân olunan hâl müstesnâ olarak bu kânûn hilâfında 
olan mu‘âmelât hiç hükmündedir.

Madde 64-Yalnız Prens tarafından bir ecnebiye Karadağ’da emlâk ihsân 
olunduğu halde o ecnebi şerâ’it-i nizâmiyyesi ile emlâkı mutasarrıf olur.

Madde 101-Bir mal çarşıda ve bir mağazada veyâhûd müzâyede-i 
aleniyyede alınmış ise sahib-i evveli bedelini virmedikce malını alamaz ve fakat 
o maldan dolayı mes’ûl olan bir kimse var ise ondan tazminât taleb idebilür.

Madde 716-Ortodoks kilisaları ve manastırlar ve idâre-i rûhâniyye 
tarafından tasdik olunan mü’essesât-ı mezhebiyye nizâmât-ı hükümete muhalif 
olmamak şartıyla hûkûk-ı şahsiyete hâ’izdirler. İşbu kavâ‘id hükümetçe tasdîk 
olunan sâ’ir Hıristiyan mezheblerinin kilisa ve mü’essesâtları hakkında dahi 
cârîdir.

Madde 717-Sâlifü’z-zikrinden hükmü Hıristiyan olmayub taraf-ı 
hükümetden tasdîk olmuş olan bir mezhebin mabedleri ve sâ’ir mü’essesât-ı 
diniyyesi (Müslüman camileri gibi) hakkında dahi cârîdir.

Madde 776-Kânûnu şerh ve tefsir itmek lâzım geldikde îcâb ider ise her 
şeyden evvel nakillerin tabî‘î ma‘nâsını tasrîh itmek lâzımdır. Bade kânûnun 
neşri zamanındaki ahvâl dahi nazâr-ı mütâla‘aya alınub vâz‘ı kânûnun efkârını 
keşfe teşebbüs ve tedkikât-ı lâzıme icrâ olunur. 

Madde 777- Vâz‘ı kânûnun filân işi nazar-ı i‘tibâra almamış olduğu işbu 
tedkikaddan anlaşılur ise o işe dâ’ir kânûnda sarâhat olmadığına hükm olunur. Bu 
sûretde hâkim işbu nizâmnâmenin 2. ve 3. maddeleri ahkâmına tevfîk hareket ider.



52    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

Madde 778- Vâz‘ı kânûn bir nizâmı kendisi tefsîr itmiş ise o nizâma tevfîk 
hareket itmek lâzım gelür.

Madde 987-Kânûn umûm içün birdir.
Madde 988-Kânûn ne kadar şedîd olur ise olsun yine kânûndur.
Madde 989-İyi âdetler kaide hükmündedir. Âdet ne istilzâm ider ise kânun 

dahi onu istilzâm ider.
Madde 990-Fena bir âdet muteber olamaz ve kânun hükmünde meriyü’l-

icrâ olmaz.
Madde 991-Bazı nâdir olan ahvâlde kâ‘ide mefkûd olur.
Madde 997-Senin malın mukadde ise benimki de mukaddesdir. Sen kendi 

malını sakla! Fakat benimkine ilişme!
Madde 998-Başkasını ızrâr itmemek şartıyla eşya-yı mevcûdadan mümkün 

mertebe istifadeye serbestsin.
Madde 990-Memnû‘ olmayan bir şey namussuz olabilir.
Madde 1001-Bir şeyden istifâde eden mesârıfını da çekmelidir.
Madde 1002-Kânûnun sana verdiği bir şeyi hiçbir kimesne senin elinden 

alamaz.
Madde 1004-Başkasının işi benim hakkımı azaltamaz.
Madde 1007-En çok en aza hâvidir.
Madde 1031-Hakkını ihmâl iden onu zâyi‘ ider ise yalnız kendi kendisinden 

şikâyet idebilür.

Sonuç

Karadağ denilen topraklar çok uzun süre Lovçen Dağı’nın zirvesinin 
eteklerinde kurulmuş küçük bir köy olan Çetine’den ibaretti. XVIII. yüzyılın 
sonunda Brda, 1878 sonrasında ise Nikşiç, Podgorica, Bar, Ülgün gibi çok 
önemli kazanımlarla günümüz Karadağı’na yakın topraklara ulaşıldı. Topraklar 
genişleyince daha evvel çok ilkel düzeyde olan medeni hukuk bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıktı. Yukarıda Nikola beyannamesinde bu durumu zaten açıkça 
ifade etmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus Karadağlılar gibi yarı 
vahşi bir toplumun hukuk sitemine geçmesidir. Tabiî olarak bu hiç de kolay 
bir dönüşüm değildi. Zira vladikalar dahi kendilerini ziayerete gelen Batılılara 
Çetine’de günümüzde müze olan evinin alt katında olan düşman kellerinden 
oluşan koleksiyonlarını gösteriyorlardı.  Kelle koleksiyonu bir Karadağlı erkek 
için övünülecek bir durumdu.  Onlar eşlerine verilecek en iyi hediyenin düşman 
kellesi olduğuna inanırlardı. 1884’de Nikola’nın daveti üzerine onun bir yurt 
gezisine katılan Osmanlı Sefiri Ahmed Cevad Paşa gördükleri karşısında, “Şu 
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medeniyet asrında Avrupa’nın ortasında Afrika vahşilerine taş çıkarır adamlar 
bulunduğunu kemâl-i hayret ile hatırdan geçirmiş idim.” demekten kendini 
alamamıştır. Hukuk bu bağlamda onlar için ne anlam ifade eder? Bu sorunun 
cevabını vermek güçtür. Büyük ihtimal sıradan insanlar için bunun çok da önemi 
yoktu. Keza onlar her problemi silahla çözmeyi adet edinmişlerdi. 1855 kanunu 
yayınlanınca Vladikaları Danilo’nun kendilerini kontrol edeceğini düşünen 
Karadağlılar 1856’da onu öldürmeye kalkışmışlardır. Danilo bu ilk suikasttan 
kurtulmuşsa da işin peşini bırakmayan rakip klanlar 13 Ağustos 1860’da 
Kotor’da onu öldürmeyi başarmışlardır. Çünkü Karadağ gibi bir ülkede gelenek 
herşeydi. O zaman kanuna ne gerek vardı? Karadağ’da kanunlaştırma 
hareketlerine ait belgeler Çetine’deki Ulusal Müze’de kutsal birer hazine olarak 
sergilenmektedir. Fakat uygulamada olduğu dönemde hükümeti idare edenler de 
dâhil bu metinlere uyulduğunu iddia etmek güçtür. 

Karadağ’daki sosyal yapıya rağmen Nikola’nın ilan ettiği medeni hukuk 
metni Karadağ hukuk tarihi için çok büyük öneme sahiptir. Tüm eksiklerine 
karşın ilan edilen metin dönemin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan ileri 
bir metindi. Nitekim bu sayede Nikola 1905’de anayasal bir düzen tesis 
edebilmiş ve modern Karadağ’ın temellerini atabilmiştir. Bugün Karadağlılar 
dünyadaki en medeni toplumlardan biridir ve onların bugüne gelmesinde hiç 
şüphesiz 1888 medeni hukuk kanunu çok önemli bir aşama olmuştur. Bu yüzden 
Karadağ’daki “gerçek” kanunlaştırma hareketi 1888 medeni hukuk kanunu ile 
başlamıştır demek çok iddialı bir cümle değildir. Sultan Abdülhamid de eski 
toprağı yeni komşusu Karadağ’da olan gelişmelere kayıtsız kalmamış, 1895’te 
tüm kanun metnini Türkçe’ye tercüme ettirmiştir. Mevcut metin, 1876 
anayasasını rafa kaldıran sultanın çevresindeki kanunlaştırma hareketleri ile ne 
kadar ilgili olduğunu göstermesi açısından da anlamlıdır. 
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1

1. Giriş

Osmanlı Devleti’nin resmî gazetesi olarak yaklaşık 91 yıl boyunca 
yayınlanan Takvîm-i Vekâyi2, zamanının fenomeni olmakla birlikte 
modern araştırmacıların da ilgisini bir hayli çekmiştir. Takvîm-i Vekâyi 

yayın hayatına başladığı andan itibaren dönem dönem uzun süreli kesintilerle de 
olsa devletin kamusal alandaki resmî sesi ve temsilcisi olarak, önemli misyonlar 
üstlenmiştir. Nitekim Osmanlı arşivinde Takvîm-i Vekâyi gazetesini konu 
edinen evrakların büyük bir çoğunluğunun hat tasnifinde yer alması, gazetenin 
devletçi eksendeki yerini açıkça göstermektedir. Gazetenin ilerleyen yıllarda 

1 Bu çalışma, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda Hakan Şallı tarafından 
hazırlanan “Balkan Savaşları’nda Bürokrasi, Basın ve Kamuoyu” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
2  İlk nüshası 1 Kasım 1834 tarihinde yayınlanan Takvîm-i Vekâyi her ne kadar Cumhuriyet döneminde 
“Ceride-i Resmiyye” ile ikame edilmiş olsa da gazetenin Takvîm-i Vekâyi ismi ile son sayısı İstanbul 
Hükümeti’nin resmi olarak sona erdiği 4 Kasım 1922 tarihinde yayınlanmıştır bk. Nesimi Yazıcı, “Takvîm-i 
Vekâyi”, TDVİA, C 39, İstanbul 2010, s. 490-492. Aslında II. Mahmud döneminde yayınlanan Takvîm-i 
Vekâyi Osmanlı sınırları içerisinde Türkçe olarak yayımlanan ilk süreli yayın değildi. Öyle ki ilk Türkçe 
süreli yayın, 1828 yılında Mehmet Ali Paşa tarafından Mısır’da haftada iki defa yayınlanan Vakayi-i Mısriyye 
gazetesidir. Bu ve daha fazlası için bk. Nesimi Yazıcı, “Vakayi-i Mısriyye Üzerine Birkaç Söz”, OTAM, S 2, 
İstanbul 1991, s. 267-278.
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Fransızca, ardından da Rumca ve Ermenice olarak yayınlanması, devletin 
Takvîm-i Vekâyi üzerinden her kesim ile diyalog kurabilme gayretinde olduğuna 
işaret etmektedir (Ertuğ, 1970, s. 151-152). Öte taraftan Takvîm-i Vekâyi’nin 
Osmanlı ve uluslararası kamuoyunda oynadığı rol hakkında pek çok açıdan 
örneklendirmelerde de bulunulabilir. Takvîm-i Vekâyi savaş merkezinden ele 
alındığında gazetenin bölgesel çatışmalar dışında, Osmanlı kamuoyunu ilk kez 
Kırım Harbi (1853-1856) sırasında günlük harp haberleri ile bilgilendirdiği 
görülmektedir (BOA., HR.SYS., 1349/50; Yapıcı, 1999). Bu noktadan hareket 
edildiğinde Takvîm-i Vekâyi’nin Balkan Savaşları sırasında kullanılmış olması 
hiç de şaşırtıcı değildir. 

Gazetenin yaklaşık bir yüzyıllık yayın hayatı sürecinde yayımlanan 
nüshaları, araştırmacılar tarafından farklı olay ve olgular üzerinden birçok 
kez değerlendirilmiş ve kaleme alınmıştır. Örneğin Takvîm-i Vekâyi, tıpkı bu 
çalışmada olduğu gibi savaş ve siyasi kriz dönemleri göz önüne alındığında Mısır 
Sorunu (Aslan, 2017), Kırım Harbi (Yapıcı, 1999), Ermeni Meselesi (Kandil, 
2003) gibi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini konu edinen çalışmaların 
temel referans kaynağı olarak kullanılmakla birlikte (Akandere, 1999, s. 417-
467) gazetenin Osmanlı basını bağlamındaki hemen hemen tüm çalışmaların 
adeta başlangıç noktasını temsil ettiği de görülmektedir. Fakat gazete hakkında 
kaleme alınan çalışmaların birçoğu genel olarak bir transkripsiyon çıktısından 
öte veriler ileri sürememiş (Benzer, 2013) dolayısıyla gazete ilgili literatüre 
daha ziyade bir “hammadde” olarak dâhil edilmiştir (Koloğlu, 1982).

Öte taraftan Osmanlı basını ve Balkan Savaşları bağlamında kaleme alınan 
çalışmalara bakıldığında çok daha ilginç sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Nitekim 
Balkan Savaşları, günümüze değin Osmanlı basınını meydana getiren birçok 
gazete ve dergi üzerinden kaleme alınmış olsa da Takvîm-i Vekâyi herhangi 
bir çalışmada ana kaynak olarak kullanılmadığı gibi, söz konusu çalışmalarda 
referans olarak bir kez dahi zikredilmemiştir (Şallı, 2021, s. 14-19). Bu çalışma, 
gazetenin Balkan Savaşları döneminde yayımlanan sayılarını inceleyerek ilgili 
literatüre mütevazi bir katkı sağlama amacını taşımaktadır.

2. Takvîm-i Vekâyi’nin Savaş Döneminde Neşrettiği İlave Yayınlar

Savaş sırasında meydana gelebilecek kriz anlarını yönetebilmek diğer 
bir deyişe mağlubiyet haberlerinin kamuoyunda olumsuz bir atmosfer 
oluşturmasını önleyebilmek için başvurulan ilave yayınlar, bu dönemde 
devletin en önemli kamusal aygıtlarından biri olarak kullanılmıştır. Nitekim 
İngiliz savaş muhabiri Bartlett’ın İstanbul’a gelir gelmez fark ettiği hususlardan 
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biri, basının resmî onay almadığı sürece önemli havadisleri yayınlayamadığı, 
fakat hükümete ait en gizli sırların bile birkaç saat içinde umuma açık bir hale 
geldiğidir. Dolayısıyla aynı konunun kısa bir süre içerisinde farklı biçimlere 
bürünerek dilden dile dolaşmasına neden olan bu durum karşısında Osmanlı 
başkentinde hakikate ulaşmak oldukça güç bir hal almaktaydı (Bartlett, 2014, 
s. 25; Baldwin, 2012, s. 52). Tıpkı Bartlett gibi Tatar muhabir Fatih Kerimi 
de gazete yönetimlerinin her gün mübalağalı haberler içeren sayfalarını büyük 
harflerle basarak idarehanelerinin kapılarına astığını, hükümetin de kamuoyunu 
ümitsizliğe düşüren bu gayriresmî haberlerin yayımlanmasını yasakladığına 
değinmektedir (Kerimi, 2001, s. 27).

20. yüzyıl Osmanlı basınının en renkli karakterlerinden biri olarak 
neredeyse tüm İstanbul gazetelerinde çeşitli görevler üstlenen Münir Süleyman 
Çapanoğlu’nun İstanbul basınını konu edinen “Basın Tarihimizde (İlave)” 
adlı çalışması, bu yayın türünün ortaya çıkışı ve özellikleri hakkında detaylı 
bilgiler içermektedir. Çapanoğlu’nun babasından naklettiği üzere Osmanlı 
basınındaki ilk ilave, Kırım Savaşı sırasında Cerîde-i Havâdis gazetesi 
tarafından yayımlanmıştır. Çapanoğlu, ilaveler hakkında daha çok İstanbul 
basınında aktif olarak görevde bulunduğu II. Meşrutiyet’in ilânı ve sonrasındaki 
sürece dair bilgiler vermekte ve şu ifadeleri kullanmaktadır; “1908 İnkılâp’ında, 
Trablusgarp ve Balkan Savaşı esnasında, günlük gazetelerin satışa çıkarıldıktan 
sonra gelen resmi bir tebliği, önemli bir haberi halka bildirmek için bulunan bir 
formüldü… Balkan Savaşı’nda ilave çok satardı. Herkes sokaklara uğrar, bir tane 
ilave alabilmek için adeta boğaz boğaza gelirdi”3. Öte yandan Balkan Savaşı’nın 
yoğun gündemi, Avrupa kamuoyunda da benzer bir ihtiyacın hissedilmesine 
neden olmuş, The Times zaman zaman günlük nüshasının yanında 2 penslik 
ücret karşılığında savaş gündemine dair ilave olarak adlandırılabilecek yayınlar 
yapmıştır (Şarlak, 2018, s. 16).

Münir Süleyman’ın da ifade ettiği gibi Balkan Savaşları sırasında 
oldukça rağbet gören ilave yayınları, her birinin ebatları hatta sayfa renkleri 
bile birbirinden farklılık gösteren tek sayfalık gün sonu metinleri olarak 
değerlendirilebilir (Çopanoğlu, 1960, s. 21-51). Nitekim savaş döneminde 
fiyatları artan mürekkep, kâğıt ve dizgi fiyatları nedeniyle özel gazeteler sayfa 
ebatlarını, baskı kâğıtlarının kalite ve renklerini sık sık değiştirmek, hatta bu 
nedenle yayınlarını bir süre tatil etmek zorunda dahi kalmıştır (Duman, 2005, 

3  Çapanoğlu, çalışmasında ilavelerin sadece içerikleri hakkında değil biçimsel özellikleri hakkında da çeşitli 
ilave görselleri eşliğinde bilgiler sunmaktadır, bk. Münir Süleyman Çapanoğlu, Basın Tarihimizde (İlave), 
Yeni Doğuş Matbaası, Hür Türkiye Yayınları, İstanbul 1960, s. 21-51.
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s. 70). Bununla birlikte ilave yayınların özellikle savaş sırasında sahip olduğu 
önem ve popülarite, Sadaret tarafından da fark edilmiş, “vakayi-i harbiyeye 
dair ilave neşrinden” büyük bir gelir elde edileceği ön görülerek bu gelirin 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tahsis edilmesi gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda 
ilavelerin, Takvîm-i Vekâyi’nin basıldığı Matbaa-i Amire ile birlikte Matbaa-i 
Askeriye tarafından yayımlanması planlanmıştır. Gündeme getirilen bu teklif 
Meclis-i Vükelâ’da müzakere edilerek uygun bulunmuş ve akabinde uygulamaya 
konulmuştur (BOA., BEO., 4098/307340). Buna göre Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
yararına neşredilecek ilavelerden sadece kâğıt ücreti alınacak ve elde edilen tüm 
gelir cemiyete aktarılacaktı. Bununla birlikte ilave yayınlarında herhangi bir 
sorun ve gecikme yaşanmaması için matbaa memurlarının saat 22.00’ye kadar 
nöbetleşe bir şekilde çalışmaları planlanmıştır (BOA., MF. MKT., 1182/1, s. 1). 
Fakat Sadaret aynı işin iki farklı matbaada gerçekleştirilmesinin “çoğu vakit 
imkân hâsıl olamayacağına binaen gerek menfaat ve suhulet ve gerek kontrol 
itibarıyla” ilavelerin sadece Matbaa-i Amire’de yayımlanmasına karar vermiştir 
(BOA., MF. MKT., 1182/1, s. 2). Nitekim 24 Ekim 1912 tarihinde Harbiye 
Nezareti’nden bildirildiğine göre, harekât-ı harbiye hakkında ilave neşriyat 
olarak yayınlanacak tebligatlar, Karârgâh-ı Umûmî Birinci Şubesi tarafından 
Matbaa-i Amire’ye gönderilmesine rağmen ilavelerin yayımlanmasında gecikme 
yaşanmakta ve bu durum Hilâl-i Ahmer Cemiyeti adına olumsuzluklar meydana 
getirmekteydi. Bu doğrultuda ilave neşrinde daha hızlı olunması bildirilirken 
(BOA., MF. MKT., 1182/1, s. 3) şimdilik 10.000 adet olarak yayımlanacak 
ilavelerin “Türkçe’den Fransızca’ya hakkıyla tercümeye muktedir bir mütercim 
tedarik olduğu takdirde” 3.000 adet de Fransızca olarak yayımlanacağı 
belirtilmiştir (BOA., MF. MKT., 1182/1, s. 2). Böylece İstanbul’daki gayrimüslim 
kamuoyunun yanında sefaretler, yabancı haber ajansları ve muhabirlerin de 
devlet eliyle üretilen ilavelerden bilgi edinebilmesi sağlanacaktı.

Osmanlı Devleti, gerek Sadaret gerekse Başkumandanlık Vekâleti’nin 
uygulamaya aldığı düzenlemeler ile henüz seferberlik aşamasında başkent 
basınının savaş hakkında yayımlayacağı haberler üzerinde bir bilgi denetimi 
sağlamayı hedeflemiştir. Durumun hassasiyeti, savaşın gidişatıyla paralel bir 
şekilde Sadaret tarafından Harbiye Nezareti’ne yeri geldikçe hatırlatılmıştır. 
19 Ekim 1912 tarihinde Harbiye Nezareti’ne iletilen yazıya bakılacak olursa; 
“vukuat-ı harbiyeye dair” doğruluğu onaylanmayan ve resmî şekilde ilân 
edilmeyen haberlerin yayınlanması “cihet-i askeriyece” yasaklanmıştı. Bu 
yasağın ihlal edilmesi halinde başkent halkı gayriresmî bilgiler nedeniyle 
yanılgıya düşebilirdi. Bu türden bir olumsuzluğun yaşanmaması adına savaş 



TAKVÎM-İ VEKÂYİ 1912-1913: BALKAN SAVAŞLARI’NI DEVLETİN RESMİ...     63

hakkında kamuoyu ile paylaşılacak olan malumat, sadece Matbuat Müdüriyeti’ne 
tevdi edilmiş, müdüriyetin her gün gerçekleştireceği yayın ve ilânlar ile İstanbul 
basınındaki vukuat-ı harbiyeye dair bilgiler tekelleştirilmeye çalışılmıştır 
(BOA., BEO., 4100/307475).

Osmanlı arşiv belgelerinden tespit edilebildiği kadarıyla, Harbiye 
Nezareti’nin ilave yayınlar hakkında almış olduğu karar, 24 Ekim 1912 tarihinde 
uygulamaya geçirilmiştir. Dolayısıyla savaşın henüz başlangıcında uygulamaya 
alınan bu kararın ilave yayınlarına nasıl yansıdığını tespit edebilmek için bu 
dönemde yayımlanan ilave nüshalara erişim sağlanması gerekmektedir. Ne 
var ki başta Millî Kütüphane, İstanbul Atatürk Kitaplığı ve Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Kütüphanesi gibi geniş kapsamlı süreli yayın kataloglarına 
sahip merkezlerde, gazetenin bu süreçte yayınlamış olduğu müstakil bir ilave 
nüshası tespit edilememiştir. Ancak gazetenin savaş döneminde yayımlanan 
sayıları incelendiğinde ilave yayınlar hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilmek 
mümkündür. Bu doğrultuda 25 Ekim 1912 tarihli Takvîm-i Vekâyi gazetesinde 
yer alan “Dün Neşr Edilen İlave - Numro: 1” başlığı dikkat çekmektedir. 
Belirtmek gerekir söz konusu ilaveler, devlet bürokrasisinin bu bağlamda 
almış olduğu teorik kararların pratikteki görünümünü değerlendirebilmek 
adına oldukça önemlidir. Bahse konu olan ilavenin içeriğine değinmeden 
önce altı çizilmesi gereken bir diğer nokta, bu nüshanın Harbiye Nezareti’nce 
ilave yayınları bağlamında alınan karar ile aynı gün yayımlanmış olmasıdır. 
Dolayısıyla bu durum devlet bürokrasisinin henüz ilk günden, ilaveleri etkin 
bir şekilde kullanacağını göstermektedir. Bu doğrultuda 24 Ekim 1912 tarihli 
ve 1 numaralı ilave yayınındaki ilk haber, Ekim’in 16. günü Osmanlı Batı 
Ordusu’na mensup bir askerî birliğin, Kumanova çevresi ile Mavrova Vadisi’nde 
karşılaştığı Sırp ordusunun üzerine taarruz ettiğini bildirmektedir. Düşmanın 
dört fırka kadar olduğu tahmin edilen kuvveti ile meydana gelen şiddetli 
muharebelerde, Sırp birlikleri ağır kayıplar vermiş ve katî bir mağlubiyet alarak 
geri çekilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 25 Ekim 1912, s. 3). Osmanlı Batı Ordusu’nun 
elde etmiş olduğu bölgesel bir galibiyeti konu edinen bu ilave, henüz ilk nüshası 
ile adeta kamuoyunun moral ve motivasyonunu yükseltebilmeye yönelik 
olduğunu göstermektedir. Öyle ki ilave nüshanın yayımlanmış olduğu 24 Ekim 
1912 tarihinde Osmanlı Doğu Ordusu, Kırklareli’yi Bulgaristan ordusuna 
teslim ederek Lüleburgaz-Pınarhisar hattına geri çekilmiş fakat gerek ilavenin 
gerekse aynı tarihli Takvîm-i Vekâyi’nin sütunlarında bu türden bir habere yer 
verilmemiştir. Devletçi bir noktadan bakıldığında bu durumun çok da şaşırtıcı 
olmadığı söylenebilir. Öyle ki gazetenin bu çizgideki yayın anlayışı çok daha 
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önce de kendini göstermiş, 1832 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı 
Devleti arasında meydana gelen Belen Muharebesi, Osmanlı ordusunun 
mağlubiyeti ile neticelenmiş olsa da bu durum, gazetenin 35. sayısında Osmanlı 
ordusunun galip geldiği ve hatta Paşa’nın hezimete uğratıldığı ifadeleriyle 
kamuoyuna aktarılmıştır (Aslan, 2017, s. 163-164). 

İlave yayınların içerikleri göz önüne alındığında, bu nüshaların sadece askerî 
bilgiler içermediği anlaşılmaktadır. Öyle ki 29 Ekim 1912 tarihinde yayınlanan 
2 numaralı ilave, daha ziyade siyasî bir içeriğe sahiptir. Aynı günlerde Osmanlı 
Doğu Ordusu’nun Kırklareli’de yaşadığı mağlubiyetin ardından geri çekilmesi, 
disiplin ve moral kaybını beraberinde getirirken Lüleburgaz-Pınarhisar hattında 
da başarılı bir müdafaa gerçekleştirilememiştir. Her ne kadar bahsi geçen 
ilave, bu muharebeler hakkında bilgiler içermese de tüm bu olup bitenlerin 
ardından Ahmed Muhtar Paşa’nın istifası üzerine “gece” yayımlanmıştır. 
“Hatt-ı Hümâyun suretidir” başlığı ile yayımlanan ilavede Mehmed Reşad’ın 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa’nın istifasının ardından sadrazamlık görevini Kâmil 
Paşa’ya verdiği bildirilmektedir. İlavenin devamına bakılacak olursa Mehmed 
Reşad’ın yeni sadrazamdan “muharebe-i hazırada ordumuzun temin-i intizam 
ve muzafferiyeti”ne dair gerekli tedbirleri “mesayi-i vatanperverane” surette 
almasını beklediği ifade edilmektedir (Takvîm-i Vekâyi, 30 Ekim 1912, s. 1).

İlk ilave yayının ardından Ekim ayının 30’una kadar geçen 1 haftalık sürede 
3. ilave yayımlanmıştı. Bu ilaveye göre Başkumandan Vekili Birinci Ferik Nazım 
Paşa tarafından Harbiye Nezareti’ne yazılan telgrafta, Vize taraflarında bulunan 
“kuvva-yı askeriyemiz”ce gerçekleştirilen taarruz hareketinin “muzafferiyet” 
ile neticelendiği, düşmanın püskürtüldüğü ve geri çekilmeye mecbur kaldığı 
belirtilmiştir. Fakat bu mücadelede “asakir-i Osmaniyeden” de 800 kadar yaralı 
ve şehit verilmiştir. Bunun yanında Edirne’de bulunan Osmanlı Kolordusu, 
Maraş bölgesi başta olmak üzere batı cephesinden geniş kapsamlı bir huruç 
hareketi gerçekleştirmiş, düşman önemli kayıplar vererek Edirne Sarayiçi 
yönüne ve Kemalköy taraflarına geri çekilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 31 Ekim 
1912, s. 3). Her ikisi de 29 Ekim 1912 tarihli olan bu telgraflar önce Harbiye 
Nezareti’ne iletilmiş ve incelendikten 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılmıştır 
(Takvîm-i Vekâyi, 31 Ekim 1912, s. 4).

1 Kasım 1912 günü yine Başkumandan Vekili Nazım Paşa tarafından 
Sadarete iletilen telgrafnameyi konu edinen bir diğer ilavede “Pınarhisar’dan 
şimdi alınan raporlara nazaran” bölgede meydana gelen muharebelerde, 
düşmanın önemli kayıplar verdiği, bir hayli topçu cephanesi ile birlikte piyade 
silâhı ve çeşitli teçhizatların ele geçirildiği bildirilirken muharebelerin halen 
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devam etmekte olduğunun altı çizilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 2 Kasım 1912, 
s. 4). Aslına bakılırsa içeriği resmi yazışmalardan meydana gelen ilaveler 
göstermektedir ki; bu yayınlar “kısa birer askerî başarı hikâyesi”dir. Nitekim 
ilerleyen günlerde yayımlanan ilaveler ile Takvîm-i Vekâyi’nin sütunlarında yer 
verdiği haberler bu hikâyeyi bir hayli trajikomik hale getirmiştir. 

2 Kasım 1912 tarihinde yayımlanan ilave nüshasında ise bir önceki gün 
“gece saat 9’da” genel karargâhtan alınan bir telgraf, kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Buna göre ordu merkezi ile sol cenahta yer alan kolorduların taarruz hareketlerine 
iştirak etmeleri emri verilmiştir. Aynı ilave nüshasında Osmanlı Batı Ordusu 
Kumandanlığı’ndan 30 Ekim 1912 tarihinde alınan telgrafname sureti de yer 
almakta olup İşkodra’nın kuzeydoğusunda 4.300’den fazla Karadağ kuvveti 
üzerine gerçekleştirilen taarruz neticesinde düşmanın mağlubiyete uğradığı 
ve 1.000’i aşkın kayıp verdiği belirtilmiştir. Bununla birlikte 1 yüzbaşı ile 8 
Karadağ askerinin esir alındığı ve çok sayıda tüfek, cephane ve çadırın da ele 
geçirildiği bildirilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 3 Kasım 1912, s. 4).

10 gün içerisinde neşredilen 5 ilavenin ardından bir hafta sonra, 9 Kasım 
1912 tarihinde yayımlanan ilave nüshası ne savaşın cephedeki askerî seyrini 
ne de siyasî bir meseleyi konu edinmektedir. İçeriğini İstanbul Muhafızlığı ile 
Birinci Ordu-yı Hümayun Kumandan Vekili’nin hazırladığı bu ilave metni, 
cephe firarisi askerler hakkında bilgilendirmede bulunmaktadır. Buna göre ilân 
tarihinden itibaren 48 saat içerisinde İstanbul’da bulunan askerlerin Harbiye 
Nezareti İstanbul Cihet Kumandanı Mirliva Paşa’ya, Beyoğlu tarafında 
bulunanların Taksim Kışlası’ndaki Beyoğlu Cihet Kumandanı İsmet Paşa’ya ve 
Üsküdar bölgesindekilerin ise Selimiye Kışlası’nda Üsküdar Cihet Kumandanı 
Ali Rıza Paşa’ya teslim olmaları gerekmekteydi. Bu müddet zarfında teslim 
olmayan firari askerler hakkında askerî kanunda yer alan ilgili maddelerin tatbik 
edileceği bildirilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 10 Kasım 1912, s. 4).

24 Kasım 1912 tarihli Takvîm-i Vekâyi’de 19 ve 20 Kasım günlerine ait 
2 ilave nüshanın yer aldığı görülmektedir. Ordu-yı Hümayun Başkumandanlığı 
Vekâleti’nden Sadarete iletilen ve “Geçen Salı gecesi neşredilen ilave” 
başlığı altında yayımlanan telgrafnameye göre, “dün sağ cenahta bulunan 
birliklerimizin” bulunduğu cepheye ilerleyen düşman, önemli kayıplar vermiş 
ve geri püskürtülmüştür. Yine sabah saatlerinde aynı birliğin sol cenahına 
ilerleyen düşman piyadesi de “zayiat-ı külliyeye düçar edilerek def edilmiş” 
fakat bölgedeki top muharebesi tüm cephelerde devam etmiştir. Saat 11.55’de 
iletilen bu telgrafı birkaç saat sonra aynı muharebeler hakkında bilgi veren bir 
diğer telgraf takip etmiştir. Telgraftaki ifadelere göre; “Bu sabahtan beri” şiddetli 
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şekilde devam eden topçu muharebesi “muzafferiyetle” sürdürülmekteydi. 
Merkez müdafaa hattının ilerisinde bulunan düşman piyadeleri topçu ateşinin 
etkisiyle geri çekilirken bir kısım bataryaları da tahrip edilmiştir. “Bizim 
taraftan” ileri sürülen bir müfreze, düşman siperlerine hücum ederek onların 
geri çekilmesini sağlamış ve bu sırada şapka, kazma ve kürek gibi birçok 
teçhizat ele geçirilmiştir. Şapkanın içinde “35. Viremya Alayı” yazdığının 
tespit edilmesi, bu cephedeki düşman askerlerinin Sırp olma ihtimalini bir 
hayli kuvvetlendirmektedir. Telgraf son olarak muharebenin “henüz” devam 
ettiğini fakat neticesinin kısa süre içerisinde arz olunacağını bildirerek son 
bulmaktadır. Nitekim sadece “5 dakika sonra” iletilen bir diğer telgrafta “sol 
cenahımız merkezine” Bulgarlar tarafından gerçekleştirilen taarruzun def 
edildiği, düşmanın 400 asker ile 20 zabitini kaybettiği ve 2 mitralyözünün de ele 
geçirildiği aktarılmaktadır (Takvîm-i Vekâyi, 24 Kasım 1912, s. 3).

Açıkça görülmektedir ki; ilave nüshalar gerek içerdikleri nicel veriler 
gerekse birbirini takip eden olayların saatlik hatta dakikalık raporları eşliğinde 
kamuoyuna ayrıntılı bir savaş belgeseli sunmaktadır. Fakat savaşın askerî 
yönü hakkında verilen haberlerin şeffaf ve bütünü yansıtan veriler olduğunu 
söyleyebilmek bir hayli güçtür. Belirtilmesi gereken bir diğer husus da askerî 
mücadeleleri konu edinen ilave nüshaların genel hatlarıyla “muzafferiyet” fiilini 
ön plana çıkarmasıdır. Bununla birlikte ilave yayınların “galibiyet” sunumunda 
gösterdiği ayrıntı ve hassasiyeti mağlubiyet anlarında da devam ettirip 
ettirmediği sorusunu cevaplayabilmek için bir sonraki gün son kez yayımlanan 
ilave nüshasına bakmak yerinde olacaktır. Başkumandan Vekili Nazım Paşa 
tarafından “gece saat on ikiyi beş geçe” Sadaret’e iletilen telgrafa göre “sol 
cenahımız” karşısında bulunan düşmanın dün gece tamamıyla Papas Çeşme 
sırtlarına çekildiği belirtilmektedir. Çatalca İstasyonu civarında bulunan düşman 
birliklerinin ise I. Prens Battanberg Alayı’na mensup olduğu, keşif kollarımızın 
bölgede tesadüf ettiği 500’den fazla maktulün apoletlerinden anlaşılmıştır. Öte 
taraftan muharebe neticesinde birçok tüfek, şapka ve zabit kılıcı ele geçirilirken 
esir edilen bir Bulgar askerinin ifadesine göre, düşmanın 3 günden beri aç olduğu 
ve geri çekilirken yaralıların tamamını beraberinde götüremediği bilgisine 
ulaşılmıştır. İlavenin devamında ilk kez deniz-sahil muharebeleri hakkında 
bilgilere yer verildiği görülmektedir. Buna göre Turgut Reis tarafından Bahriye 
Nezareti’ne iletilen telgrafta, 3 gündür devam eden top ateşi neticesinde Terkos 
bölgesinin kontrol altına alındığı ve düşmanın Karaburun cihetinden 10 mil 
güneye çekilmeye mecbur kaldığı bildirilmektedir (Takvîm-i Vekâyi, 24 Kasım 
1912, s. 3).
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Takvîm-i Vekâyi gazetesinin savaş süresince neşredilen sayıları 
incelendiğinde bu ilave nüshanın ardından başka bir ilavenin yayımlanmadığı 
görülmektedir. Yayımlanan ilavelerin içeriği genel olarak, Osmanlı ordusunun 
cephe mücadelelerini konu edinmektedir. Önemli bir kısmı Osmanlı Doğu 
Ordusu’nun askerî operasyonları hakkında bilgiler içeren ilaveler, Osmanlı 
Batı Ordusu hakkında da kısmî bilgilere yer vermektedir. İlave yayınlarında 
Osmanlı ordusu “galibiyet ve muzafferiyet” gibi kavramlarla anılırken düşman 
orduları ise “mağlubiyet, püskürtülme, geri çekilme, esir edilme” gibi kavramlar 
eşliğinde kamuoyuna sunulmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı bürokrasisinin henüz 
savaşın başında üzerinde titiz bir şekilde durduğu ilave yayınlardan beklediği 
etkinin ne olduğu bu noktada kısmen de olsa belirginleşmeye başlamaktadır. 
Bununla birlikte 1 ay içerisinde 8 defa yayımlanan ilavelerin yerini ilerleyen 
süreçte içerik olarak aynı bilgileri ihtiva eden “Vaka-yı Harbiye Raporları”nın 
aldığı görülmektedir. Fakat ilk kez 20 Şubat 1913 tarihinde yayımlanan bu 
raporlara değinmeden önce Takvîm-i Vekâyi gazetesinin Balkan Savaşları’na 
dair sütunlarında yer verdiği diğer içerikler üzerinde durmak yerinde olacaktır.

3. Takvîm-i Vekâyi Gazetesinde Balkan Savaşları

Takvîm-i Vekâyi gazetesinin ilave yayınları, Balkan Savaşı’nın daha çok 
askerî yönü hakkında bilgiler verirken, gazetenin bu süreçte yayımlanan sayıları 
incelendiğinde savaşın siyasî, toplumsal, ekonomik ve lojistik açılardan da 
çeşitli haberlere konu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Takvîm-i Vekâyi’nin 
Balkan Savaşları hakkında sütunlarında yer verdiği haberler, başkent basınından 
belirgin farklılıklar göstermese de bu haberlerin resmî bir hüviyete sahip olması, 
onu dönemin diğer gazetelerinden ayıran en önemli özelliği olarak gösterilebilir. 

Takvîm-i Vekâyi’nin savaş hakkında sütunlarına taşıdığı ilk içerik, Rumeli 
ve İstanbul vilayetleriyle Çatalca Sancağı dâhilinde ilân edilen, icrasından 
da Harbiye ve Dâhiliye nezaretlerinin sorumlu olduğu idare-i örfiyeyi konu 
edinmektedir (Takvîm-i Vekâyi, 8 Ekim 1912, s. 1). Uygulamaya geçirilen bu 
kararın devamı niteliğinde “er ve zabitlerin siyasetle ilgilenmesini yasaklayan 
askerî ceza kanununa getirilen ilave maddeler” bir diğer haber içeriğini 
oluşturmaktadır (Takvîm-i Vekâyi, 10 Ekim 1912, s. 1). Bu örnekler ilk bakışta 
Takvîm-i Vekâyi’nin kamuoyunu daha çok savaşın idarî ve siyasî yönü hakkında 
bilgilendirdiğini göstermektedir. Keza Takvîm-i Vekâyi’yi bu noktada savaşın 
sonuna kadar etkin bir şekilde kullanmıştır. Fakat bu durum, ileride değinileceği 
üzere gazetenin savaşın askerî güncesi hakkında aynı titizlik ile kullanıldığı 
anlamına da gelmemektedir.
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Savaş döneminde Takvîm-i Vekâyi gazetesinde yer alıp da dönemin diğer 
gazetelerinde bulunmayan “İmalat-ı Harbiye Müdüriyet-i Umûmîyesi’nden” 
başlıklı ilânlar bu noktada altı çizilmesi gereken diğer içeriklerden biridir. 
Savaşın başlangıcı ile birlikte gazetenin gündelik haberlerinden biri haline gelen 
bu başlık altında, İmalat-ı Harbiye Fabrikaları’nın faaliyetleri, fabrikaların 
ihtiyaç duyduğu hammaddeler, bu fabrikalarda üretilen mamul ürünler (Takvîm-i 
Vekâyi, 17 Ekim 1912, s. 4) başta olmak üzere, ordunun ihtiyaç duyduğu tüm 
teçhizat ile birlikte tamirat ve sevkiyat işlemleri hakkında da ayrıntılı bilgiler 
bulunmaktadır (Takvîm-i Vekâyi, 18 Ekim 1912, s. 4).

Öte taraftan bir önceki bölümde bahsedilen ilavelerin en önemli odak 
noktalarından olan askerî mücadeleler, henüz ilave nüshaları yayımlanmadan 
önce Takvîm-i Vekâyi sütunlarında yer almaya başlamış olup bu bağlamdaki 
ilk habere 20 Ekim 1912 tarihli gazetede yer verilmiştir. Buna göre “dün” 
öğleden sonra Kırcaali’nin kuzeyinden ilerlemek isteyen Bulgar askerlerinin 
gerçekleştirdiği taarruz, bölgedeki Osmanlı askerleri tarafından “def” edilmiştir. 
Yine Sırbistan hududunda meydana gelen şiddetli muharebelerde başarı elde 
eden Osmanlı kuvvetlerini, Varna Limanı’nda karşılaştığı Bulgar torpidosunu 
geri çekilmeye mecbur eden Osmanlı donanmasının başarıları takip etmiştir 
(Takvîm-i Vekâyi, 20 Ekim 1912, s. 1-2).

Takvîm-i Vekâyi, bu süreçte savaş hakkındaki haberleri ayırt edici bir başlık 
altında yayımlamamıştır. Nitekim savaşın askerî boyutu hakkındaki haberler 
dahi gazetenin klişe başlıklarından olan “mevad-ı umumiye” altında yer almıştır. 
Dolayısıyla gazetenin savaşa dair sütunlarında yer ayırdığı haberleri ve yayın 
içeriğini tespit edebilmek, Takvîm-i Vekâyi’nin savaş sırasında yayımlanan tüm 
sayılarını birbirinden ayırt etmeksizin incelemeyi gerektirmektedir. Savaşın 
diplomatik gündemi de yeri geldiğinde gazetenin haber içerikleri arasında 
yer almıştır. Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilân ettiğini belirten resmî 
tebliğin ardından her iki ülkenin maslahatgüzarlarını geri çekmesi neticesinde, 
Osmanlı Devleti ile Balkan müttefikleri arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler 
de en alt seviyeye indirilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 22 Ekim 1912, s. 3-4). 
Nitekim savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Rüsümat Müdüriyeti’nden 
bildirildiğine göre Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’dan ihraç 
edilen “eşyanın kıymeti üzerinden %100 gümrük vergisi alınacağı” ve 23 
Ekim 1912 tarihli bu kanunun “ilân-ı harp tarihinden itibaren bu ülkelerden 
çıkan” eşyaları da kapsayacağı belirtilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 26 Ekim 1912, 
s. 2-3). Balkan Savaşları’nın kendinden menkul bir sonucu olarak meydana 
gelen göç hadiseleri üzerine, gerçekleştirilen bazı düzenlemeler de gazetede 
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yer almaktadır. Bu haberlerden ilki, savaş sebebiyle “Dersaadet vilayetine iltica 
eden ve edecek olan muhacirlerin iskân ve iaşeleri için 1912 senesi Dâhiliye 
bütçesine 100.000.000 kuruşun” ilave edildiğini bildirmektedir (Takvîm-i Vekâyi, 
29 Ekim 1912, s. 1). Yine savaşın başlamasıyla birlikte gerek İstanbul ve diğer 
vilayetlerden gerekse başta Müslüman ülkeler olmak üzere yabancı devletlerden 
Osmanlı Devleti’ne gönderilen ianeler de savaş boyunca Takvîm-i Vekâyi’nin 
sütunlarını doldurmuştur (Takvîm-i Vekâyi, 12 Aralık 1912, s. 1). Savaşın askerî 
yönü ise kamuoyu ile sadece muharebe haberleri niteliğinde paylaşılmamış, bu 
bağlamda yürürlüğe konulan kanun ve nizamnameler de gazetede yer almıştır. 
Nitekim Takvîm-i Vekâyi’nin bir diğer klişe sütunu olan “kavanin ve nizamat” 
başlığı altında, redif ve müstahfızların ailelerine tahsis olunan maaş hakkındaki 
kanun (Takvîm-i Vekâyi, 9 Aralık 1912, s. 1; Takvîm-i Vekâyi, 5 Şubat 1913, s. 1) 
ile gönüllü askerlik hizmetinde bulunmak isteyenlerin ısrarlı talepleri karşısında 
hazırlanan nizamnamenin yayımlandığı görülmektedir (Takvîm-i Vekâyi, 12 
Kasım 1912, s. 1).

Devletin resmî yayın organı olan Takvîm-i Vekâyi bu süreçte savaşa dair 
haberlerin yanında yerel idarelerin muhtelif kademelerinde gerçekleştirilen 
atamalar, düzenlemeler vs. hakkında genel yayın politikası doğrultusunda 
bilgiler sunmaya da devam etmiştir. Gerek İstanbul gerekse taşrada görülmekte 
olan mahkeme davaları bu haberler arasında yer almaktadır. Özellikle İstanbul 
Beyoğlu Mahkemesi’nde görülen ve görülecek olan davaların içerikleri 
incelendiğinde savaş sebebiyle “istimbotu zapt ve müsadere olunan Yunan 
tebaasından” ifadelerini içeren, pek çok mahkeme kaydına rastlanmaktadır 
(Takvîm-i Vekâyi, 7 Aralık 1912, s. 4). Yine savaşın diplomatik yönüne bakılacak 
olursa, 21 Kasım 1912 tarihinde Bulgaristan hükümeti tarafından ileri sürülen 
mütareke şartlarının kabul edilmeyerek harbe devam edileceği, kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur (Takvîm-i Vekâyi, 24 Kasım 1912, s. 3). Fakat kısa bir 
süre sonra, muharebe kuvvetlerinin mevcut mevkilerinde kalarak Bulgaristan, 
Sırbistan ve Karadağ ile sulh müzakerelerine başlandığı fakat Yunanistan 
hükümeti ile harbin devam ettiği bildirilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 5 Aralık  
1912, s. 3).

Takvîm-i Vekâyi’nin Ekim ve Kasım aylarında yayımlamış olduğu ilaveler 
gerek batı gerekse doğu olmak üzere Osmanlı ordusunun mücadele ettiği 
cephelerdeki muharebeler hakkında bilgiler içermektedir. Son olarak 24 Kasım 
1912 tarihinde yayımlanan ilavenin ardından 22 Aralık tarihli nüshaya kadar 
gazetede muharebeler hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Nitekim 
gazetenin yaklaşık 1 ay boyunca harp haberlerine yer vermeyişi bu tarih 
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aralığında Osmanlı Devleti ile Balkan müttefikleri arasında gerçekleştirilen 
sulh müzakereleri ile açıklanabilir. Bu süreçte, Yunanistan Hükümeti ile sulh 
müzakeresi yapılmadığı ve harbin iki taraf arasında devam ettiği göz önüne 
alınırsa, 22 Aralık 1912 tarihli Takvîm-i Vekâyi gazetesindeki harp haberlerinin 
Yanya’da meydana gelen muharebeleri konu edinmiş olması şaşırtıcı değildir. 
19 Aralık 1912 tarihinde Osmanlı Batı Ordusu Kumandanlığı’ndan iletilen 
telgrafnameye göre Osmanlı birlikleri, Yanya muhitinde 5 gündür devam 
etmekte olan “kanlı muharebelerin” ardından Yunan kuvvetlerini bölgeden “def 
etmeyi” başarmıştır (Takvîm-i Vekâyi, 22 Aralık 1912, s. 1). Bu haberin ardından 
yine yaklaşık 1 ay sonra kamuoyu ile paylaşılan bir diğer harp haberi ise 
Osmanlı donanmasının 18 Ocak 1913 günü sabah saatlerinde boğazdan çıkarak 
Limni açıklarında düşman donanmasıyla gerçekleştirdiği ve 3 saat kadar süren 
muharebeyi konu edinmektedir. Buna göre düşman donanmasının maruz kaldığı 
isabetli atışlar neticesinde Osmanlı donanması “muzafferen” geri dönmüş ve 
önemli bir başarı elde etmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 20 Ocak 1913, s. 1-2).

Savaş oldukça geniş bir bölgeye yayılmış olmasına rağmen özellikle 
kuşatmanın devam ettiği şehirler hakkında kamuoyuna uzun bir süre bilgi 
verilmediği anlaşılmaktadır. Öyle ki kuşatma altında bulunan Edirne, bu 
anlamda dikkat çekici bir örnektir. Gazetede şehir hakkında paylaşılan ilk haber 
Edirne Kale Kumandanlığı’nın 13 Ocak 1913 tarihinde ilettiği telgrafname 
içeriğinden ibaret olup, telgrafta şehirdeki tüm ümera ve zabitan ailelerinin 
hayatta olduğu, kendilerine maaş tahsis edildiği ve ayrıca iaşe yardımında 
bulunulduğu belirtilmektedir (Takvîm-i Vekâyi, 16 Ocak 1913, s. 1). Fakat 1 Şubat 
tarihli gazetede “Karargâh-ı Umûmîye’den tebliğ edildiği” üzere Bulgarların 
mütarekeyi fesh ettiği ve mütareke protokolüne göre harbin Pazartesi günü 
akşamı saat 19:00’dan itibaren tekrar başlayacağı bildirilmektedir (Takvîm-i 
Vekâyi, 1 Şubat 1913, s. 1). Bu haberin ardından Takvîm-i Vekâyi’nin özellikle 
Trakya Bölgesi’ndeki muharebeler ile Edirne kuşatması hakkında kamuoyunu 
daha sık bilgilendirdiği söylenebilir. Nitekim Edirne Valisi ile Müstahkem 
Mevkii Kumandanı Mehmet Şükrü Paşa’nın Dâhiliye Nezareti’ne ilettiği 
telgraf bu bağlamda adeta bir dönüm noktası olmuştur. Buna göre akşam saat 
19:30’da Bulgarlar tarafından Edirne’nin doğu ve güney cephelerinde topçu 
ve piyade ateşi gerçekleştirilmiş, şehir bombardıman altına alınmıştır. Fakat 
buna rağmen “Kahraman askerlerimizin” Bulgar ordusuna karşılık verdiği, 
şehir içinde sükûnet ve asayişin kısa sürede sağlandığı belirtilmiştir. Dâhiliye 
Nezareti, Edirne’den bildirilen bu telgrafın hemen ardından hükümet adına tüm 
Osmanlı kamuoyuna seslenerek herkesin maddî ve manevî her türlü fedakârlığa 
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hazır olmasını ve son olarak da “neşriyat-ı bedhahhaneye itimat etmemelerini” 
istemiştir (Takvîm-i Vekâyi, 5 Şubat 19113, s. 1). Öte taraftan Takvîm-i Vekâyi 
kuşatma altında bulunan şehirler hakkında sessizliğini korumaya devam etse 
de İstanbul gazeteleri Yanya, İşkodra ve Edirne kuşatmaları hakkında Avrupa 
gazetelerinden iktibas ettiği haberleri kamuoyu ile paylaşmaya devam etmiştir. 
Üstelik bu haberlerin büyük bir kısmı anılan şehirlerin kaybedilmek üzere 
olduğuna dair ifadeler içermekteydi.

4. Takvîm-i Vekâyi Gazetesi ve Savaş Haberleri

İlk olarak ilave yayınlar devamında da “Mevad-ı Umûmîye” başlığı altında 
kamuoyu ile paylaşılan harp haberleri, 20 Şubat 1913 tarihinden itibaren yeni 
bir başlık altında yayımlanmaya başlamıştır. Ancak Takvîm-i Vekâyi gazetesi 
savaş döneminde neredeyse her gün yayımlanmış olmasına rağmen kamuoyunu 
harp haberleri hakkında aynı seyirde ve şeffaflıkta bilgilendirmemiştir. Her ne 
kadar yukarıda değinildiği üzere savaşın beraberinde getirdiği ekonomik, idarî, 
toplumsal vb. konular kamuoyu ile düzenli ve resmî bir surette paylaşılsa da 
aynı hassasiyetin askerî anlamda göstertildiğini söyleyebilmek oldukça zordur. 
Bu noktada işleri daha ilginç hale getiren şey ise gazetenin askerî haberlere 
savaş hakkında yayımladığı diğer haberlerden daha fazla yer ayırmış olmasıdır. 
Devletin resmî sesi olan Takvîm-i Vekâyi’nin sütunlarında hâlihazırdaki savaşa 
dair haberlerin olması şaşırtıcı değilse de üzerinde durulması gereken nokta bu 
haber içeriklerinin bir kontrol mekanizması tarafından törpülendiği hatta yer 
yer derin suskunluklara gömüldüğüdür. Bu doğrultuda Takvîm-i Vekâyi’nin 
Balkan Savaşları sırasında harp haberlerini kamuoyu ile “nasıl” paylaştığını 
anlayabilmek için “vaka-yı harbiye” başlığı altında yer alan askerî raporlara 
yakından bakmak yerinde olacaktır. Bu bölümde gazetede yer alan tüm “vaka-yı 
harbiye” haberleri bahse açılarak, yeterli sayıda örnek üzerinden gazetenin yayın 
politikasını tespit edebilmek hedeflenmektedir. 

“Vaka-yı harbiyeye dair 18 Şubat sene 1913 tarihli rapor”, gazetenin bu başlık 
altında kamuoyu ile paylaştığı ilk haberdir. Rapora göre Şubat’ın 17. günü düşman 
tarafından gerçekleştirilen fasılalı bir bombardıman dışında Edirne’de kayda değer 
bir hadise meydana gelmemiştir. Bolayır taraflarında herhangi bir askerî hareketlilik 
yaşanmazken Çatalca hattında da keşif ve tahkimat işlerine devam edilmiştir 
(Takvîm-i Vekâyi, 20 Şubat 1913, s. 1). 25 Şubat gününü ihtiva eden bir diğer 
raporda ise bölgedeki hava muhalefeti dolayısıyla hiçbir askerî hadisenin meydana 
gelmediği belirtilmektedir. Raporda, Osmanlı ordusunun genel durumu “lehül 
hamd yerindedir” ifadeleriyle belirtilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 27 Şubat 1913, s. 1). 
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Yine aynı güne ait ikinci bir raporda Bolayır ve Çatalca’da “vaziyet-i harbiyenin 
tebdil etmediği” bildirilirken, aynı gün içerisinde Edirne düşman tarafından hafif 
surette bombardımana tutulmuş ve bilhassa şehrin doğu cephesinde meydana gelen 
topçu muharebeleri devam etmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 1 Mart 1913, s. 2).

1 ve 3 Mart 1913 tarihli harp raporlarını konu edinen 4 Mart tarihli yayına 
göre, gerek Çatalca ve Bolayır’da, gerekse Edirne’de hiçbir hadise meydana 
gelmemiştir. Raporun ayrıntısında 2 gündür devam etmekte olan kar tipisi 
sebebiyle Bolayır’da sükûnetin korunduğu Edirne’de düşmanın aralıklarla şehri 
bombardımana tuttuğu bununla birlikte “askerimizin sıhhatinin her tarafta” 
yerinde olduğu, birliklerimizin ise kar tipisinden etkilenmediği belirtilmiştir 
(Takvîm-i Vekâyi, 4 Mart 1913, s. 1; BOA., HR.SYS., 2080/20, s. 3; BOA., 
HR.SYS., 2080/20, s. 10). 3 gün boyunca devam eden fırtına sebebiyle 6 Mart 1913 
tarihli raporda da Çatalca ve Bolayır bölgelerinde herhangi bir askerî harekâtın 
meydana gelmediği aktarılmıştır. Ancak Çatalca’nın doğu tarafında düşmanın 
istifade ettiği bir mandıraya denizden yapılan top atışları neticesinde, içeride 
bulunan düşman askerlerinden yalnızca 3’ü canını kurtarabilirken “bakiyesi 
itlaf” edilmiştir. Hava koşullarının ağırlaşmış olması nedeniyle Silivri ve Bahçe 
taraflarında da düşmana tesadüf edilmediği raporda yer alan bir diğer ayrıntıdır. 
Edirne’de ise 3 günden beri devam eden hafif bombardıman, sadece Mart’ın 3. 
günü biraz şiddetlenmiş olsa da “her tarafta asakir-i şahanenin sıhhatinin matlub 
derecede” olduğu ifade edilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 8 Mart 1913, s. 2).

Edirne kuşatması, Mart ayının başlangıcı ile birlikte Takvîm-i Vekâyi’nin 
kamuoyu ile paylaştığı askerî raporların ilk sırasında yer almaya başlamıştır. 
Bu doğrultuda ayın ilk raporlarına göre, Mart’ın 6. ve 7. günleri Edirne’deki 
bombardıman ile istihkâmlar arasındaki topçu muharebeleri devam ederken 
şehirdeki sükûnet ancak ertesi gün sağlanabilmiştir. Bolayır’da ise Koru Çiftliği 
civarına taarruz eden düşman taburu üzerine, topçu ateşi açılarak ilerlemeleri 
engellenmiştir. Bununla birlikte Mart’ın 7. günü Turgut Zırhlısı üzerine açılan 
top ateşinde düşman hiçbir isabet sağlayamamıştır. Fakat Çanakkale Boğazı’nda 
yer alan Doğan Arslan fenerini sahilden bombardımana tutan düşman, dubayı 
tahrip etmiştir. Yine aynı gün Bolayır üzerinden Gelibolu’ya gelen bir düşman 
tayyaresi, askerî birliklere ateş etse de hiçbir tesir meydana getirememiş, 
Çatalca’da ise herhangi bir askerî hareketlilik yaşanmamıştır (Takvîm-i Vekâyi, 
10 Mart 1913, s. 4). 10 Mart 1913 tarihinde yayınlanan bu harp haberleri 
geride kalan son 4 güne dair Trakya Bölgesi’nde meydana gelen muharebeler 
ile birlikte deniz ve hava operasyonları hakkında bilgiler sunması bakımından 
oldukça ayrıntılı bir içeriğe sahiptir. 
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Bunun yanında Takvîm-i Vekâyi her ne kadar günlük olarak “vaka-yı 
harbiye” raporları yayımlamasa da bu raporların geride kalan birkaç günü konu 
edindiği gözden kaçırılmamalıdır. Fakat bu noktada altı çizilmesi gereken en 
önemli husus, Takvîm-i Vekâyi’nin 6 Mart 1913 tarihinde Yunanistan ordusu 
tarafından ele geçirilen Yanya ve Osmanlı Batı Ordusu hakkında hiçbir rapor 
yayımlamamış olmasıdır. Aynı günlerde Osmanlı basınına bakıldığında ise özel 
İstanbul gazetelerinin görece daha serbest bir yayın politikası takip edildiği 
söylenebilir. Öyle ki Tanin gazetesi, Yanya’nın 7 Mart’ta düştüğüne dair 
İstanbul’daki sefaretlerden yayılan ve Beyoğlu’nda deveran eden bazı şayiaları 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Fakat bu haberlerin henüz Atina ajansları tarafından 
dahi servis edilmediğine değinen gazete, ertesi gün Yanya’nın sükût ettiğine 
dair ortalıkta dolaşan rivayetlerin, Avrupa gazetelerinin haberleri olduğunu 
belirtmiştir (Tanîn, 9 Mart 1913, s. 1). Avrupa gazetelerinin çok kez menfi 
haberler yayımladığı halde bu haberlerin hemen hiçbirisini teyit etmediği göz 
önüne alındığında bu söylentilere ihtiyatla yaklaşılması gerektiğine değinen 
Tanin, “bu şaiyanın birkaç gün zarfında tamamen” anlaşılacağını belirtmektedir 
(Tanîn, 10 Mart 1913, s. 1). Ne var ki Tanin gazetesi ertesi gün İsmail Hakkı 
imzasını taşıyan “Yanya’nın Sükûtu” başlıklı haberi, sürmanşetten kamuoyu 
ile paylaşılmıştır (Tanîn, 11 Mart 1913, s. 1). Tasvîr-i Efkâr ise ilk sayfasında 
yer verdiği Yanya görselini “bugün surlarında Yunan bayrağı dalgalanan zavallı 
Yanya’mız” ifadeleriyle kamuoyuna aktarmıştır (Tasvîr-i Efkâr, 13 Mart 1913, 
s. 1).

Gazetenin bu “sessiz” yayın politikasını daha belirgin bir hale getirebilmek 
için kuşatmanın devam ettiği Edirne ve İşkodra şehirleri hakkında yayımlanan 
raporlara bakarak daha tutarlı veriler elde edilebilir. Öyle ki 14 Mart gününe 
gelindiğinde Edirne hafif surette bombardımana tutulurken yer yer topçu 
muharebeleri yaşanmıştır. Çatalca hattı önlerinde ilerlemek isteyen bir kıta 
düşman askeri şiddetli topçu ateşi ile püskürtülürken, Bolayır taraflarında 
herhangi bir “hadise-i harbiye zuhur etmemiştir.” (Takvîm-i Vekâyi, 17 Mart 
1913, s. 3). Birbirlerini takip eden bu raporlara göre Edirne’de 17 Mart 
günü “hafif topçu düellosundan başka” bir şey meydana gelmemiş, Bolayır 
taraflarına gelen bir düşman tayyaresi ise askerimiz tarafından açılan ateş 
neticesinde herhangi bir keşif yapamadan dönmek zorunda kalmıştır. Çatalca 
hattı son günlerin en hareketli muharebelerine sahne olsa da düşman ağır 
kayıplar vererek püskürtülmüştür (Takvîm-i Vekâyi, 18 Mart 1913, s. 3; BOA., 
HR.SYS., 2081/8, s. 3). 19 Mart günü Edirne’de sessizlik devam ederken, 
Çatalca hattının neredeyse tüm cephelerinde muharebeler meydana gelmiştir. 
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Sağ cenahtan harekât eden birliklerimiz akşam vaktine kadar “düşman 
piyadeleriyle cansiperane ve fedakârane” çarpışarak bazı sırtları ele geçirmiştir. 
Birinci Kolordu’nun bölgede bulunan çeşitli müfrezeleri, müşterek bir taarruz 
harekâtında bulunarak Kadıköyü’nün güney kısmını zapt etmiştir. Biri Terkos 
diğeri Bigados istikametinde uçuş gerçekleştiren tayyarelerimiz ise bölgede 
keşifte bulunmuştur. Yine 2 düşman torpidosu Bozcaada ve Teke Burnu 
açıklarında üzerlerine açılan topçu ateşi ile “def ve tard” edilmiştir (Takvîm-i 
Vekâyi, 20 Mart 1913, s. 2-3; BOA., HR.SYS., 2081/8, s. 11). Çatalca hattında 
gerçekleşen 3 günlük yoğun muharebelerin ardından Mart’ın 21’inde, bölgede 
Bolayır ile birlikte sükûnet sağlanmıştır. Edirne doğu ve güney cephelerinden 
hafif surette topçu ateşine maruz kalsa da buna karşılık doğu cephesinde bulunan 
düşman karargâhı bombardımana tutulmuştur (Takvîm-i Vekâyi, 23 Mart 1913, 
s. 2; BOA., HR. SYS., 2081/10, s. 17). 

25 Mart gününe ait vakayı harbiye raporuna göre, Edirne 22 ve 23 Mart 
tarihlerinde cüzî miktarda bombardımana tutulmuş ve kuzey cephesinde de 
topçu muharebesi meydana gelmiştir. Yine Mart’ın 23. günü Bolayır ve Çatalca 
civarında sükûnet devam etmiştir. Fakat bir gün sonra Çatalca hattındaki sağ 
cenahımız karşısında bulunan düşman, 2 tabur kadar kuvvetle taarruz etmiş, 
gerçekleşen şiddetli top ve hafif piyade muharebesinin ardından bölgeden 
def edilmiştir. Bununla birlikte düşmanın 1 fırkadan fazla kuvvetle Kadıköyü 
istikametinden, yine 1 fırka kadar kuvvetiyle de güney taraflarında bulunan 
birliklerimize ait mevkilere gerçekleştirdiği taarruzlar, akşama kadar devam 
etmiş ve bu bölgelerde şiddetli muharebeler yaşanmıştır (Takvîm-i Vekâyi, 26 
Mart 1913, s. 1; BOA., HR.SYS., 2081/11, s. 6).

26 Mart 1913 tarihli rapor ise oldukça geniş kapsamlıdır. Rapor ilk olarak 
Çatalca hattında bir gün önce meydana gelen gelişmeleri konu edinmekte, 
bölgedeki birliklerimiz üzerine gerçekleştirilen topçu ateşinin akşama kadar 
devam ettiğini ve bu hadisenin dışında bölgede kayda değer başka bir olayın 
meydana gelmediğini bildirmektedir. Aynı gün Bolayır’da sükûnet devam 
ederken, Edirne’de 48 saatten beri kanlı ve şiddetli muharebelerin yaşandığı 
aktarılmıştır. Şiddetli topçu ateşinin ardından düşmanın kuvvetli piyade kolları, 
istihkâmlardaki ileri karakollarımız üzerine hareket etmişler ve bu karakollardan 
bazıları aslî hatlara kadar çekilmiştir. Rapora göre Edirne civarındaki en şiddetli 
muharebeler Doğu cephesinde meydana gelmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 27 Mart 
1913, s. 2; BOA., HR.SYS., 2081/11, s. 14). 

27 Mart 1913 tarihli rapor, “dün Çatalca’da sağ cenahımızın ileri 
karakollarında bulunan müfrezelerimizin, düşmanla akşama kadar hafif 
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bir surette top muharebesi” gerçekleştirdiğini belirtirken, bölgenin diğer 
cephelerinde herhangi bir hadise vuku bulmamıştır. Sol cenahta yer alan 
Büyükçekmece’nin batı sırtlarında ise düşman ileri bir harekât gerçekleştirmiş, 
ancak mevzilerimizden icra edilen şiddetli top ateşinin tesiriyle bu harekât 
etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki top muharebesi gün batımından sonra da 
devam etmiş fakat vaziyette bir değişiklik olmamıştır. Bolayır taraflarında uzun 
süredir olduğu gibi kayda değer bir hadise yaşanmamıştır. Fakat dün sabah saat 
sekizden itibaren Edirne ile telsiz telefon iletişimi kesilmiş ve “biraz evvel” 
alınan telgrafnamede Doğu cephesindeki Cevizlik, Ayvazbaba ve Taşocakları 
tabyalarının sükûtu haber edilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 28 Mart 1913, s. 12-13). 
Nitekim Takvîm-i Vekâyi’nin Edirne hakkında kamuoyu ile paylaştığı bu 
haberin ardından gazetede şehir hakkında başka bir bilgiye yer verilmemiştir. 
Hal böyleyken gazetedeki “vaka-yı harbiye” haberlerini Edirne’nin ardından 
İşkodra’nın kaybedildiği 22-23 Nisan 1913 tarihine kadar incelemek çok daha 
tutarlı veriler elde edebilmemiz adına önemlidir.

29 Mart günü Bolayır’da sükûnet devam ederken, 30 Mart’ta 
Büyükçekmece’nin batısında vuku bulan muharebede düşman 1.000 kadar 
maktul vermiş, daha sonra alınan raporlardan “bir hayli tüfek, portatif kazma, 
kürek ve çanta”nın ele geçirildiği anlaşılmıştır (Takvîm-i Vekâyi, 31 Mart 1913, 
s. 1).

Nisan ayının ilk raporunda ise Büyükçekmece’nin batısında bulunan 
müstahkem mevkiler önünden püskürtülen düşman kuvvetlerinin, bazı 
birliklerimiz tarafından takip edildiği, bu takip sırasında yollarda 1.000’i aşkın 
düşman cesedine tesadüf edildiği bildirilmektedir. Takip edilen düşmanın tamamı 
Palas’ın kuzeyi ile Çakalköy Deresi’nin güneyinde yer alan müfrezelerimiz 
tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştır. Bölgenin batısında yer alan piyade 
birliklerimizi yan ateşe tutan bir düşman bataryası ise tamamıyla tahrip edilmiştir. 
Bununla birlikte Çatalca hattının geri kalanında herhangi bir “vukuat-ı harbiye” 
meydana gelmezken, Bolayır uzun süredir sahip olduğu sessizliği muhafaza 
etmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 1 Nisan 1913, s. 1; BOA., HR.SYS., 2081/13, s. 14).

“1 Nisan 1913 tarihli vakayı harbiyeye dair rapor”da bir gün önce Çatalca 
hattının sol cenahında yalnızca topçu muharebesinin gerçekleştiği, bölgede piyade 
muharebesinin yaşanmadığı belirtilmiştir. Akşama doğru Kaladinye Deresi’nin 
güney batısından geri çekilmek isteyen düşman kuvvetleri, topçu birliklerimiz 
tarafından ateş altına alınmış ve “perişan” edilmiştir. Bununla birlikte aynı 
cephenin geri kalanında dikkate değer bir hadise meydana gelmemiştir. Elde 
edilen bir esirin ifadesine göre Büyükçekmece’nin batısındaki muharebede 
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düşmanın 15. alayı “mahv olmak derecesinde” önemli kayıplar vermiştir. 1 
Nisan tarihli raporda son olarak Bolayır taraflarındaki sakin halin devam ettiği 
ve ordu ahvalinin gayet memnun edici olduğu belirtilmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 2 
Nisan 1913, s. 1).

7 Nisan tarihine gelindiğinde gazetenin sütunlarında yer alan vakayı 
harbiye haberlerinin yine 1 gün öncesini konu edindiği görülmektedir. Buna göre 
6 Nisan günü Çatalca ve Bolayır hattında dikkate değer bir hadise yaşanmamış 
olup ordunun ahvali yine oldukça memnuniyet vericidir (Takvîm-i Vekâyi, 7 
Nisan 1913, s. 1). Fakat ertesi gün Çatalca hattının sağ tarafında keşif kollarımız 
üzerine düşman tarafından ateş edildiği sol tarafta ise “hafif ve tesirsiz surette” 
karşılıklı topçu ateşleri gerçekleştirildiği aktarılmıştır. Aynı gün bir tayyaremiz 
Kabakça istikametine hareket ederek düşman hakkında bazı gözlemlerde 
bulunup önemli bilgiler elde etmiştir. Son dönemin sessiz cephelerinden olan 
Bolayır bugün de sükûnetini muhafaza etmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 8 Nisan 1913, 
s. 1). Çatalca hattı, 8 Nisan günü olduğu gibi gecesinde de özellikle Çanakça 
ve Kestanelik mevkiindeki birliklerimiz üzerine düşman kuvvetlerinin taarruz 
etmesiyle hareketli saatler geçirmiş ancak “daima hazır bulunan kıtaatımızın” 
karşılık vermesiyle düşman taarruzu engellenmiştir. Bununla birlikte hattın sol 
tarafında, özellikle güney kesimlerde yer alan sırtlarda düşman ile karşılıklı 
olarak hafif piyade muharebesi vuku bulmuştur. Aynı gün Mecidiye Kruvazörü, 
boğazdan çıkarak Bozcaada’nın güneyinden harekete geçen düşman torpidosunu 
geri çekilmeye mecbur etmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 9 Nisan 1913, s. 2).

10 Nisan gününe ait sıradaki rapora göre, dün Çatalca hattının sol tarafında 
karşılıklı topçu ateşi gerçekleştirilmiş olsa da hattın geri kalanında kayda değer 
bir hadise yaşanmamıştır. Fakat dün bir Yunan torpidosu, Ayazmend mevkiini 
bombardıman altına almış ise de sahilde konuşlanan topçu birliklerimiz 
tarafından atılan bir şarapnelin torpido güvertesi üzerinde patlaması neticesinde 
sahildeki bu tehlike uzaklaştırılmıştır. Torpido her ne kadar Sarımsak Burnu 
istikametindeki hareketi esnasında civardaki tarassut müfrezemize birkaç mermi 
atmış ise de bir tesir gösterememiştir. Rapor, her zaman olduğu gibi ordunun 
genel durumunun yerinde olduğunu belirterek son bulmuştur (Takvîm-i Vekâyi, 
11 Nisan 1913, s. 1). Ertesi gün Çatalca hattının sadece sol tarafında meydana 
gelen karşılıklı topçu ateşinin dışında herhangi bir mücadele yaşanmazken, 
Bolayır’da “muhafaza-i sükûnet” devam etmiştir. Son günlerde sıklıkla keşif 
uçuşları gerçekleştiren bir tayyaremiz ise sol cenahta yer alan düşman üzerinde 
gözlemlerde bulunmuş ve “salimen avdet eylemiştir.” (Takvîm-i Vekâyi, 13 
Nisan 1913, s. 1). 13 Nisan günü Çatalca hattında kısmi bir hareketlilik meydana 
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gelmiş, Silivri’den Bigados’a gitmekte olan bir düşman nakliye kafilesinin 
görülmesi üzerine açılan ateşte, 3 nakliye aracı tahrip edilirken birçok teçhizat 
da ele geçirilmiştir. Fakat bugünün asıl muharebeleri deniz cephesinde meydana 
gelmiştir. Öyle ki “şüpheli bir yelkenli gemisinin” Menderes sahiline yaklaşma 
girişimi, geminin üzerine açılan ateş ile engellenirken Seddülbahir’in güney 
taraflarında ise 2 torpidomuz, 2 düşman torpidosu ile karşılaşmış ve aralarında 
“bir çeyrek saat kadar top muharebesi icra edilmiştir”. Bu esnada 2 düşman 
torpidosunun daha desteğe gelmesi üzerine “bizim taraftan Mecidiye Kruvazörü” 
yardıma gelmiş ve birkaç mermi atışının ardından düşman torpidoları “firar” 
etmiştir (Takvîm-i Vekâyi, 14 Nisan 1913, s. 1). 14 Nisan gününe gelindiğinde 
gerek Çatalca’da gerekse Bolayır’da “hiçbir hadise-i harbiye zuhur etmemiş” 
ve her iki bölgede de askerimizin “ahval-i sıhhiyesinin mükemmel” (Takvîm-i 
Vekâyi, 15 Nisan 1913, s. 1) olduğu belirtilmiştir. 16 Nisan gününü 17 ve 18 
Nisan’dan ayıran en önemli gelişme ise Çatalca hattının sol tarafında meydana 
gelen hafif topçu ve piyade ateşinden öte bir şey değildi. Bunun yanında hem 
Çatalca hem de Bolayır tüm sükûnetini muhafaza etmekte ve “askerimizin ahval-i 
sıhhıyesi lehül hamd mükemmel” surette bulunmaktaydı (Takvîm-i Vekâyi, 16 
Nisan 1913, s. 1; Takvîm-i Vekâyi, 17 Nisan 1913, s. 2; Takvîm-i Vekâyi, 18 
Nisan 1913, s. 6). Takvîm-i Vekâyi bu tarihten sonra “Vaka-yı Harbiye” başlığı 
altında herhangi bir askerî rapora yer vermemiş diğer bir ifadeyle kuşatmanın 
devam ettiği İşkodra şehri ve Batı cephesindeki askerî mücadeleler hakkında 
kamuoyuna herhangi bir bilgi paylaşılmamıştır.

Tüm bunların yanı sıra savaşın başlamasıyla birlikte birçok Osmanlı 
şehbenderinin “vukuât-ı harbiye haberleri” hakkında bilgi sahibi olmak istediği 
anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda şehbenderlikler üzerinden Hariciye Nezareti’ne 
iletilen telgraflar incelendiğinde ortak noktanın Takvîm-i Vekâyi gazetesinin 
düzenli olarak kendilerine ulaştırılmasına yönelik talepler olduğu görülmektedir. 
Bu noktada öne çıkan örneklerden ilki Fiume Şehbenderliği’nden 20 Ekim 1912 
tarihinde “Takvîm-i Vekâyi’nin noksan numruları hakkında” notuyla iletilen 
telgraftır. Buna göre şehbenderhaneye gönderilmekte olan Takvîm-i Vekâyi 
gazetesinin “epeyce bir zamandan beri irsal olunamamakta olduğundan birçok 
numrularının noksan kaldığı” vurgulanmaktadır (BOA., HR.İD., 1439/77, s. 1). 
Yine Hamedan Şehbenderi tarafından “Takvîm-i Vekâyi cedidinin irsali ricasına 
dair” notuyla 15 Kasım 1912 tarihinde iletilen telgrafta da benzer ifadeler yer 
almaktadır. Şehbenderin ifadelerine bakılacak olursa “Memalik-i Osmaniye’de 
cereyan eden vukuata ve harbi hazıra dair” resmî şekilde teyit edilmiş bilgileri 
içeren Takvîm-i Vekâyi gazetesinin şehbenderhaneye düzenli olarak gönderilmesi 



78    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

istenmektedir. Şehbenderin bu doğrultuda “lüzumunun icap edenlere emr ve 
tenbih buyrulması hususunda” talepte bulunması kendilerinin bu noktadaki 
ısrarlı isteklerini göstermesi bakımından önemlidir (BOA., HR.İD., 1439/84, s. 
1). Son olarak 27 Aralık 1912 tarihinde İbrail Şehbenderi tarafından “Takvîm-i 
Vekâyi talebine dair” hülasası ile gönderilen telgrafta da benzer ifadeler ön 
plana çıkmaktadır. Uzun süredir düzenli olarak gönderilmekte olan Takvîm-i 
Vekâyi’nin bir müddettir gönderilmemesi sebebiyle şehbenderlerin resmî 
gelişmelerden bihaber olduğu ve bu nedenle “devlete kesb-i vukuf edememekte 
bulundukları cihetle tenvir-i efkâra” yeteri kadar sahip olamadıklarından 
bahsedilmektedir (BOA., HR.İD., 1439/84, s. 1). Aslına bakılırsa bu durum 
devlet bürokrasisinin Takvîm-i Vekâyi noktasında gösterdiği hassasiyetin pratiğe 
dönüştürülemediğine işaret etmektedir. Balkan Savaşı’nın başlamasıyla birlikte 
gündeme gelen bu sorunlar, Osmanlı bürokrasisinin yoğun bir mesai harcadığı 
Takvîm-i Vekâyi gazetesinin şehbenderliklere ulaştırılamadığını ve gazetenin 
potansiyel etkisinin daha ziyade yerel eksenle sınırlı kaldığını göstermektedir

5. Sonuç

Takvîm-i Vekâyi’nin Balkan Savaşları sırasında yayımladığı ilaveler ve 
vakayı harbiye raporları iki farklı noktadan önemli veriler sunmaktadır. İlk 
olarak belirtmek gerekir ki bu raporlar, devlet bürokrasisinin denetiminden 
geçtikten sonra kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla bu raporların olmuş 
olanı, doğrudan doğruya aktarmasını beklemek fotoğrafın tamamını görmemize 
engel olmaktadır. Nitekim raporların içerikleri her ne kadar farklı gibi gözükse 
de başlangıç ve bitiş ifadelerinin neredeyse kalıplaşmış ve askerî operasyonların 
genellikle aynı mevkilerdeki olumlu sonuçların altını çiziyor olması dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte gazete, Osmanlı Devleti’nin resmî yayın 
organı olmasının yanı sıra vakayı harbiye haberleri özelinde incelendiğinde 
Takvîm-i Vekâyi’nin özellikle savaşın son döneminde adeta İstanbul vilayet 
gazetesiymişçesine bir sunum sergilediği görülmektedir. Savaşa dair kamuoyu 
ile paylaşılan haberlerin genellikle Trakya Bölgesi ve hatta Çatalca hattı ile 
sınırlı kalması bu doğrultuda ön plana çıkan örneklerdir. Takvîm-i Vekâyi’nin 
Balkan Yarımadası’nın muhtelif yerlerinde meydana gelen savaşın geneline dair 
bir içerik üretmemesi ve savaşın dönüm noktası olarak adlandırılabilecek zaman 
ve mekânlara dair takip ettiği “sessiz” yayın politikası, bu tespiti bir kerte daha 
anlamlı hale getirmektedir. Bu doğrultuda Takvîm-i Vekâyi’nin vakayı harbiye 
haberleri Yanya, Edirne ve İşkodra kuşatmaları üzerinden değerlendirildiğinde 
devlet bürokrasisinin bu noktadaki tutumu hakkında önemli sonuçlar elde 



TAKVÎM-İ VEKÂYİ 1912-1913: BALKAN SAVAŞLARI’NI DEVLETİN RESMİ...     79

edilmektedir. Açıkça belirtmek gerekirse, devletin resmi sesi niteliğindeki 
Takvîm-i Vekâyi’ye göre Balkan Savaşı sırasında Yanya, Edirne ve İşkodra 
kaybedilmemiş; hatta bu şehirlerin akıbeti dahi tam olarak bilinememektedir.

Takvîm-i Vekâyi her ne kadar Balkan Savaşları’nda Osmanlı basın 
tarihi literatüründe kendisine yer bulamamış olsa da gazetenin bu bağlamda 
gerçekleştirilecek olan askerî, siyasî, idarî, toplumsal, diplomatik ve ekonomik 
odaklı çalışmalarda araştırmacılara önemli veriler sunduğu şüphesizidir.
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1. Terim olarak Üzüm/Asma ve Çevre Kültürlerde Anlamı Üzerine

Asmanın salkım biçiminde meyvesi olan üzümün (Vitis vinifera) her bir 
tanesi kısa bir sapçıkla salkımın sapına, sap da dala bağlanır (Anonim, 
1998: 2323). Üzümün türü, bu salkımların biçim ve rengine göre 

anlaşılır. Renkleri arasında beyaz, yeşil, kırmızı siyah, sarı, pembe, mavi, mor 
sayılabilir (Anonim, 1992: 46). Çok yıllık bir bitki olan asmanın salkım yapısı, 
tanelerinin etli veya sulu olması, büyüklüğü ve şekli üzümün çeşidine göre 
değişir (Anlı, 2006: 30).

Adı Farsça ve Osmanlı Türkçesinde engûr (Kanar, 1998: 79) olan üzümün 
Türkçe bir sözcük olduğu Orta Asya Türk kültünde ilk kez Uygur (744-840) 
metinlerinde geçmeye başladığı ve ardından Türk kaynaklarında sıklıkla 
bahsedildiği bilinir (Ögel, 2000: 325-330). Çin kaynakları da Turfan ovasının 
üzüm bağları ile meşhur olduğunu, üzüm dalının Çin’e de buradan geldiğini 
söyler (Ögel, 1988: 349). Uygurların meyveler arasında özellikle üzümün 
tarımını yaptıkları, besin dışında hastalıkların tedavisi için ilaç yapımında, 
ayrıca üzüm şaraplarını vergi ödeme aracı olarak kullanıldıkları bilinir (Weili 
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ve Özyetgin, 2020: 121-122). Günümüz Uygur Türklerinin çeşitli gelenek ve 
göreneklerinde üzüm ve asma hala önemli bir yer tutar.1 

Üzümün hem yaş hem kuru olarak tüketilebilmesi, ilaç yapımında 
kullanılması; yanı sıra üzüm şırasının işlenmesiyle şarap, bulama, pestil, pekmez, 
sirke yapılabilmesi; Anadolu’da sevilerek yenen-içilen hoşaf, şerbet, aşure 
gibi yiyeceklerin içinde yer alması; ayrıca asma yaprağının yenilebilmesi bu 
meyvenin çok erken dönemlerden itibaren yetiştirilmesini açıklar. Anadolu’nun 
güneydoğu bölgesini de kapsayan Akdeniz’in doğusunda yarım ay biçimli 
Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgede yaklaşık 10.000 yıl önce buğday, 
arpa, bezelye gibi tahıl üretimi bilinir. Tarımsal üretimin ikinci adımı MÖ. 
yaklaşık 4000lerde zeytin, incir, hurma, nar gibi meyve ağaçları evcilleştirilmiş; 
iklim bakımından birbirine yakın Kuzey Afrika’da Antik Mısır uygarlığında Nil 
vadisinde üretilmeye başlanmıştır (Diamond, 2010: 176-177).

Üzümün bir yiyecek olması dışında Antik Mısır, Etrüsk (MÖ. 7-3), Yunan 
(MÖ. 756-146) ve Romalıların (MÖ. 27- MS. 395) günlük yaşamlarında ve 
inançlarında da önemi büyüktür. Bu meyvenin fiziksel özellikleri sözkonusu 
kültürlerde sembolik anlamlar çağrıştırmıştır. Etli ve yuvarlak üzüm tanesinin 
içinde birden fazla çekirdek, aynı zamanda tohum taşıması zenginlik, 
doğurganlık ve refah fikirleriyle bağlantılandırılmıştır. Asmanın kışın yaprakları 
dökülür ve ölü gibi görünür; ancak baharda hayata döner. Bu fenomen yaşam 
ve ölüm, yeniden doğuş ve yenilenme düşüncesiyle ilişkilidir. Ayrıca şarabın 
hammaddesi olan üzümden şarap yapılması, inanılmaz bir dönüşüm süreci 
olarak kabul edilmiş ve yaşamdan ölüme geçiş gibi metamorfoz fikriyle 
örtüştürülerek, yaşam ve canlılık kavramlarıyla yakından bağlantılı görülmüştür 
(Savo vd., 2016: 191). Bu bağlantıların yansıdığı alanlardan biri şüphesiz sanat 
eserleri olmuştur. Antik Mısır dünyasında üzüm ve asma yaşam gücünün bir 
sembolü olarak düşünülmüştür (Savo vd. 2016: 193). Bu düşünceler üzüm 
asma tasvirli şarap amforalarının bezemesine de yansımıştır. Sözgelimi Firavun 
Amenhotep II’nin (MÖ. 1397) kraliyet kahyası Suemnut’un mezarındaki duvar 
resminde (d’Avennes, 2000: 145) (Res. 1a-b) amforanın dış yüzeyini parlatan 

1  Uygurlarda üzümün cennetten çıkmış bir meyve olduğuna dair inanç, bazı geleneklerin 
de oluşumuna kaynaklık etmiştir. Örneğin hamile kalamayan kadınların hocaya üzüm 
götürüp dua üfletip yemesi, yeni doğan bebeğin doğru konuşan ve tatlı dilli olması 
için hurma, erik ceviz veya kuru üzümle ağızlandırılması, yeni yılın başlangıcının bir 
göstergesi aynı zamanda yeni yılda bereketli ve bol mahsul almanın bir sembolü olan 
Kok meşrebinde, ev sahibinin konu komşuyla akrabaları davet ederek içinde üzümün 
de yer aldığı dokuz çeşit kuru meyveyi tabaklara koyarak gelenlere ikram etmesi bunlar 
arasındadır (Öger, 2013: 36, 46, 167-168).
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bir çömlekçi ustasının alt kısmına yerleştirilmiş şarap amforalarının yüzeyinde 
asma ve üzüm tasvirleri ilginç bir görsel belge oluşturur.

Üzüm birçok kültürde beslenme ihtiyacı dışında inanç dünyasında şarapla 
da ilişkilendirilmiştir. Sözgelimi Nuh Peygamber’in tufandan sonra, Aden 
Bahçesi’nden aldığı bir asma fidesini, geminin karaya vurduğu Ararat Dağı’nın 
zirvelerinden Lubar Dağı’na diktiği ve aynı gün fidelerin meyve verdiğine, 
peygamberin üzümleri toplayarak şarap yaptığına inanılır. Nuh Peygamber aynı 
zamanda yeryüzünde ilk bağcılığı yapan kişi olarak kabul edilir (Bozkurt, 2000: 
455; Gezgin, 2015: 24).

Anadolu’da ise Hitit (MÖ. 1650-1200), Frig (MÖ. 1200’ler) ve Urartuların 
(MÖ. 900-600) bağcılık yaptığı arkeobotanik buluntulardan, ayrıca günümüzde 
çeşitli müzelerde sergilenen bu uygarlıklara ait tarihi eserlerden anlaşılır 
(Chantel vd., 2018: 220-221; Çilingiroğlu, 1997: 6; Deliorman vd., 2011: 72; 
Tiryaki, 2013: 33-53; Ünar, 2019: 15-18).2

Antik Yunan3 ve Roma kültürlerinde ise tarımsal faaliyetlerle de ilgili olarak 
bereket tanrı/tanrıçalarının simgesi, yani tanrısal bir bitki (Mutlu, 2020: 3266) 
aynı zamanda üzüm bağlarını koruyan Dionysos/Bacchus kültü ile ilişkilidir 
(Açık, 2004: 242; Biedermann, 1994: 27; Thomson, 2007: 608). Bu meyve refah 
ve bolluğun, öte yandan ölümden sonraki yaşamın, başka bir deyişle yeniden 
doğumun da ifadesidir (Eliüşük ve Çelikbaş, 2018: 42).

Hristiyan kültüründe ise son akşam yemeğinde Hz. İsa’nın havarilerine 
yemelerini söylediği ekmek bedenini; içmelerini söylediği şarap ise kendi 
kanını sembolize eder (Ferber, 1999: 238). Üzümün ezilerek yani öldürülerek 
şaraba dönüşmesi ve bu halde tadı değişerek canlılığını sürdürmesi Hz. İsa ile 
özdeştirilmiş, peygamber ölüp tekrar dirilen biri olarak görülmüştür. Başka bir 
deyişle üzümden elde edilen şarap yaşam şarabını, dolayısıyla ölümsüzlüğü 
temsil eder (Açık, 2004: 245. Yine Hristiyanlıkta çarmıha gerilen İsa Peygamberin 
kanının döküldüğü toprakta yetişen bitkilerden birinin üzüm olduğu düşünülür 
(Eliade, 2009: 457). Bu inançlara karşılık gelen üzüm ve asmanın Hristiyan 
sanatında özellikle dini mimari ve süslemede tasvirleri de çoktur. Hz. Adem 
ve Havva’nın bazı cennetten kovuluş sahnelerinde Havva’nın cinsel organını 
örtmek için incir yaprağı yerine asma yaprağı kullandığı görülür (Cooper, 
1987: 76). Ayrıca Hristiyan ikonografisinde şarap ve kan arasındaki bağlantı 
yoluyla Hz. İsa’nın, üzüm salkımları arasında Tanrı kuzusu ile birlikte tasvirleri 

2  Üzümün doğadaki oluşum ve değişimlerinin Hititlerin büyü ritüellerinde benzetme çerçevesinde kullanıldığı, 
üzümün incir gibi tadıyla öne çıktığı bilinir. Geniş bilgi için bkz. (Reyhan, 2003: 119).
3  Üzüm ve asmanın Yunan kültürüne girişi, anlamı ve Avrupa’ya yayılması konusunda geniş bilgi için bkz. 
(Hehn, 1998: 39-62).
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yapılmıştır (Eliade, 2009: 457). Diğer örneklerden biri 425-450 arasında 
inşa edilmiş bir Geç Antik Roma yapısı olan ve mozaikleri erken Hristiyan 
döneminde yapılan Ravenna’daki Galla Placidia mozolesindedir (Bustacchini, 
1984: 14). Mozolenin süslemelerinde yoğun olarak asma ve üzüm tasvirleri 
görülür. Örneğin tonoz yüzeyinde kantharostan çıkan üzüm salkımlarıyla iki dal 
asma ve güvercinler en iyi örneklerdendir (Res. 2).

Avrupa Sanatı’nda ise hamile annenin asmaya, bebeğin üzüm tanesine 
benzetilerek evlilik, bekaret, doğurganlık gibi anlamlar taşıdığı tuval resimlerinin 
ve dokumaların özellikle 16.-17. yüzyıllardaki örneklerinin fazlalığı dikkat 
çeker.4

2. Orta Asya Türk, Erken İslam ve Anadolu Türk-İslam Sanatında 
Üzüm ve Asma

Çeşitli kültürlerin inançlarında, gelenek-göreneklerinde, ritüellerinde yer 
alan üzüm ve asma sanat eserlerinde de kendine yer açmıştır. Türk Sanatı’ndan 
seçtiğimiz örneklerden ilki maniheist Uygurların elyazması kitaplarından 
birindedir. Hoço’da Alfa Tapınağı’nda ele geçen ve 8.-9. yüzyıla tarihlenen 
(Härtel, 1982: 177) minyatürlü bir sayfa da (Res. 3a-b) Maniheizmin kurucusu 
Mani’nin (216-276) ölümünü anmak için ilkbaharda düzenlenen Bema töreni 
sahnesi bulunur (Gulácsi, 2001: 70; Gulácsi, 2005: 51, fig 2/5b; Härtel, 1982: 
177; Henning, 1945: 147).5 Dintarlar ve işiticilerin yer aldığı bu sahnenin 
merkezinde katılımcılara ikram edilmek üzere ayaklı bir kase içinde kavun ve 
üzümlerin bulunduğu kutsal meyveler yer alır.

Elyazmalarının resimleri dışında Maniheist Uygurların tapınaklarının 
duvar ve tavan resimlerinde de üzüm ve asma tasvirleri ile karşılaşılır. Örneğin 
Sangim’de Kuzey tapınaktaki tören mağarasının kuzeyindeki küçük bir mabedin 
çevresi ve yan duvarlarında hazine ağaçları bahçesi tasvirinde yemyeşil ve 
meyveli, birçok farklı ağaç türü vardır ve ağaçların arasında kuşlar uçmaktadır. 
Mabedin örtüsünde ise asmaların üzerinde salkım salkım üzüm tasvirleri görülür 
(Henning, 1945: 272, 276, 287, 305). Karpat, eski Yunan ve Çin’ce Maniheist 
metinlerde, üzüm bağlarını Maniheizm ile ilişkilendiren aynı zamanda bu dinin 
cemaatlerini ve takipçilerini temsil etmek için üzüm bağlarının kullanıldığı 
ifadeler okunmuştur. Bazı Maniheist kasidelerde cemaatlerin yok edilmesi ve 

4  Örnekler ve geniş bilgi için bkz. (Jongh, 1974: 166-191; Wardwell, 1975: 17-23).
5  Manihesit rahipleri gösteren bir başka minyatürde ise rahipler ağaçlık bir alandadır ve 
ağaçların arasından üzüm salkımları görülmektedir. Resim için bkz. (Gulácsi, 2001: 92; 
Gulácsi, 2005: 55, plate IIIa)
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takipçilerin kovulmasını tanımlamak için üzüm bağları metaforunu kullanarak, 
“Karanlık şeytanlar bağa girdi, asmaları kesti” denir. Ayrıca eski Yunan 
metinlerinde Mani, üzüm bağlarının tanrısı olarak tanımlanmıştır (Henning, 
1945: 276).

Türk-İslam kültürü söz konusu olduğunda üzümün Kur’an’ı Kerim’de on 
yerde6 ayrıca bazı hadislerde geçtiği görülür (Bebek, 2005: 6-7; Saylık, 2019: 
65-67). Kur’an-ı Kerim’de cennet, taşıdıkları vasıflara uygun olarak farklı 
isimlerle yer alır. Bunlar arasında Firdevs özellikle üzüm asmaları, sık ağaçlı 
bağ/bahçe anlamlarına gelir (Günay, 2014: 107). İslam sanatında da birazdan 
örneklerini sunacağımız çeşitli yapı türlerinde ve farklı malzeme/yüzeyler 
üzerine işlenen cennet tasvirlerinde asma ve üzüm kullanılmıştır (Harman, 
2015: 13, 112, 115, 142, 146, 191, 246; Ögel, 1999: 73-81; Yaman, 2008: 141-
154). Yine yeryüzü cenneti anlamında İrem, Ceyrun bin Ad tarafından Şam 
yakınlarında kurulan bir kentin de adıdır ve bu kent üzüm bağları ve şaraplarıyla 
ünlüdür (Hançerlioğlu, 2000: 222). 

Yine Kur’anda adı geçen İsrâiloğullarına gönderilen Hz. Yûsuf’un atıldığı 
zindanda Mısır kralının ekmekçisi ve başsâkîsi ile karşılaşmasında üzüm ile ilgili 
bir kıssa vardır. Başsâkî bir gece rüyasında üç dallı bir asma görür. Saki olgun 
üzümleri toplar ve onları sıkarak Firavun’un kâsesine koyar. Hz. Yûsuf rüyayı 
üç gün sonra serbest kalıp, Firavun’a sâkîlik yapmaya devam edeceği şeklinde 
yorumlar. Sakiden kendisinin zindanda unutmamasını ve yanına almasını ister 
(Harman, 2013: 2).

Ayrıca hadislerde Hz. Muhammed’in üzüm kompostosu içtiğinden söz 
edilir (Çakmak, 2021: 46). En çok hadis rivayet ettiği bilinen sahâbîlerden biri 
Câbir b. Abdillâh b. Amr b. Harâm el-Ensârî (ö. 697) ise Hz. Peygamber’in 
“Bana cennet arz olundu. O derece ki, ondan bir salkım koparmak için elimi 
uzatsam, onu alabilirdim” dediğini söyler (Coşkun, 2008: 61). Ünlü muhaddisler 
İmam Malik b. Enes (ö. 795) Muvatta’sında, Buhârî (ö. 870) ve Müslim’in (ö. 
875) Sahih’inde söylediklerine göre, Hz. Muhammed “tutulma namazı” olarak 
tanımlanan bir güneş tutulması sırasında dua etmeye başlar. Namaz kılarken 
eliyle bir şeye uzanır. Çevresindekiler bu hareketinin anlamını sorduklarında, 
cennetten bir salkım üzüm almak için uzandığını söyler. Hz. Muhammed bu 
şekilde dünyada iken diğer dünyayı görür ve gördüğü şey o kadar berraktır ki 
cennete dokunmak için uzanır. Bu noktada cennet bahçesinin üzüm salkımının 
görüntüsü ile temsil edilmesi dikkat çekicidir (Rustomji, 2009: 23-24). Birazdan 

6  Bakara: 266, En’âm: 99, Yûsuf: 36, Ra’d: 4, İsrâ: 90, Kehf: 32, Mü’minûn: 19, Yâsîn: 34, Nebe: 31, Abese: 
27. https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf
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göreceğimiz cennet tasvirlerinde üzüm salkımının yer almasının kaynaklarından 
birini bu rivayetlerin oluşturduğu düşünülebilir.

İslam toplumlarında, bulundukları yüzeye göre anlam kazansa da genel 
olarak, içlerinde çekirdeklerini, başka bir deyişle yeniden çoğalmalarını 
sağlayacak tohumları/özü bulunan elma, mısır, hurma, başak/buğday, nar, erik, 
armut, incir gibi meyveler bolluk ve bereketin yanında doğum, ölümsüzlük, 
cennet, soyun devamlılığı gibi anlamlarla örtüştürülmüştür. Mezar taşlarına 
işlenen bu tasvirlerin ise ecel şerbetini içmekle ilişkilendirildiği aynı zamanda 
hayatın sonbaharını temsil ettiği düşünülür (Çoruhlu, 1998: 120; Erbek, 2002: 
46). Üzüm ve asma, tasvir sanatlarının yanında benzer anlamları ile halk 
arasında gelenek-görenek, mâni, bilmece, türkü, atasözü, masallarda karşımıza 
çıkmaktadır.

Üzüm ve asma dil bilimi, halk bilimi, ziraat, farmakoloji, arkeoloji 
gibi farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların da dikkatini çekmiş ve bazı 
monografik yayınlarının konularını oluşturmuştur.7 Bu çalışmada da sanat 
eserlerine yansıyan üzüm ve asma tasvirleri ele alınarak sanat tarihsel bakış 
açısıyla değerlendirilmiştir. 

İnançlarda bu denli yer edinmiş üzüm ve asmanın sanat eserlerini süslemesi 
aynı zamanda bu yolla mesajlar göndermesi olağandır. İslam sanatının üzüm ve 
asma tasvirleriyle tanışıklığı erken dönemlerde olmuştur. Bu dönemde, bereket, 
bolluk, zenginlik ve refah fikirlerini ifade etmek için asma temsillerinin (Savo 
vd., 2016: 195) mimari süslemenin yanında çeşitli malzemeyle yapılan el 
sanatlarının bezemelerinde de kullanıldığı görülür. Örneğin Emevi döneminde 
(661-750) inşa edilen Kudüs’te Kubbet-üs Sahra’nın (689-691) mozaiklerinde, 
Maşatta Sarayının (743-744) dış cephesinde ve Hırbet el-Mefcer (724-748) 
hamamının taş kabartmalarında ayrıca divandaki alçı kabartmalarda, Kasr-ul 
Hayr-el Garbi (727) freskolarında Antik dünya ve Bizans sanatının etkisinde 
üzüm salkımları ve asma yapraklarıyla yapılan kompozisyonlara rastlanır 
(Creswell vd., 1989: 206, 208, 97-98; Grabar, 2006: 89; Meinecke, 2016: 221; 
Taragan, 2003: 10-11).

Yine erken İslam döneminde kitap sanatları söz konusu olduğunda Romalı 
hekim ve farmakolog Dioskorides’in (40-90) asmanın da bulunduğu birçok 
bitkiyi tanıttığı Materia Medica’sının (Kitab-ül Haşaiş) Musullu katip, Behnâm 
ibn Mûsâ ibn Yûsuf el-Mavsilî tarafından 1229 yılında istinsah edilmiş bir 
nüshasında (İstanbul, TSMK., A. III. 2127) (Ettinghausen, 1977: 67, 72) metni 

7  Geniş bilgi için bkz. (Deliorman vd., 2011, 69-80; Erbek, 2002: 46; Gülhan, 2008: 367-369; Gültekin, 2008: 
9; Kartalcık, 2008: 663-711; Sağlam ve Sağlam, 2018: 1-10; Şenocak, 2008: 164-172).
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görselleştiren üzüm salkımlı bir asma resmi yer alır (Res. 4). Kitap sanatlarından 
diğer bir örneğimiz bu konuyu içeriği ile de aydınlatıcı bir eserdir. Bu minyatür 
Safevi döneminde 1554 ve 1565 yılları arasında Meşhed valisiyken Sultan 
İbrahim Mirza (1540-1577) için yapılan Abdurrahman Cami’nin (ö. 1492) ünlü 
eseri Heft Evreng’ininin bir nüshasındadır (Washington DC, Freer Gallery of 
Art, 46.12) (Res. 5a-b). Yazar, metninde bir köylünün bir şehirliyi bahçesine 
davet ettiğinden bahsederken bahçeyi üzüm, elma, armut ve nar ağaçlarının 
bulunduğu “cennet bahçesi gibi süslenmiş” olarak tanımlar (Simpson, 1997: 
164-165). Aynı zamanda resmin sağ alt kısmında bahçıvan elinde keşkül-ü 
fukarasını8 uzatmış bir dervişe bir salkım üzüm sadaka vermektedir.

Anadolu Türk-İslam mimari süslemesi ve el sanatlarında ise üzüm ve asma 
tasvirlerinin yer aldığı birçok örnek mevcuttur. Örneğin, Büyük Selçuklu Sultanı 
Melikşah’ın (1055-1092) 1091 yılında inşa ettirdiği Diyarbakır Ulu Cami’nin 
revaklı avlusunun batı cephesinde antik bir tiyatrodan devşirildiği düşünülen 
asma dalı ve üzüm salkımlarının işlendiği frizler kullanılmıştır (Çakmak, 2012: 
97).

Anadolu’dan diğer bir örnek, erken Beylikler döneminde Saltuklu melikesi 
Mama Hatun adına 1191’de Tercan’da yaptırılan türbede karşımıza çıkar 
(Karadaş, 2011: 32-33). Türbenin pencerelerinin dışı dikdörtgen bir bordür ile 
kuşatılarak içine üzüm salkımları yerleştirilmiştir (Res. 6a-b).

Yine bu dönemde Artuklu Beyliği yapısı olan Mardin Ulu Cami’nde üzüm 
ve asma yapraklarından oluşan bir süsleme göze çarpar. Camide minare, minber 
ve kapısında üç kitabe yer alır. Minarede Diyarbakır Melîki İlgazi Kutbeddin 
adı ve 1176 yılı; doğu kapısının kuzeyinde 1186 tarihi ve Ebu Mansur Alpkuş 
b. Abdullah ile Hüsameddin Yavlak Arslan; son olarak minberde 1366-1377 
Artuklu sultanı Davud’un adı yazar (Altun, 1978: 64). Caminin mihrabında 
kavsarayı dışarıdan kuşatan bordürün içinde dalgalı zigzag biçiminde ilerleyen 
asma dallarının boşluklarında üzüm salkımları yer alır.

Üzüm ve asma tasvirlerinin mihrapta bu kez alçı yüzeyde kullanımına 
örnek olarak kitabelerine göre ilk inşası 1232 yılında Anadolu Selçuklu 
Sultanı I. Alâeddin Keykubad (1192-1237) döneminde Emîr Cemâleddin Ali 
Bey tarafından inşa ettirilen (Denknalbant, 2012: 116) Sivrihisar Ulu Camii 
verilebilir. Yapının 1339-1440 yılındaki onarımında yerleştirildiği düşünülen 
mihrabın kalıpla yapılmış alçı süslemeleri arasında mihrap nişini dolaşan 
geometrik bezemeli geniş bordürün iki yanında üzüm salkımları ve asma 

8  Bazı tarikatlarda şeyhlerin dervişleri dilendirmesi ve bu sırada keşkül-ü fukaranın kullanımı konusunda 
geniş bilgi için bkz. (Altıer, 2008: 101-116).
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dallarından oluşan süsleme dikkat çeker. Birazdan sunulacağı gibi mihraplarda 
alçı olarak üzüm ve asma tasvirleri Geç Osmanlı döneminde özellikle Ege 
Bölgesi cami mihraplarında farklı uygulamalara gidilerek, çeşitlendirilmiştir. 
İslam dünyasında cennet kapısı olarak tasavvur edilen mihrabın (Önal, 2017: 
182) üzüm ve asma kompozisyonlarıyla bezenmesi, cennet kavramına güçlü bir 
gönderme olarak düşünülebilir.

Batı Anadolu’dan başka bir örnek olarak iki kitabesinden 1312 yılında 
Aydınoğlu Mehmed Bey tarafından inşa ettirildiği anlaşılan İzmir/Ödemiş, 
Birgi Ulu Camii (Önkal, 1999: 31; Uzunçarşılı, 1919: 109; Ünal, 2001: 60) 
verilebilir. Yapının doğu cephesinin pencere köşeliklerinde taş kabartma olarak, 
merkezde sekiz yapraklı bir çiçeğin etrafı üzüm ve asma yapraklarıyla sarılmıştır 
(Res. 6a-b).

Anadolu’da Erken Beylikler döneminde görülen bu tasvirler üslup, 
malzeme ve ikonografik açıdan zenginleşen Osmanlı döneminin ön örneklerini 
oluşturmaktadır.

3. Osmanlı Sanatında Üzüm ve Asma Tasvirleri

Osmanlı süsleme sanatında üzüm ve asma kompozisyonlarının başkent 
İstanbul’da saraylılar ve varlıklı kişiler adına inşa edilen saray, köşk, yalıların 
kalem işi ve duvar resimlerinde yanı sıra camilerin çini kaplamaları, ahşap hünkâr 
mahfilleri, çeşmeler ve mezar taşlarında, saray kadınlarının mücevherlerinde, 
işlemelerde; maden, ahşap, porselen ve cam eserlerin bezemelerinde, ayrıca 
İznik ve Kütahya gibi merkezlerde üretilen seramik tabaklar, meyvelikler, masa 
saati, biblolarda kullanıldığı görülür.9 Mezar taşları ve çeşmelerde de karşımıza 
çıkan asma ve üzüm tasvirlerinin bazen çeşitli meyvelerle veya çiçeklerle 
birlikte bir sepet, tabak, kase, vazo, bereket boynuzu (Altıer, 2018: 21-57) yada 
girland (Altıer, 2021: 377-406) içinde natürmort tarzında yapıldığı izlenir. Bu 
tarzdaki örneklere taşrada eşraf konaklarının baş oda veya yemek odalarında da 
rastlamak mümkündür. 

Osmanlı döneminde başkent dışında özellikle Alevilik/Bektaşilik, 
Halvetilik, Maarifilik, Rifâîlik gibi bazı tarikatlerin etkin olduğu taşra illerinde 
ve Balkanlar’da daha çok cami, türbe, tekke gibi dini mimaride yanı sıra sivil 
mimaride şadırvan, tarikat ehline ait konakların duvar ve tavan resimlerinde yer 
alan tarikat dünyasına göndermeler yapan bir grup üzüm, üzüm bağı ve asma 

9  Farklı tarih, malzeme ve yüzeyler üzerine yapılan örneklerin sayısı oldukça fazla olmakla birlikte, birkaçı 
için bkz. (Aras, 2015; Bayraktar, 2019: 438-470; Cantay, 2008: 55; Çoruhlu, 1998: 102-117; Doğanay, 2003: 
43-63; Elibol, 2015: 48, 57; Gök, 2015: 138, 208-209, 230, 260, 296; Ther, 1993: 91, 102, 136-139, 228-229, 
137; Ötünç, 2021: 120, 186, 285-287).
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kompozisyonları da ilginç bir grubu oluşturur. Tarikat dünyasının inançlarıyla 
zenginleşerek velilerin yazdığı eserlere, kerametlere göndermeler yapan bu 
motif, yine bu çevrelerde üretilmiş birçok sanat eserinde izleyicisine görsel 
olarak sunulmuştur.

Bu çalışmada da başkent İstanbul örneklerinden söz edilmekle birlikte daha 
ziyade Anadolu’da ve Balkanlar’daki tarikatlerin inanç dünyasında önemli bir 
yere sahip olduğu anlaşılan üzüm ve asma tasvirlerinin hangi yüzeylere nasıl ve 
neden işlendiği, tek başına veya başka motiflerle bir araya getirilerek tasarlanma 
düşüncesi, ikonografik anlamı, dönem üslupları çerçevesinde günümüze ulaşan 
eserler üzerinden tartışılmıştır.

İslam inancında cennet kavramıyla sıklıkla ilişkilendirilen üzüm ve 
asma, özellikle Alevî ve Bektaşî inanışları çerçevesinde peygamberin miraç 
anlatıları içinde önemli bir yer tutar. Bektaşi şairlerin nefeslerine de konu olan10 
bu anlatıya göre, Hz. Muhammed Cebrail’in rehberliğinde miraç yolculuğuna 
çıkar. Peygamber Allah’ın makamına geldiğinde onun cemâlini görmek ister 
ve Allah kendisine Hz. Ali sûretinde görünür. Allah, peygambere Hz. Ali’nin 
sesiyle konuşur ve torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’e götürmesi için bir salkım 
cennet üzümü ikram eder. Peygamber huzurdan ayrılırken bir üzüm tanesini 
Selman-ı Farisî’nin keşkülüne koyar. Hz. Muhammed miraçtan döndüğünde 
gökyüzü veya Mina’da kubbeli bir yapı görür. Peygamber Allah’ın buyruğu veya 
Cebrail’in tavsiyesi üzerine yapının kapısını vurur ve kendisinin peygamber 
olduğunu söyleyerek içeri girmek ister. İçeriden, aralarına bir peygamberi 
almayacaklarını, peygamberliği ümmetine yapması söylenir. Bu durum birkaç 
kez tekrarlanınca Peygambere Allah ya da Cebrail kapıya vurmasını ve “sefilim, 
yetimim, garibim, fakirim” demesi söylenir. Hz. Muhammed bu şekilde 
konuştuğunda içeri alınır. Peygamber içeri girdiğinde Hz. Fatma ile Hz. Ali’yi 
tanıyamaz. Buradakilere kim olduklarını soran Peygamber “kırklarız, bizim 
ulumuz da küçüğümüz de birdir” cevabını alır; ardından şu anda otuz dokuz kişi 
olduklarını kırkıncı kişinin Selmân el-Fârisî olduğunu ve şey’ullah’a gittiğini 
öğrenir. Hz. Muhammed kırklardan bir delil istediğinde Hz. Ali’nin koluna 
neşter vururlar ve herkesin bileğinden kan akar. Pencereden gelen bir damla kan 
ise şey’ullah’a giden Selmân el-Fârisî’ye aittir. Hz. Ali’nin kolu bağlandığında 
ise, herkesin bileğinden akan kan durur. O sırada içeri giren Selmân el-Fârisî’nin 
keşkülünde, peygamberin miraçta içine koyduğu üzüm tanesi görülür. Kırklar 

10  Bu inançlar Bektaşi nefeslerine de yansımış Abdal Musa (13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl başları), Hatayi 
(1485-1523), Kul Himmet (16. yüzyıl), Fakir Edna (17. yüzyıl) gibi tekke şairleri üzümü şiirlerinde sembolik 
göndermeler yapmak üzere kullanmıştır (Ergun, 1956: 21, 51, 53, 56, 172-173, 181, 198).
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meclisindekiler Hz. Muhammed’den bu üzüm tanesini paylaştırmasını söylerler. 
Peygamber, bir üzüm tanesini kırk kişiye nasıl paylaştıracağını düşünürken 
Cebrail cennetten bir tabak alarak peygamberin yardımına gelir. Peygamber, 
üzüm tanesini ayı iki parçaya böldüğü parmağı ile ezer ve şerbete dönüştürür; 
şerbeti içen kırklar mest olur (Aslanoğlu, 2001: 35-36; Birge, 1991: 154-
155; Melıkoff, 1993: 46-47; Ürkmez, 2015: 15-18). Alevî ve Bektâşîlerdeki 
inançlarında kişi açı doyurur, susuzu kandırır; yukarıda bahsedildiği gibi bir 
üzüm tanesi ezilerek kırk kişiye ikram edilir. Bir lokma bin kişiye bölünür ki 
tarîkat yolunda benlik-senlik yoktur (Gölpınarlı, 1963: 127).

Bektaşi kültüründe üzümle ilgili başka anlatılar da vardır. Örneğin, Ali 
Nihanî’nin (1838?-1909) yazdığı manzum Hacı Bektaş-ı Veli velâyetnâmesinde 
Bostancı Baba olarak bilinen Bahaeddin adlı bir veli, Hünkar’ı ziyaret için 
huzuruna geldiğinde hırkası içinden üzüm çıkarır. Bunun üzerine Hacı Bektaş 
“Senin veli olduğunu biliyorduk. Yalandan gösteriş yapmak istiyorsan delisin” 
der (Kardaş, 2016: 302-303).

Bektaşî menâkıbnâmelerinde de üzüme ilişkin anlatılara rastlanır. 
Bunlardan biri 15. yüzyılda Merzifon’da yaşadığı düşünülen Pîrî Baba’nın 
hayatını konu edinen Hoca İbrahim tarafından kaleme alınan Menâkıb-ı Pîrî 
Baba’dadır (Ocak, 1992: 61). Bu menâkıbnâmede Pîrî Baba kebap yedikleri 
kişilere bir bağdan söz ederek oraya gidip, üzüm toplamalarını söyler. Bu kişiler 
üzüm mevsimi olmadığı için bağa gitmek istemezlerse de Baba’nın ısrarı üzerine 
giderler. Burada Pîrî Baba’nın kerametiyle üzümlerin olgunlaştığını görürler. 
Yine Hoca Ahmet Yesevî’nin (1093-1166) halifelerinden biri olan Emir Çin 
Osman’ın mevsimi değilken, şeyhine kış ortasında üzüm bulup getirmesi de 
Bektaşiler arasında anlatılan velilerin kerametlerindendir (Köprülü, 1976: 47; 
Doğanbaş, 2007: 171).11

Birazdan örnekleri üzerinde konuşacağımız Balkanlardaki tasvirlere 
de ilham kaynağı olduğunu düşündüğümüz menakıbnamelerde üzümle ilgili 
başka anlatılar da vardır. Bunlardan biri Prizren’de 16. yüzyılın sonlarında 
Sinanî Tekkesini kuran Horasanlı Kutub Musa’nın kerametidir. Buna göre, 
Arabistan’dan Prizren’i ziyaret etmek için yola çıkan üç şeyh Kalkandelen’i 
geçtikten sonra kar fırtınasına tutulurlar. Bir an evvel Kutub Musa Efendi’nin 
tekkesine varmak isteyen şeyhlerden biri tekkeye vardıklarında, yemekte 
kuru fasulye ile pastırma; diğeri sıcak ekmek, sonuncusu üzüm olmasını 
ister. Konuşmaları duyan Kutub Musa Efendi misafirlerin gelmesinden önce 

11  Bektaşilerden Hamza Baba’nın (12. yüzyıl ortaları) zamanından evvel üzüm olgunlaştırması ile ilgili 
söylence için bkz. (Çotulay, 2020: 151).
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kahvecisine yemekleri yaptırıp, ekmek için fırıncıya haber vermesini, sonra da 
bağdan en iyi üzümlerden toplamasını ister. Kahveci kış mevsiminde üzümün 
nasıl bulacağını merak ederek bağa gider. Burada asmalarda üzüm olduğunu 
görür ve bir sepet toplar. Şeyhler tekkeye varıp, sofraya oturduklarında 
istedikleri her şeyin olduğunu görüp, şaşırırlar. Kutub Musa’nın ne kadar 
büyük bir veli olduğuna inanırlar. Ertesi gün kahveci üzüm toplamak için bağa 
gittiğinde asmaların karla kaplandığını ve üzümlerden bir iz kalmadığını görür 
(İzeti, 2007: 1541).12

Diğer bir anlatı, Bogovin/Kalkandelen Mehmet Baba Tekkesi mezarlığında 
gömülü Mehmet adında bir çobanla ilgilidir. Mehmet Baba çoban arkadaşlarıyla 
sürüleri götürmek için yola çıkarlar ve Bogovin köyünde konaklarlar. Mehmet 
Baba köydeki bağlardan birinin sahibinden üzüm istemeye gider. Alıngan 
ve çekingen biri kişi olduğundan, bağ sahibi onu aşağılayarak, küçümser. 
Üzülen Mehmet Baba Allah’a dua eder ve büyük bir fırtınayla o kişinin bağı 
helak olur. Bu olayın etkisiyle üzüntüden vefat ederek, Bogovin köyündeki bu 
mezara gömülür. Buradaki tekke Mehmet Baba’nın bu kerametinden dolayı bir 
ziyaretgaha dönüşmüştür (Mensur, 2016: 167-168).

Yine Alevi ve Bektaşi kültüründe üzümün ölümsüzlük meyvesi inanışına 
örnek Nil’in kaynağını arayan Maşrık padişahının oğlu ile ilgilidir. Oğlan bir 
gün nehrin kıyısında büyük bir kuş görür ve ona binerek, Uçmak’a gelir. Burada 
kendisine Uçmak üzümlerinden yeşil, kızıl ve ak olmak üzere birer salkım üzüm 
ikram edilir. O sırada gaipten bir ses şehzadeye bu üzümleri yemesini bu şekilde 
kıyamete kadar canlı kalacağını söyler. Şehzade üzümleri yer ve sonra kuş 
şehzadeyi dünyaya geri götürür. Burada bir pîr ile karşılaşır ve pîr şehzadeye 
bir elma uzatır. Şehzade elmayı yediğinde üzüm salkımı boğazından çıkar, 
gider. Pîr, şehzadeye kendisini tanıyıp tanımadığını sorduğunda kendisinin Hz. 
Âdem’i hileyle cennetten çıkaran kişi (şeytan) olduğunu söyleyip yok olur. Bu 
hikayeden elmanın ölümle, üzümün ise ölümsüzlükle ilişkilendirildiği anlaşılır 
(Daşdemir, 2015: 92-93).

Ünlü halk şairi Yunus Emre (1238–1328) tarafından yazılan mürşit ve dört 
kapının genelde dervişler ve Bektaşiler için önemini anlatan “Çıktım erik dalına 
anda yedim üzümü/ Bostan ısı kaktı der ne yersin kozumu” mısralarıyla meşhur 
şiir, Halveti tarikatından olmakla birlikte Bektaşiler tarafından çok sevilen 
mutasavvıf şair Niyazî Mısrî (ö. 1694) tarafından yorumlanmıştır. Buna göre 
hakikati arayan kişi şeriatı bir erik olarak görür. Erik çekici olsa da içi serttir ve 

12  Erzincan’da Nakşibendi Tarikatı’nın Hâlidiye koluna bağlı Pir-i Sâmî (1847-1912) ile ilgili benzer bir 
keramet anlatılmaktadır (Bezgin, 2019: 34). 
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yenmez. Bunun için tarikatı dener ki bu da üzüme benzer. Üzüm çok faydalı olsa 
da merkezinde taşlar (çekirdek) vardır. Bu nedenle mürşit, hakikate yöneltilir. 
Hakikat ise ceviz gibidir. Dışı sert ve yasaklayıcı olsa da içi çok zengindir 
(Birge, 1991: 123-124; Schimmel, 2004; 51). 

Tasavvuf ehli meyve tohumunun toprağa gömülmesini, insanın ruhsal 
olgunlaşması için belirli bir süre çile çekmesi ile bağdaştırıp, dervişin halvete 
girmesiyle de örtüştürmüştür. Nitekim Halveti şeyhlerinden Abdülmecid Sivasî 
(ö. 1639) kırk gün yapılan halvetin hikmetinden bahsederken üzüm örneğini 
vermiş ve “koruğun üzüm olması için pek çok zahmete katlanması gerektiğini 
söylemiştir (Tosun, 2004: 292).

Bayramiyye tarikatının kolu Celvetîliğin kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî 
(ö.1628) de seyr u sülûk’ten bahsederken kalbi takviye eden manevi meyveler 
içinde üzümü de sayar (Tek, 2006: 185). Üzümün sembolik göndermelerine 
Celvetî şeyhlerinden Mustafa Devâtî’nin (ö.1660) tasavvuf yolunda 
öğrendiklerini ve rüyalarını anlattığı Tuhfetü’s-sûfiyyîn adlı eserinde de rastlanır. 
Bu eserde âşıkların üzüm, zâhidlerin kavun, avamın ise erik olarak sayıldığını, 
üzümün tadının herkes tarafından bilinmesi gibi, âşıkların da kıyamet 
gününde tanınacağı yazar (Tosun, 2020: 326). Mustafa Devâtî aynı eserinde 
Kastamonu’dan Üsküdar’a Aziz Mahmud Hüdâyî’nin yanına vardığında 
şeyhinin kendisine iki salkım üzüm uzatarak, dergahtaki dervişlere yemeleri 
için üzümden birer tane verilmesini, daha fazlasını hazmedemeyeceklerini 
fakat ikinci salkımın tümünü Devâtî’ye vererek hepsini hazmedebileceğini ve 
bu üzümün kudret bağı üzümü olduğunu yazar. Bu şekilde Devâtî’nin diğer 
dervişlerden daha olgun ve manen daha yüksek bir seviyede bulunduğu üzüm 
sembolüyle ifade eder (Tosun, 2004: 296). 

Tasavvuf dünyasında içinde üzümün de bulunduğu meyvelerin çeşitli 
tarikatlarda şeyhlerin kerametlerinde yer alması ya da sembolik anlamlara 
kaynaklık etmesinin yanında mübarek gecelerde veya ayinlerin ardından ikram 
edilerek yenmesi gibi geleneklerin de oluştuğu görülür. Örneğin Mevlevilerin 
ayn-i cem veya Nakşibendilerin hatm-i hacegan ayinlerinin ardından hurmanın 
ve üzümün yendiği bilinir. Ayrıca Bedeviliğe yeni intisap eden müride kuru 
üzüm ve kuru incir ile şerbet verilmiştir (Tosun, 2004: 289-300).

Nakşibendilerin tekkelerinde ise keşkül-ü fukaraların içine tarikat ehline 
ikram edilmek üzere şeker, hurma, incir gibi yiyeceklerin yanında üzüm de 
vardır (Yahya b. Salih el- İslamboli, 2006: 152).

Birazdan örneklerini sunacağımız üzüm ve asma tasvirlerinin yoğun 
olarak yer aldığı yapıların bulunduğu ayrıca birçok tarikatın varlığının bilindiği 
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Ege Bölgesi’nde, Ma’rifîlik de karşımıza çıkar. Alevî-Bektaşîlikten etkilenmiş 
ve Rifâîliğe bağlı Ma’rifîlikte şed denilen dervişlerin bellerine birkaç kat sarılan 
kuşak kullanımı vardır. Bele sarma sayısı tarikatlara göre değişir ve her kat bir 
dervişte olması gereken özellikleri söyler. Ma’rifîlikte, ilk kez Hz. Âdem’in 
belinin üzüm çubuğu ile bağlandığına inanılır (Kılıç, 2007: 33-34). Rıfâîliğin 
yanı sıra Bektaşîlik ve Ma’rifîlik gibi tarikatlarda yünden yapılıp bele birkaç 
kat kuşatılan kuşak olan şedin kullanımı da üzüm ve asmaya ilişkin bir inanca 
dayanır (Kılıç, 2007: 33).

Rifâîlikte de üzümle ilgili bazı bilgilere Tarikat-ı Rifâiyye gibi 
fütüvvetnâmelerde rastlanır. Örneğin eserin 19. yüzyıla tarihlenen bir nüshasında 
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel.Yz-00543) tarikata 
girenlere içinde siyah üzümün de yer aldığı tuz, sirke, süt, hurma, su, zeytinyağı 
verileceği, bunların Hz. Ali’den kaldığı ve her bir nasibin vücuttaki etkileri 
açıklanır (Sarukaya, 2011: 32). Günümüzde de özellikle Balkanlarda varlığını 
sürdüren Rifâîlere ait tekke ve camilerin mimari süslemesinde üzüm ve asma 
tasvirlerinin bulunması da olağandır.

Mevleviliğin kurucusu Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (1207-1273) de ünlü 
eserleri Mesnevi ve Rubaîyyat’ta birçok meyvenin yanı sıra bağ, koruk, üzüm, 
asma şarap ile ilgili semboller kullanmıştır. Örneğin koruk hamlığa, üzüm 
pişmişliğe, şarap ise yanmışlığa karşılık gelmiştir. Mevlanâ, üzümün önce 
koruk olup, sonradan olgun üzüme dönüşmesini bir dervişin seyr-ü sülûkta 
acele etmeden, sabır gösterip, kemale ermesiyle özdeşleştirmiştir. Mevlevilikte 
“üzüm olmak”, kendini bilmek, özünü kavramak ile ilişkilendirilmiştir.13 

Bu göndermeler birazdan söz edeceğimiz Kütahya Mevlevihanesi’nin 
kubbe bezemelerine yansıyacaktır. Tarikat dünyasındaki anlamı bu denli derin 
olan bu meyve özellikle veli, şeyh ve dervişlerin yoğun itibar gördüğü Ege, Orta 
Anadolu, Karadeniz gibi çevrelerde inşa edilen genellikle cami ve mesçitlerde, 
bir kısmı tarikat ehlinin kullandığı yapılarda ayrıca tarikate mensup sanatçılar 
tarafından yapılan mimari eserlerin süslemesine yansımış; dönemin betimleme 
anlayışı ile naif bir şekilde tasvirleri yapılmıştır. 

Üzüm ve asma tasvirlerinin sanat eserlerine yansımasına bir ilham kaynağı 
olabileceğini varsaydığımız bir başka konu ise çeşitli tekke ve zaviyelerin bahçe 
veya bağlarında üzümün ekim-dikiminin yapılmasıdır. Sözgelimi Varna’nın 
kuzeyinde 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başında inşa edilen Akyazılı Sultan Tekkesi 
bunlardan sadece biridir (Eyice, 1967: 570).

13  Üzümün Mevlevilikteki sembol dünyasına gönderimleri hakkında geniş bilgi için bkz. (Akarpınar, 2005: 
146-149; Akarpınar, 2008: 143-154).
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Üzüm ve asmanın inanışlarla ilgili kaynaklarını çizdiğimiz bu çerçeveden 
sonra Osmanlı dönemi üzüm ve asma tasvirli eserlerden seçtiğimiz ilk örnek, 
maden eserler grubunda yer alan 16. yüzyılın sonunda Cezayir Beylerbeyi 
Cafer Paşa için İtalyan bir dökümcünün yaptığı topun (Paris, Musée de 
l’Armée, N666) (Bacqué-Grammont, 2013: 420) üzerindedir (Res. 8). Oldukça 
natüralist bir şekilde kabartma olarak tasvir edilen kompozisyonda iri üzüm 
taneleri ve yapraklar birbiri üzerinden dolanarak, derinlik hissi verecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Osmanlı tasvir sanatında özellikle 16. yüzyıl İznik işi çini ve seramik 
kaplarda üzüm ve asmanın sıklıkla yer aldığı görülür. Bu tasvirlerin çini 
örneklerinde üzüm ve asmanın dört farklı şekilde tasarlanacak kadar yaygın 
olduğu anlaşılır.14 Bunlardan biri kitabesine göre 1590-91 tarihli İstanbul 
Takkeci İbrahim Ağa Cami’nde ulama kompozisyon olarak asma dalları 
arasında üzüm salkımları dikkat çeker (Res. 9).

Seramik örnekler söz konusu olduğunda 16. yüzyıl İznik üretimi 
tabaklarda sıklıkla bu motifle karşılaşılır. Bunlardan biri 1550-1560 arasına 
tarihlenen sır altına mavi, beyaz, siyah, firuze, gri boyama bir tabaktır (Kuwait 
National Museum al-Sabah Collection, LNS 107 C) (Watson, 2004: 434) (Res. 
10). Tabağın iç kısmında merkezde üç salkım üzüm asma yapraklarıyla ışkınları 
serbest bir şekilde çizilerek boyanmıştır.

Şüphesiz Osmanlı sarayında içindeki kalem işleriyle ünlenen III. Ahmed’in 
(1703-1730) Topkapı Sarayı’ndaki yemiş odasının bezemesinde de kaseler 
içindeki meyveler arasında üzüm de yerini almıştır 15 (Res. 11).

Osmanlı mimari süslemesinde üzüm tasvirleri, Yozgat’ta Ulu (Çapanoğlu) 
Cami’nde de tercih edilmiştir. Yapı iç ve dış cami olarak ard arda inşa edilen 
yapılar kitabelerine göre, ilk yapı Kapucubaşı Çapanoğlu Mustafa Bey (ö. 
1782) tarafından 1777–79 yılları arasında; ikincisi Çapanoğlu Süleyman Bey 
(ö. 1812) tarafından 1795’te inşa ettirilmiştir (Acun, 2005: 614).16 Caminin 
hariminde örtüye geçiş, örtü ve duvarlarda kartuşlar veya şeritler içlerinde 
yoğun süslemeye rastlanır. Bunlardan biri mahfil tavanındadır ve kartuşlar 
içinde natürmort tarzında nar, şeftali, erik gibi diğer cennet meyveleri arasında 
kırmızı taneli üzüm salkımı da yer almıştır (Res. 12). 

Diğer bir örneğimiz Denizli/ Acıpayam, Yazır Köyü’ndeki Hacı Ömer 
Cami’ndedir. Yapı kitabesine göre 1802’de Hacı Ömer Ağa tarafından inşa 

14  Bu konuda Aziz Doğanay ayrıntılı bir çalışma yaparak, konuyu örnekler üzerinden tartışmıştır (2003: 
47-49).
15  Geniş bilgi ve 17-19. yüzyıl Osmanlı Halep’indeki örnekler için bkz. (Atasoy, 2003: 121).
16  Caminin diğer süslemeleri için bkz. (Avcı, 2016: 49-70).
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ettirilmiştir (Çakmak, 1991: 69; Yurtsal, 2009: 106). Harimin doğu duvarında 
panolarda, içlerine çeşitli çiçekler ve üzümün de bulunduğu meyvelerin 
yerleştirildiği sepet ve kâseler görülür. Bu duvardaki iki pano içinde (Res. 
13a-b) üzümün de yer aldığı başka bir meyve düzenlemenin üzerinde Alevi/
Bektaşi çevrelerde derin bir saygı duyulan “Hz. Hüseyin” ve “Hz. Ali” adlarının 
yazılması bu tasvirlerin bir natürmort olmaktan çok daha fazlasına işaret ettiğini 
gösterir. Elbette harimde yer alan bezemeleri hep birlikte düşündüğümüzde 
cennet anlamına da bir gönderme olmalıdır.

Aynı çevrede Manisa/Akhisar, Zeytinliova’da Kara Osmanoğlu (Hacı 
Mustafa Ağa) Cami’nin son cemaat yerindeki mükebbiresinin sağ yanında 
kalan duvar yüzeylerinde de ilginç bir asma tasviri vardır (Res. 14a-b). İnşa 
kitabesi bulunmayan caminin 1747 tarihli vakfiyesinde, Hacı Mustafa Ağa 
tarafından inşa edildiği yazar (Kuyulu, 1992: 16; Şener, 2011: 127). Bu örnekte 
bir vazodan çıkan asma dalları çevreye serbestçe yayılır. Bu resim, sol panoda 
da görüldüğü gibi Osmanlı tasvir sanatlarında sıklıkla rastlanan içinden çiçekler 
çıkan vazo, ibrik veya sepet kalıbına benzer bir şekilde yapılmıştır.

Ahşap minber üzerinde üzüm ve asma kompozisyonunun minbere işlendiği 
bir örnek 1807’de yapının inşası ile çağdaş Trabzon/Akçaabat Orta Mahalle 
Cami’ndedir (Res. 15). Minberin aynalık kısmında natüralist yapraklarla 
sarmal olmuş asma ve üzüm, sol köşeden çıkarak yüzeye yayılmıştır.17 Ahmed 
b. Hanbel (ö. 855) ve Tirmizî (ö. 892) gibi hadis alimlerinin Hz. Muhammed’in 
cennet ehlinin oturacağı altın ve gümüşten yapılıp inci ve kıymetli taşlarla 
süslenmiş koltuk veya taht anlamında minberi tanımladığı (Bozkurt, 2020: 101) 
düşünüldüğünde, üzümün bir cennet meyvesi olarak minberlerde yer alması 
olağan karşılanmalıdır.

İnşa kitabesinden Carullah b. Süleyman tarafından 1547-1548 yıllarında 
yaptırılan ve 1808-1821 tarihli diğer bir kitabesinden süslemelerinin 
tamamlandığı anlaşılan Manisa/Kula, Emre Köyü Carullah Bin Süleyman 
Cami’nin (Bozer, 1987: 15; Bozer, 1994: 2453; Şener, 2011: 141) hariminde 
mihrabın solundaki panoların içindeki düzenlemelerden birinde çiçeklerle birlikte 
bıçak saplanmış bir karpuz18, erik ve narın yanında üzüm salkımı da görülür 

17  Trabzon ve çevresindeki diğer yapılarda bu türden uygulamalar Dernekpazarı 
Güneykondu Mahallesi Camii (1819), Sürmene, Çamlıca Mahallesi Camii (1827), 
Sürmene Aşağıovalı Köyü İrfanlı Mahallesi Camii (1829), Araklı, Keçikaya Köyü Camii 
(1830), Hayrat Dereyurt Köyü Merkez Eski Camii (1831), Hayrat Geçitli Köyü Merkez 
Camii (19. yüzyıl?), Trabzon/Of Sıraağaç Köyü Camii (19. yüzyıl?) minberlerinde de 
görülür. Tasvirler için bkz. (Taşkan, 2016: 717-718).
18  Osmanlı sanatında üzerinde bıçak saplı karpuz tasvirlerinin örnekleri ve ikonografisi için bkz. (Altıer, 
2021: 397-426).
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(Res. 16a). Bu duvarda ayrıca, vazo veya vazoya dönüşmüş ibriklerden19 çıkan 
çiçeklerle birlikte üzüm salkımlarıyla kompoze edilmiş meyve düzenlemeleri 
yer alır (Res. 16b).

İzmir/Ödemiş, Bademli Kılcızade Mehmet Ağa Camii üzüm 
tasvirlerinin yer aldığı başka bir Ege bölgesi yapısıdır. İnşa tarihi bilinmeyen 
yapının 1811 yılında Ödemiş voyvodası Kılcızade Mehmet Ağa tarafından 
genişletildiğine dair bir kitabesi ve kitabenin üzerinde duvarda 1875 tarihini 
içeren bir kayıt bulunur. Bu tarih süslemelerle ilgili olmalıdır (Kuyulu, 1994: 
147; Top ve Özbek, 2019: 230). Caminin son cemaat yerinin, kapının yuvarlak 
kemeriyle pencere arasında kalan kısmında çiçek ve yapraklarla birlikte iki yana 
inen üzüm salkımları ve asma yaprakları görülür. Bu süsleme pencerenin iki 
yanındaki sütunlara dolanarak devam eder (Res. 17a-b).

Ege bölgesinden başka bir örnek Aydın/Koçarlı’da kitabesine göre 
Cihanoğullarından Mustafa Ağa tarafından 1835 yılında inşa ettirilen Cihanoğlu 
Cami’nde (Arık, 1988: 46; Eryılmaz, 2021: 176) yer alır. Minberin batısındaki 
duvar yüzeyinde sağda toplanmış perde motifiyle, kurdele ile bağlanmış üzüm 
ve asma kompozisyonu görülür (Res. 18).

Üzüm ve asma tasvirlerinin Balkanlar’da Bektaşilerin yoğun yaşadığı 
Bosna-Hersek’te de ihmal edilmediği günümüze ulaşan yapılardan bellidir. 
Örneğin bugünkü halini 1815 yılında Vezir Süleyman Paşa tarafından yeniden 
inşa ettirilerek alan Travnik, Süleyman Paşa (Sarena) Cami’nin (Canyurt, 
2016: 49) iç ve dış cephelerinin duvarlarında, ayrıca minberin kalem işi 
süslemelerinde yoğun olarak üzüm ve asma tasvirleri yer alır. Yapının güney 
cephesindeki tasvir, bir vazodan çıkan asma ağacının serbest bir şekilde yüzeye 
yaprak ve üzüm salkımlarıyla dağılarak tasarlanmıştır (Res. 19).

Arnavutluk, Akçahisar (Kruje)’da karşımıza çıkması olağandır. 
Tasvirlerden biri Pazar Cami’nde (Murat Bey Camii) yer alır. 1534 tarihli 
kitabesinden Murat Bey tarafından inşa ettirildiği, yine aynı kitâbede 1838’de 
büyük bir onarım gördüğü yazar (Kiel, 1990: 67; Uçar, 2013: 163). Yapının mihrap 
duvarında hem serbestçe yüzeye dağılan meyve ve çiçek düzenlemelerinde 
(Res. 20a) hem de kaseler içinde ki tasarımlarda üzüm ve asma yaprakları 
dikkat çeker (Res. 20b). Zengin bir süslemenin özellikle de kıble yönündeki 
bir duvara işlenmesinin cennete, aynı zamanda bu çevrelerde yaşayan tarikat 
ehlinin inançlarına da bir gönderme olduğu düşünülebilir.

Yine Balkanlar’dan bir örnek, Kosova’nın Yakova kentindeki Hadım 
Cami’nde yer alır. Yapı, 1595 yılında Hadım Süleyman Ağa Bizeban tarafından 

19  İbrik tasvirlerinin Osmanlı dönemi örnekleri ve ikonografik çözümlemeleri için bkz. (Altıer, 2019: 149-202).
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inşa ettirilmiş; 1839 ve 1845 yıllarında onarım görerek bu tarihler giriş 
kapısı kitabesine ve harimin doğu duvarındaki pencerenin üzerine yazılmıştır 
(Karaaslan, 2019: 354-355). Resimler ve kalem işleri onarım sürecinde yapılmış 
olmalıdır. Üzüm salkımları ve asmadan oluşan süsleme yapının güney duvarında, 
ikinci sıra pencerenin iki yanına yazılan Allah, Ömer, Ali isimlerinin etrafına 
işlenmiştir (Res. 21a-b).

Üzüm ve asma tasvirlerinin doğrudan bir tarikat yapısı içinde yer aldığı 
örneklerden biri Kosova, Yakova’da Rifaî şeyhlerinden Hacı Şeyh Musa için 
inşa edilen tekkededir (Res. 22). Rifâî tarikatının Kosova’daki ilk tekkesi olarak 
bilinen yapının inşa tarihine ilişkin olarak, İzeti 1870 (2004: 213). Karaaslan ise, 
Hacı Şeyh Musa’nın hayatını dikkate alarak 19. yüzyılın ikinci yarısını uygun 
görür (2020: 111). Tekkenin semahane kubbesinin göbeğe yakın yüzeyi düzgün 
olmayan sekiz dikdörtgen levhalara ayrılarak içi bıçak saplanmış dilimlenmiş 
kavun ve karpuz tasvirleri, girland ve bitkisel bezemelerle süslenmiştir. 
Levhaların birbirleri arasında kalan boşluklarına ise üzüm salkımlarının yer 
aldığı asma kompozisyonu yerleştirilmiştir.

Çorum/Mecitözü, Alören Köyü Camii doğu duvarında mahfil altında 
ilginç bir kompozisyon dikkat çeker. Harimden minareye geçiş kapısındaki 
kitabede yazan 1899 tarihinin yapının inşasına ait olmalıdır (Çerkez, 2019: 499). 
Harimin doğu duvarında geniş bir kase içinde dolgun taneli üzüm salkımları, 
asma yaprakları görülür (Res. 23).

İzmir/Ödemiş, Çamyayla Köyü, Lübbey Camii kalem işlerinin 
özellikleri nedeniyle dolayı 19. yüzyıla tarihlenir (Top ve Özbek, 2019: 234). 
Mihrap nişini dışarıdan kuşatan bordür arasındaki köşelikler, sarı üzüm salkımlı 
asmanın tüm yüzeyi kaplamasıyla bezenmiştir (Res. 24a-b).

Ege bölgesinde yoğunlaşan bir grup camide yüksek alçı kabartma 
olarak yapmış ve yüzeyi boyanmış üzüm ve asma tasvirleri özellikle mihrap 
süslemelerinde karşımıza çıkar. İslam düşüncesinde mihrap cennete açılan kapı 
veya Allah katında cennet makamının sembolü olarak görülmüştür (Bozkurt, 
2013: 197; Ögel, 1998: 192). Bu şekilde minberlerde olduğu gibi mihraplara da 
üzüm ve asma tasvirlerinin işlenmesi bu motifin cennet anlamını pekiştirmektedir. 
Bu örneklerden biri 1598 yılında inşa edilerek 1813, 1870, 1880, 1927 yıllarında 
onarım geçiren İzmir, Hisar Cami’nin (Aktepe, 2011: 94-95; Gültekin, 2008: 
20-21) süslemeleridir. Mihrabın üst kısmında son derece canlı bir şekilde yatay 
olarak gelişen asma dalı ve üzüm salkımları görülür. Mihrabın üzerinde üçgen 
alınlığın alt kısmında sepetten çıkan üzümler; kadınlar mahfilinin altında, iki 
yandaki kartuşlar içinde asma ve üzüm salkımları (Res. 25) ayrıca mahfilin 
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altında, harim girişinin tavan göbeği dışarıdan üzüm salkımı ve asma dallarıyla 
kuşatılmıştır.

Bu grupta yer alan İzmir, Kestane Pazarı Camii Ahmed Ağa tarafından 
1668 yılında inşa ettirilmiş; 19. yüzyılda geçirdiği yangından sonra yüzyılın 
ikinci yarısında yeniden yapılmıştır (Çobanoğlu, 2002: 312). Caminin üç 
bölümlü son cemaat yerinin ortadaki kubbesinin göbeğinde beş kollu yıldızı 
kuşatan alçı kabartma asma dalları ve üzüm salkımları yer alır. 

Alçı malzemeyle hazırlanan üzümlü başka bir tasarım, İzmir, Kemeraltı 
Cami’ndedir. Yapının 1671 tarihli vakfiyesinden hareketle inşasının bu tarihten 
öncesi olması gerekir (Dönmez, 2012: 197-198). Mihrabın üzerinde, gömme 
sütunların başlıklarında, kare kasetlere ayrılmış kubbe içinde ve kadınlar 
mahfilinin harime bakan alt kısmında üzüm ve asma ile bir kompozisyon 
yapılmıştır (Gültekin, 2008: 121). 

Başka bir örneğimiz kitabesinden 1907’de inşa edildiği öğrenilen Balıkesir/
Burhaniye, Ağacık Köyü Cami’ndedir (Sözlü, 2014: 496). Yapının mihrabı 
alçı süslemeleriyle ilginç bir örnektir. Mihrap nişinin yuvarlak kemerinin üstü, 
kabartma olarak üzüm salkımları ve asma yaprakları ile bezenmiş ve boyanmıştır 
(Res. 26a-b).

Bu gruptan seçtiğimiz son örnek yine aynı çevreden Aydın/Nazilli, Eski 
Yeni (Yahya Paşa) Cami’nde yer alan tasvirlerdir. Caminin yapım tarihi ve 
banisi belli olmamakla birlikte yapıya 20. yüzyıl özellikleri gösteren bir son 
cemaat yeri eklenmiştir (Anonim, 1983: 709). Yapının kalem işleri ve alçı 
kabartmalar muhtemel bu sırada yapılmış olmalıdır. Yapının mihrap yüzeyinde 
alçı kabartma boyalı üzüm salkımları ve asma yaprakları, caminin hariminde 
pandantiflerde ve kadınlar mahfilinin yüzeyinde kalem işi olarak yapılmıştır 
(Res. 27 a-b).20

1896 yılında inşa edilen Artvin/Şavşat, Çoraklı Köyü Cami’nin (Yıldız, 
2021: 30) 1910 tarihli ahşap minberinin aynalık kısmındaki asma ve üzüm 
kompozisyonu ilginçtir. Bu tasvirde kıvrılarak alanı kaplayan asma dallarında 
mavi, siyah, yeşil, sarı, kiremit renginde salkımlar görülür (Res. 28).

Camiler dışında doğrudan bir tarikat yapısında üzüm ve asmanın kullanıldığı 
bir örnek Kütahya Mevlevihanesi’nde (Dönenler Camii) görülür. İlk olarak 
Hezâr Dînârî Mescidi adıyla 1237-1243 yılları arasında kurulan yapı, ardından 
çeşitli eklemeler ve değişikliklerle günümüze kadar gelmiştir. Süslemeler yoğun 
olarak kubbede yer alır. Kubbenin kasnak eteğinde Ahmed Mâhir Kütahyavî 

20  Yüksek kabartma ve boyalı olarak yapılan bu üzüm ve asma tasvirlerinin beğenilerek farklı bölgelere de 
yayıldığı görülür. Bunlar arasında Muğla Şeyh Camii (1890) ve Sivas Yeşil Camii (19. yüzyıl) sayılabilir.
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Tekfurdağızâde imzasıyla 1887 tarihi; yanı sıra kubbe göbeğinde de tekrarlanan 
1887 tarihinden dolayı üzüm ve asma yaprakları (Res. 29) bulunan kubbe içi 
süslemeleri bu tarihte tamamlanmış olmalıdır (Kalkan, 2015: 60; Parlak, 2003: 
2). Kubbe göbeğini zigzag çizerek asma yaprakları arasında üzüm salkımları 
dolaşmaktadır.

Camiler ve mevlevihane dışında özellikle tarikat ehline ait türbelerin 
bezemelerinde üzüm ve asma kompozisyonlarının tercih edilmesi de 
olağandır. Bu örneklerden biri ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi’nin (ö. 
1684) Seyahatnamesinde Ahmed Yesevi (ö. 1166) evladından olduğunu ve 
Horasan’dan Anadolu’ya geldiği söylediği (Köprülü, 1976: 48) Şeyh Nusret’in 
(Nasreddin) Tokat/Zile Teke Köyü’ndeki türbesinde bulunur. İnşa tarihi belli 
olmayan yapının 1353, 1368 ve 1389 yıllarına ait üç vakfiyesi vardır. Yapının 
güney duvarında “tamiri 1272” ibaresi, doğu duvarda Dedezâde Hüzeyin Ağa 
tarafından 1855 yılında tamir edildiğini yazan onarım kitabesinin altında ise 
Arapzade Emin Usta’nın (Çal, 1987: 427) adı geçer. Türbenin batı duvarında 
yaprakları zeytin ağacına benzeyen; meyveleri üzüm salkımlarından oluşan 
bir kompozisyon bulunur (Res. 30). Zileli Emin Usta, Amasya/Merzifon, 
Karamustafa Paşa Cami ve Şadırvanı, Tokat/Zile, Musa Fakih (Beyazıd-ı 
Bestami) Türbesi, Amasya, Sultan Bayezid Camii Şadırvanı, Amasya, Merzifon 
Sofular Camii, Amasya, Gümüşlü Cami, Tokat/Zile Yeşilce Köyü Şeyh Eylük 
Türbesi, Şeyh Ethem Türbesi ve Tokat’ta bazı konaklarda da çalıştığını 
bildiğimiz Bektaşi tarikatı mensubu bir halk sanatçısıdır (Tanman, 1993: 510, 
512). Emin Usta’nın içinde yetiştiği tarikatın inançlarını yaptığı resimlere 
Osmanlı süslemesinde güçlü bir sembol olarak üzüm ve asmaya da yer vermesi 
doğaldır.

Yine bu çevrelerde kitabesi olmayan duvarlarında daha çok Bektaşi 
dervişlerinim kullandığı keşkül, nefir, kılıç, teber tasvirleriyle dikkat çeken 
Amasya/Gümüşhacıköy’deki Hacı Nazır (Ahmet Çelebi) Türbesi banisinin 
yaşadığı dönem ve mimarisi göz önünde bulundurularak 15. yüzyıl sonu, 16. 
yüzyıl başlarına tarihlenir (Bayram, 1993: 28; Yıldırım, 2018: 296). Kalem 
işleri 19. yüzyıl sonlarına ait olmalıdır. Bun tasvirlerle birlikte türbenin güney 
cephesinde asma dalları arasında üzüm salkımları yer alır (Res. 31). Yapı, 
Pencerenin üzerindeki kompozisyon pencere açıklığının biçimine uygun olarak 
iki yana inmektedir.

Aynı ilçenin Sarayözü Köyünde Alevî/Bektaşî erenlerinden Şah Mahmud 
Velî’nin oğlu olduğu kabul edilen (Doğanbaş 2001: 111) ve adı söylencelere 
karışmış Pîr Ali Bircivan’ın Türbesi üzüm ve asma kompozisyonlarının en 
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yetkin örneklerinden birine sahiptir. Yapının güney duvarındaki kalem işlerinde 
geçen 1902 ibaresi yapının inşa tarihi olarak düşünülür (Yıldırım, 2018: 300). 
Türbenin güneyinde bulunan mescidin kuzey duvar yüzeyindeki panolardan 
birinde sütun üzerine konulmuş bir vazonun içinden yanlara serbestçe dağılan 
asma dalları ve aralarında sarı üzüm salkımları görülür (Res. 32). Bu resimleri 
yapan sanatçının kimliği konusunda bir belge yoksa da Merzifon Piri Baba 
Türbesi’nin kalem işlerini 1904 yılında yapan Nakkaş İbrahim adlı ustanın 
olması ön görülmektedir (Yıldırım, 2018: 307). Nakkaş İbrahim de tıpkı yine bu 
çevrelerde eserlerine rastladığımız Zileli Emin gibi Alevi/Bektaşi tarikatı içinde 
yetişmiş bir halk sanatçısı olarak düşünülebilir.

Cami mimarisiyle bağlantılı olarak bu kompozisyona yer verildiği Amasya/
Merzifon, Kara Mustafa Paşa Camii şadırvanından anlaşılır. Şadırvanın 
kubbe içinde Zileli Emin Usta’nın adıyla 1875 tarihini bulabildiğimiz (Arık, 
1975: 9; Arık, 1988: 77, 82-83; Cantay, 1980: 497-508; Çerkez, 2005: 88) 
tasvirlerde eşsiz bir dünya sunduğu izlenir. Şadırvanın kubbe göbeğini daire 
biçiminde dolaşan palmet dizisinin aralarında arasına cennet meyveleri olarak 
bilinen üzümle birlikte, armut, kiraz, incir, karpuz, şeftali, elma, kavun yanı sıra 
patlıcan da yerleştirilmiştir (Res. 33a-b).

İstanbul saray, köşk, kasır gibi konut mimarisinin yanında taşrada bazı 
eşraf konutlarında da üzüm ve asma tasvirleri görülür. Bektaşi kültürünün 
kalem işi, duvar ve tavan süslemelerine en iyi yansıyan örneklerinden biri olarak 
Karabük/Safranbolu, Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı dikkat çekicidir. 
Yapının başodasında kalem işi olarak 1877 tarihi yer alır (Biçici, 2003: 172; 
Demirarslan, 2011: 70, Şavkar ve Kabalcı, 2019: 320). Başoda da yüklük 
duvarı, ocak duvarı, tavan ve eteği, ayrıca 2. kat köşe odasındaki tasvirler zengin 
bir bezeme anlayışını gösterir (Res. 34a-b). Yapının başodasının tavan eteği ile 
ahşap silme arasındaki geniş bordürün içinde çiçek ve ayva, armut, elma, incir, 
üzerine bıçak saplanarak dilimlenmiş gibi meyvelerden oluşan düzenlemeler 
görülür. Bektaşi bir aile olan Sipahioğulları’nın (Çan, 2011: 118; Demirarslan, 
2011: 81) konağında tarikat sembollerine göndermeler yapan bazı eşyalar ve 
rakamlar da süslemenin bir parçası olarak yer almıştır. Tarikatla bağlantısı 
anlamında iç mekan süslemelerinin yukarıda bahsedilen Zileli Emin tarafından 
yapıldığı anlaşılan yakın çevreden Tokat Latifoğlu Konağı da içinde çiçek 
demetleriyle, üzümün de yer aldığı çeşitli meyvelerden oluşan düzenlemeleriyle 
dikkat çeken yapılardandır. İnşa kitabesi olmayan konak, tapu kayıtlarına göre 
1875 yılına tarihlenir (Akok, 1957: 144; Çal, 1988: 11; Özgen, 2007: 487).
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Konut mimarisinde geç tarihli bir örnek 1914’te yapımına başlanan Konya/
Akşehir, Rüştü Bey Konağı’nın (Kaçar, 2015: 43) giriş kapısı üzerinde taş 
kabartma olarak tasarlanan üzüm ve asma tasviridir (Res. 35). Tasvir olasılıkla 
haneye bolluk, bereket, refah getirmesi için yapının dikkat çeken tam da giriş 
kapısının üzerine yapılmıştır.21

Görüldüğü üzere üzüm ve asma kompozisyonlarının başkent İstanbul 
dışında örneklerinin çok daha fazla olduğu anlaşılır. Özellikle tarikatların etkin 
olduğu bölgelerde farklı malzeme üzerine yapılmış daha birçok sivil ve dini 
mimari eserin süslemesinde yer aldığı görülür.22 

21  Üzümün taşra konutlarının süslemesinde de görüldüğü örneklerden birkaçı arasında Bursa/Mudanya, Tahir 
Paşa Konağı (1725), İzmit, Saatçi Ali Evi (1774), Denizli/Buldan, Beyler (Beğler) Evi (1806), Balıkesir/
Ayvalık, Hayrettin Paşa Mahallesi, No. 87’deki ev (1822), Sivas, Kangal Ağası Konağı (1877), İzmir/Bornova 
Murat Köşkü (19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başları), Aydın/Koçarlı, Hidayet İlhan Evi (19. yüzyıl), Arnavutluk/
Ergirikasrı, Zekâtlar Konağı (1812), İzmir/Ödemiş, Birgi Çakırağa Konağı (19. yüzyılın ilk yarısı), Tokat, 
Madımağın Celal’in Evi (19. yüzyıl ortaları), Gaziantep, Abdülkadir Kimya Evi (1856-1869), Denizli/
Babadağ, Emine-Ergun Gökçen Evi (19. yüzyıl ortaları), Isparta, Demirci Mehmet Efe Konağı (19. yüzyıl 
ortaları), Yozgat, Nizamoğlu Konağı (1871 öncesi), Gaziantep, Hayriye Elçin ve Hatice Dilim Evi (1898), 
Gaziantep, Abdurrahman Kocaova Evi (19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı) Gaziantep, Mehmet Hayri Atay Evi 
(19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı), Çanakkale, Eski Vali Konağı (19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı), Balıkesir/
Ayvalık, Cunda Adası, Mithatpaşa Mahallesi, No. 7’deki ev (19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı), İzmir, Cihan 
Palas (Emniyet Oteli) (20. yüzyılın ilk çeyreği) İzmir, 1215 Sokak No 32’deki konut (19. yüzyıl sonu 20. 
yüzyıl başı) sayılabilir.
22  Taşra dini mimari süslemesinde üzüm ve asma tasvirlerinin taş, ahşap, mermer kabartma gibi farklı 
malzemelerle yapılmış çok sayıda örneği vardır. Bu kompozisyonların Anadolu’da yaygınlığını gösterebilmek 
için farklı malzemelerle yapılmış dini mimari örneklerinin bazılarının ismini vereceğiz. Ancak, bu örneklerin 
burada sunulanlarla sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Eskişehir/Bozüyük, Kasım Paşa Camii (1528), Antalya/
Alanya, Andızlı Camii (1725), İzmir/Soma, Hızır Bey (Çarşı) Camii (1792), Kırsehir/ Mucur, Emine Hanım 
Camii (18. yüzyıl), İzmir/Kınık, Kocaömerli Köyü Camii (kalem işleri 18. yüzyıl sonu), İzmir/Ödemiş, 
Derviş Ağa Camii (Çarşı Camii) (inşası 1664 kalem işleri 18. yüzyıl sonu), Sivas, Hoca İmam Camii (1821), 
Arnavutluk-Berat, Bekârlar Süleyman Paşa Camii (1828), Manisa/Soma, Damgacı Camii (1830 sonrası), İzmir/
Çeşme, Hacı Mehmet Ağa Camii (1833), Makedonya/Kalkandelen, Alaca Camii (1833), İzmit, Orhan Camii 
(1843), Trabzon/Çaykara, Taşören Köyü Camii (1844), Manisa/Demirci Hacı Mehmed Ağa Camii (1846), 
Manisa/ Kırkağaç, Çiftehanlar Camii (1865), Artvin/Şavşat, Atalar Köyü Camii (1865), Trabzon/Maçka, 
Şahinkaya Beldesi Oğulağaç Köyü Camii (1867), İzmir/ Kınık Pekmezpazarı Camii (inşası 1614, kalem işleri 
1871), İzmir/Kınık, Tahtalı Camii (inşası 1491, kalem işleri 1876), Kastamonu, Nasrullah Camii (inşası 1506, 
kalem işleri 1875), Isparta/Şarkikaraağaç, Alaca Mescit Camii (1876, taş kabartma üzüm salkımı devşirme 
malzeme), Arnavutluk/Tiran, Süleyman Paşa (Eski) Camii (inşası 1614, resimler 1844 veya 1885 onarımları), 
Giresun, Fatih Camii (1888), Manisa/Demirci, Küpeler Köyü Camii (inşası 1378, onarım ve resimler 1890), 
Konya/ Hüyük, Çavuş Köyü Camii (resimler 1891?), Kütahya/Şaphane, Koca Seyfullah Cami (1892), Burdur, 
Hacı Mahmut Camii (1892), İzmir/Söke, Ziya Bey mescidi (1894), İzmir/Konak, Baladur Hacı Mehmet 
Ağa Camii (1890), Kayseri/Talas, Han Camii (1899), Antakya, Şeyh Ali Camii (1899, devşirme malzeme), 
İzmir/Kınık, Yayakent Kasabası Çarşı Camii (18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı), Sivas, Abadan Camii (19. 
yüzyıl), Balıkesir/Ayvalık, Çınarlı Camii (19. yüzyıl), Afyon/Sandıklı, Ulu Camii (inşası 1378, tamirat 1526, 
kalem işleri muhtemelen 19. yüzyıl), Manisa, Hafsa Sultan (Valide Mesir) Camii (inşası 1523, resimler 19. 
yüzyıl), Samsun/Vezirköprü, Kale Camii (inşası 1696 öncesi, 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı), İzmir/Kınık, 
Çarşı Camii (kalem işleri 19. yüzyıl sonu), Samsun/Havza, Sivrikese Köyü Camii (inşası 1616 öncesi, kalem 
işleri 1887 veya 1903), Kocaeli/Karamürsel, Pazarköy Camii (1906), Ankara/Haymana, Karahoca Mahallesi 
Camii (1907), Samsun/Havza, Mısmılağaç Köyü Camii (1902 veya 1908), Mersin/Silifke, Keben Mahallesi 
Camii (1883) Trabzon/Araklı, Büyük Camii (1908), Trabzon/Araklı, Kalecik Mahallesi Camii (1910), Bursa, 
Abdâl Mehmed Cami (inşası II. Murad dönemi, tasvirler 20. yüzyıl), Isparta/Yalvaç, Devlethan Camii (inşası 
Selçuklu dönemi kalem işleri 19. yüzyıl), Artvin/Şavşat Meydancık Köyü Camii (1971), Balıkesir/Ayvalık, 
Çınarlı Camii (Kiliseden çevrilme, onarım 1988 ve 1998).
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Üzüm ve asma tasvirlerinin mimari süslemede farklı malzemelerle ayrıca 
el sanatlarında da tercih edildiği birkaç örnekten bahsetmek hem bu motifin 
anlamını kuvvetlendirecek hem de konunun derinleşmesini sağlayacaktır. Üzüm 
ve asma tasvirlerinin kadın veya erkek fark etmeksizin mezar taşlarının baş ve 
ayak taşı bezemesinde yoğun kullanımı dikkat çeker. Örneğin Mevlevilerden 
Karamânî Ali Dede’nin günümüzde Mevlânâ Müzesi Neyzenler haziresinde 
yer alan, 1864 tarihli (Kunt, 2019: 500) mezarının ayak taşı üzerinde selviye 
sarılı biçimde bir kompozisyon görülür. Bu örnek üzüm ve asmanın tarikat 
yapıları dışında tarikat ehline ait farklı kullanım alanları olduğunu göstermesi 
bakımından ilginçtir. Kadın mezar taşına örnek olarak Edirne, Üç Serefeli 
Camii haziresinde 1864 tarihli Serife Zeliha Hanım’ın (Arslan, 2007: 140-141) 
baş taşının tepelik kısmında asma yapraklarının çerçeve oluşturduğu bir üzüm 
salkımı görülür (Res. 36a-b).

İstanbul’da çeşmelerden bir örnek olarak İstanbul/Eyüp, Defterdar 
İskelesi’nde 1856’de Pertevniyal Valide Sultan tarafından inşa ettirilen çeşme 
verilebilir (Barışta, 1994: 245; Koçyiğit, 2018: 96). Çeşmenin tepelik kısmında 
iki yanda asma yapraklarıyla iki salkım üzüm yer almaktadır (Res. 37a-b).

16. yüzyılın sonlarında Hasan Çavuş tarafından yaptırılan İzmir/Tire, 
Yalınayak (Hasan Çavuş) Cami’nin 19. yüzyıla tarihlenen (Aslanoğlu, 1978: 
71; Biçici, 2013: 219; Geyik, 2007: 113) şadırvan panolarında iki selviye 
dolanan üzüm ve asma kompozisyonu (Res. 38a-b) mezar taşlarındaki tasarıma 
benzer şekilde yapılmıştır.

18. yüzyıl sonuna tarihlenen ve Bursa’da yapıldığı düşünülen yağlık ya da 
bir yatak örtüsü parçasının (Ulla, 1993: 92-93) yüzeyindeki (Res. 39) tasarım 
da ilginç bir örnektir. Dönemin zevkine uygun olarak bir vazo içinden çıkan 
asma dalları arasında salkım üzümlerle birlikte, natüralist çiçekler ve laleler 
göze çarpar.23

Üzüm ve asma tasvirlerinin Hilye-i Şerîf tasarımlarında yer aldığı 
örneklerden biri hattat Abdurrahman Hilmi Efendi’nin (ö. 1805) sülüs ve 
nesih hatla hazırladığı 1797 tarihli eserdir (Mert, 2012: 43) (Res. 40). Çerçeve 
süslemelerinde natüralist yaprak ve çiçeklerle birlikte üzüm salkımlar dikkat 
çeker.

Taşbaskı kitaplardan, Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin (ö. 1451) 
Anadolu’da en çok okunan ünlü eseri Muhammediye’nin 1881 tarihli İstanbul 
İbrahim Efendi Matbaasında basılan bir nüshasındaki cennet tasviri (Harman, 

23  Halı ve dokumalarda asma ve üzümün sıkça kullanıldığı görülür ki, Isparta halılarında “Üzümlü halı” 
adında bir grup vardır (Ölmez, 2006: 24).
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2015: 115) (Res. 40) asmanın cennet kavramı ile ilişkilendirildiğini gösteren 
en iyi örneklerden biridir. Bu tasvirde cennet kapısı fikriyle yapıldığını 
düşünebileceğimiz kaş kemerin iki yanındaki sütunların üzerine doğru yukarıdan 
sarkan asma üzüm dalları bulunur.

Yukarıda örnekler üzerinden sunduğumuz farklı malzeme ve döneme göre 
değişen üsluplarla yapılan asma üzüm tasvirlerinin Osmanlı toplumunda farklı 
kesimlerde yoğun kullanımı dikkat çekmektedir.

4. Değerlendirme

Farklı kültürlerin çeşitli sanat eserlerini süsleyen asma ve üzüm bir yandan 
estetik görünümüyle ilgi çekerken, bir yandan üzerine yüklenen anlamlarla da 
zengin bir ikonografi oluşturmuştur. İnsanoğlunun daha ilk yerleşimlerinde 
ekiminin yapıldığı bu meyve, yemek dışında tedavi maksatlı şifa verici 
özelliğiyle ilaç yapımı, vergi ödeme aracı, büyü, halk edebiyatı, gelenek-
göreneklerde, ayrıca şarabın hammaddesi olarak ayrıca çeşitli ritüellerde de 
yer almıştır. İnsanoğlunun bu denli bağ kurduğu bu meyve ve ağacı, yaptıkları 
çeşitli sanat eserlerine de yansımıştır.

Üzüm ve asma tasvirlerinin Anadolu’da pagan ve erken Hristiyan sanatı 
eserleri bilinmekle beraber Türk sanatındaki kaynaklarına inildiğinde ilk 
örneklere Orta Asya’da maniheist inançlara sahip Türklerin kültürlerinde 
karşılaşılır. Kökleri bu denli derine inen bu motifin devamlılığını kesintisiz bir 
biçimde sağladığı, Anadolu’da Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde de 
yer bulduğu anlaşılır. Maniheist Uygurlarda cennetle ilişkilendirilen bu meyve 
İslamiyetin kabulü ile anlam değişimine uğramadan kullanılmaya devam etmiştir. 
Bu motife cennet meyvesi anlamında Kur’an’da yer verilmesi, hadislerde Hz. 
Muhammed’in cennete uzanarak bir salkım üzüm koparmasından bahsedilmesi, 
ünlü şair Cami’nin Heft Evreng ya da Yazıcızade’nin Muhammediye’sinin 
metninde anlatılan cennet kavramının resimlerde üzüm motifiyle vücut bulması, 
bu meyvenin kudsiyetini de ifade eder. Aynı zamanda Ege bölgesinde mihraplarda 
kabartma alçı boyama olarak karşımıza çıkan üzüm ve asma tasvirleri ilginç 
bir grubu oluşturur. İslam düşüncesinde mihrap cennete açılan kapı veya Allah 
katında cennet makamının sembolü olmuştur.

Türk tasvir sanatlarında mimari süsleme ve el sanatlarında cennet 
meyveleri olarak üzümün de içinde bulunduğu erik, dut, armut, nar, elma, incir, 
hurma, zeytin, karpuz gibi meyvelerin bazen tek, bazen de farklı cins meyvelerle 
bir arada tasvir edildiği; bazı örneklerde ise yine cennete gönderme yapan 
gül, karanfil, selvi gibi bitkilerle birlikte tasarlandığı görülür. Bu tasarımlarda 
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üzümün ayaklı kâselerin içinde, sehpa üzerinde ya da bulunduğu süsleme 
alanının biçimine bağlı olarak bir kökten çıkar gibi veya köksüz olarak asma 
yapraklarıyla yüzeye dağılmış şekilde kullanıldığı anlaşılır. Üzümler genellikle 
doğadaki haline uygun sarı, kırmızı, yeşil olarak boyanmış; bazen Artvin/Şavşat, 
Çoraklı Köyü Caminde kiremit kırmızı ve eflatun; Çorum/Alören Camindeki 
gibi çivit mavisi olarak renklendirilmiştir.

Farklı yapı türlerinde taş, çini, seramik malzeme üzerine işlenen üzüm 
ve asma kompozisyonları Osmanlıların Balkanlardan Halep’e kadar geniş bir 
coğrafyada kendini göstermektedir. Bu tasvirler bu kadar geniş bir alanda doğal 
olarak her ne kadar üslupsal bakımdan farklılıklar içerse de cennet, bolluk, 
bereket, doğum/ölüm gibi kavramları; öte yandan tasavvuf ehli arasında ağızdan 
ağıza dolaşan kerametleri dile getirir. Bu grubun üzüm ve asma tasvirlerini 
tasarımın parçası olarak diğer nesnelerle birlikte düşündüğümüzde, zengin 
bir sembolik dünya ile karşılaşırız. Bu nesneler tarikat eşyalarından keşkül, 
kandil, teber, zülfikâr, asa, teslim taşı, on iki dilimli külah gibi derviş çeyizleri 
yada velilerin kerametlerine göndermeler yapan üzerinde bıçak saplı karpuz 
tasvirleridir. Ayrıca Allah, Hz. Muhammed yanı sıra Hz. Ebubekir, Hz. Osman, 
Hz. Ali ve Hz. Hüseyin isimlerinin yanında veya bu yazılara çerçeve olarak 
üzüm ve asmanın yer alması manidardır. Osmanlı duvar/tavan süslemelerinde 
18-20. yüzyıllarda kullanıldığı anlaşılan bu tasvirlerin bulunduğu yapılar, tarikat 
kültürünü yoğun yaşayan bölgelerdir. Velilerin efsaneleşmiş hayat hikayeleri 
içinde yer alan üzüm ile ilgili kerametlerin söylenceleri, menakıbnâme/
velâyetnâmelerdeki anlatıların beş vakit namaz için ibadet ettikleri cami ve 
mevlevihânelerin, ziyaret ettikleri velilerin türbelerinin veya abdest aldıkları 
şadırvanların; içinde hayatlarının geçtiği konutların duvar ve tavanlarında, 
bazen de giriş kapıları üzerinde yer alması bu güçlü bağı görselleştirmiştir.

Ayrıca içinde üzüm ve asma tasvirleri bulunan Sipahioğlu Konağı’nda 
olduğu gibi evin sahiplerinin Bektaşi tarikatine mensup olmaları, öte yandan Pir 
Bin Civan gibi tarikat ehline ait türbenin duvarlarına nakşedilmesi ya da Tokat 
Latifoğlu Konağı ve Tokat/Zile, Teke Köyü Şeyh Nasreddin (Nusret) Türbesi, 
Amasya/Merzifon Kara Mustafa Paşa şadırvanında çalıştığını bildiğimiz Zileli 
Emin Usta’nın tarikat içinde yetişmiş olması üzüm ve asmanın tarikat dünyası 
olan ilişkisine kuvvetle işaret eder.

Öte yandan Osmanlı arşivleri birçok zaviye, dergâh, tekke vakfiyelerinde 
üzüm bağ ve bahçelerinin olduğu yazar. İçinde yaşadıkları mekanların yanındaki 
asma ve üzüm bağlarının da bu tasavvuf ehlinin sanat eserlerine, nefeslerine, 
ilahilerine yansıması için ilham kaynağı olduğu düşünülebilir. Mevlevihane ya 
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da Mevlevilere ait mezar taşlarına üzüm ve asma kompozisyonlarının işlenmesi 
aynı durumun bu tarikat ehli için de geçerli olduğunu gösterir. İnsanın yaşadığı 
yerle olan ilişkisi noktasında bu tasvirlerin bulunduğu yerlerin coğrafyasına 
günümüzde baktığımızda, buralar ülkemizde halen üzüm üretimimin en fazla 
olduğu şehirlerdir.

Başkent örneklerinin desen ve yapım teknikleri bakımından daha kaliteli 
oldukları dikkat çeker. Taşrada özellikle tarikat yapılarında yerel ustalar 
tarafından yapılan örnekler daha ikincil kalmakla birlikte, özellikle alçı kabartma 
boyama ile renklendirilen Ege bölgesi örnekleri başkentle karşılaştırılabilecek 
ölçüde itinalı oluşlarıyla dikkat çekerler. Ayrıca Diyarbakır Ulu cami, Isparta/
Şarkikaraağaç, Antakya Şeyh Ali Camii gibi yapılarda, üzerinde üzüm ve 
asma tasvirleri bulunan devşirme malzeme mimari öğeler de çekinilmeden 
kullanılmıştır.

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan üzüm ve 
asma tasvirleri toplum hafızasının görsel kültüre yansıdığı, zamana yenilmeyen 
sembollerdir.
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Resimler

   
Res. 1a-b. Yüzeyi üzüm ve asma tasvirli şarap amforaları, Mısır, Firavun  
Amenhotep II’nin (MÖ. 1397) kraliyet kahyası Suemnut’un mezarındaki  

duvar resmi (Emile Prisse d’Avennes, 2000, s. 145).
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Res. 2. Kantarostan çıkan asma dalları ve üzümler, Galla Placidia  
Mozolesi, 425-450, tonoz yüzeyi, mozaik (Bustacchini, 1984, res. 35).

  
Res. 3a-b. Bema Töreninde kase içinde üzümler, Hoço’da Alfa Tapınağında ele geçen 
el yazması, 8.-9. yüzyıl, Berlin Museum für Indische Kunst, nr. MIK III 4979 verso, 

12,4 cm x 25,5 cm., minyatür (Härtel, Herbert, Yaldiz, 1982, s. 177).
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Res. 4. Asma tasviri, Dioskorides, Materia Medica (Kitab-ül Haşaiş),  
1229, Musul, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,  

A. III. 2127, y. 252b (Ettinghausen, 1977, s. 72).

   
Res. 5a-b. Bir şehirlinin köylünün bahçesini soyması sahnesinden dervişe  

sadaka olarak üzüm verilmesi, Abdurrahman Cami, Heft Evreng, Sultan İbrahim  
Mirza adına, 1554-1565, 24,5 x 15,6 cm., Meşhed, Washington DC, Freer  

Gallery of Art 46.12, y. 179b (Simpson, 1997, s. 165).
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Res. 6a-b. Asma dalları arasında üzüm salkımı tasviri, Erzincan/Tercan,  
Mama Hatun Türbesi, Saltuklu Dönemi, 1192, pencereyi kuşatan bordür,  

taş kabartma (Karadaş, 2011, Fot. 151).

   
Res. 7a-b. Bir daldan çıkan üzüm ve asma tasviri, İzmir/Ödemiş, Birgi Ulu Camii, 

1312, doğu cephe pencere köşelikleri, taş kabartma (Cengiz, 2013, Fot. 37-38).
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Res. 8. Asma ve üzüm kompozisyonu, Cezayir Beylerbeyi Ca’fer Paşa adına dökülen 
top, 16. yüzyılın sonu, Paris, Musée de l’Armée (Askeri Müze), Ganimet bataryası, top 

N666 (Bacqué-Grammont, 2013, Res. 15).

Res. 9. Asma dalları arasında üzüm salkımları tasviri, İstanbul Takkeci  
İbrahim Ağa Camii, 1590-9, ulama çinileri (Doğanay, 2003, Res. 12).
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Res. 10. Üzüm ve asma dalları tasvirli tabak, 1550-1560, İznik, sır altına mavi,  
beyaz, siyah, firuze, gri boyama, 6.5x38 cm. (Watson, 2004, s. 434).

Res. 11. Kaseler içinde çeşitli meyveler ve üzüm salkımları, İstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi, III. Ahmed’in (1703-1730 yemiş odası, kalem işi (Atasoy, 2003, Res. 154).
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Res. 12. Çeşitli meyvelerle birlikte üzüm salkımı tasviri, Yozgat Çapanoğlu Cami  
(Ulu Camii), ilk yapı 1777–79, iki yapı 1794-95, Mahfil tavanının orta bölümü,  

kalem işi (Avcı, 2016, Fot. 19).

    
Res. 13a-b Hz. Ali ve Hüseyin yazıları altında kase içinde çiçek, meyvelerle  

birlikte üzüm salkımları, Denizli/Acıpayam, Yazır Köyü Hacı Ömer Cami, 1802,  
harimin doğu duvarı, kalem işi (Yurtsal, 2009, Fot. 340, 358).

   
Res. 14a-b Kase içinden çıkan asma ve üzüm salkımları, vakfiyesi 1747 tarihli,  

Manisa/Akhisar, Zeytinliova Kara Osmanoğlu (Hacı Mustafa Ağa) Cami,  
son cemaat yeri mükebbiresi ve sağ yanında kalan duvar yüzeylerindeki  

pano, kalem işi (Şener, 2011, Fot. 228, 230).
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Res. 15. Asma dalları arasında üzüm salkımları, Trabzon/Akçaabat, Orta Mahalle 
Camii, 1807, minber aynalığı, ahşap kabartma (Taşkan, 2016, çiz. 3.3).

   
Res. 16a-b Sehpa üzerinde ve ayaklı kase içinde çeşitli çiçek ve meyve  

düzenlemeleriyle üzüm salkımları, kalem işleri 1808-1821, Manisa/Kula,  
Emre Köyü Carullah bin Süleyman Camii, güney duvar (Şener, 2011, Fot. 173, 275).
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Res. 17a-b. Asma ve üzüm salkımı tasviri, kalem işleri 1875, İzmir/ Ödemiş,  

Bademli Kılcızade Mehmet Ağa camii, son cemaat yeri güney duvarı,  
harim giriş, kapı alınlığı (Top, Özbek, 2019, Fot. 12).

Res. 18. Kurdele ile bağlanmış üzüm ve asma tasviri, Aydın/Koçarlı, Cihanoğlu  
Camii, 1835, harim güney duvarı, kalem işi (Eryılmaz, 2021, Res. 11).

Res. 19. Vazodan çıkan asma ağacı ve üzüm salkımları tasviri, Bosna-Hersek Travnik, 
Süleyman Paşa Camii, 1815, güney cephe, (Canyurt, 2016, Res. 3.70).
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Res. 20a-b. a. Asma yaprakları ve üzüm tasviri. b. Kase içinde çeşitli meyvelerle 

üzüm salkımı tasviri, Arnavutluk/Akçahisar (Kruje), Pazar Camii (Murat Bey Camii), 
kalem işleri 1838, mihrap duvarı (Uçar, 2013, Res. 312-315).

   
Res. 21a-b. Üzüm ve asma tasvirleri, Kosova/Yakova, Hadım Camii,  

kalem işleri 1839 ve 1845, harim güney duvarı (Karaaslan, 2019, Res. 12. 19).

Res. 22. Asma dalları arasında üzüm salkımları tasviri, Kosova/Yakova, Hacı Şeyh 
Musa Tekkesi, 1870, semahane kubbesi, kalem işi (Karaaslan, 2020, Fot. 8)
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Res. 23. Kase içinde üzüm ve asma tasviri, Çorum/Mecitözü,  
Alören Köyü Camii Köyü Camii, 1899, doğu duvar, kalem işi (Çerkez, 2019, Fot. 18).

    
Res. 24a-b. Üzüm ve asma tasviri, İzmir/Ödemiş, Çamyayla  

Köyü Camii, 19. yüzyıl, mihrap, kalem işi (Top, Özbek, 2019, Fot. 23-24).

Res. 25. Üzüm ve asma tasviri, İzmir Hisar Camii, mihrap,  
süslemeler 19. yüzyıl, yüksek kabartma boyama (Gültekin, 2008, Foto 4).
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Res. 26a-b. Üzüm ve asma tasviri, Balıkesir/ Burhaniye, Ağacık Köyü  
Camii, 1907, mihrap, yüksek kabartma, boyalı (Sözlü, 2014, Fot. 9).

   
Res. 27a-b. Üzüm ve asma tasviri, Aydın/Nazilli, Eski Yeni (Yahya Paşa) Camii, 20. 

yüzyıl başları, mihrap, yüksek kabartma, boyama (Yurtsal, 2009, Fot. 4, 9).

Res. 28. Üzüm ve asma tasviri, Artvin/Şavşat, Çoraklı Köyü Camii,  
1910, minber, ahşap üzerine kalem işi, (Yıldız, 2021, şek. 4.46).
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Res. 29. Üzüm ve asma tasviri, Kütahya Mevlevihanesi, kalem işleri 1887, Ahmed 
Mâhir Kütahyavî Tekfurdağızâde, kubbe göbeği (Kalkan, 2015, Res. 25)

Res. 30. Ağaç meyvesi olarak üzüm tasviri, Tokat/Zile, Teke Köyü Şeyh Nasreddin 
(Nusret) Türbesi, 1855, batı duvar, kalem işi, Zileli Emin Usta (Şener, 2011, Foto. 678)
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Res. 31. Üzüm ve asma tasviri, Amasya/ Gümüşhacıköy Hacı Nazır 
Türbesi, 19. yüzyıl sonu, güney cephe, kalem işi (Yıldırım, 2018, G.7)

Res. 32. Vazodan çıkan üzüm ve asma tasviri, Amasya/ Gümüşhacıköy, Ali Pir Civan 
Türbesi, 1902, kuzey cephe doğudaki pano, kalem işi (Yıldırım, 2018, G.22).
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Res. 33a-b. Çeşitli meyvelerle birlikte tasarlanmış üzüm ve asma tasviri, Amasya/ 

Merzifon, Kara Mustafa Paşa Camii Şadırvanı, 1875, kubbe göbeği, Zileli Emin Usta 
(Şener, 2011, Fot. 716).

   
Res. 34a-b. Karpuz ile birlikte tasarlanmış üzüm ve asma tasviri, Karabük/Safranbolu, 

Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı, 1877, Başoda yüklük duvarı ve ocak duvarı karşısı 
tavan altı, kalem işi (Şavkar , Kabalcı, 2019, Res. 56-58).

  
Res. 35a-b. Üzüm ve asma tasviri, Konya/Akşehir, Rüştü Bey Konağı,  

1914, ana giriş kapısı, taş kabartma (Kaçar, 2015, Fot. 41, çiz. 75)
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Res. 36a-b. Üzüm ve asma tasviri, Edirne Üç Serefeli Camii haziresi, 1864,  

Şerife Zeliha Hanım’ın baş taşı, taş kabartma (Arslan, 2007, Foto. 58, Çiz. 9).

 
Res. 37a-b. Üzüm ve asma tasviri, İstanbul/Eyüp, Defterdar İskelesi Pertevniyal 

Valide Sultan çeşmesi, 1856, taş kabartma (Koçyiğit, 2018, Foto. 12).
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Res. 38a-b. Selviye sarılmış üzüm ve asma tasviri, İzmir/Tire Yalınayak  

Camii Sadırvanı, su haznesi panosu, 19. yüzyıl, mermer kabartma  
(Geyik, 2007, Res. 190 ve Biçici, 2013, Çiz.11)

Res. 39. Vazodan çıkan çiçeklerin çevrelediği üzüm salkımı tasviri, yağlık yada yatak 
örtüsü parçası, pamuk atkılı keten, 18. yüzyıl sonu, Bursa işi, (Ther, 1993, Res. 51).
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Res. 40a-b. Üzüm ve asma tasviri, Hilye-i Şerîfe,  

Abdurrahman Hilmi Efendi hattıyla, 1797, (Mert, 2012, 43).

Res. 41. Cennet tasvirinde yer alan üzüm ve asma kompozisyonu, Yazıcıoğlu Mehmed 
Efendi, Muhammediye, 1881, İstanbul İbrahim Efendi Matbaası, İstanbul Süleymaniye 

Kütüphanesi, Basma Bağışlar 03293 (Harman, 2015, Res. 41).
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1.Giriş

Tarih boyunca yaşanılan yerin temiz tutulması isteği, güzellik anlayışıyla 
birleştirilince insanoğlu basit sıkıştırma topraktan, taş, tuğla, mermer, 
mozaik, fresk, ahşap ve karosiman gibi pek çok farklı döşeme türlerini 

ortaya çıkarmıştır. Bazen bu döşeme türlerinin birkaçı bir arada kullanılarak 
farklı düzenlemelere gidilmiş, bazen de bunlar sadece zeminde kullanılmayıp, 
kubbe, tonoz, duvar yüzeyi gibi pek çok mimari ögeyi süslemiştir. Tarihsel 
gelişimi incelendiğinde farklı coğrafyalarda farklı türde döşemlerin ortaya çıktığı 
görülmektedir. Döşemde kullanılacak malzemenin türü, niteliği, rengi vb. faktörler 
çeşitli etkenlere bağlıdır. Bu faktörler coğrafi bölgede var olan malzeme, inanç 
sistemi, ihtiyaç gibi koşullar tarafından belirlense de, ticaretin gelişmesiyle birlikte 
yerini modaya bırakmıştır. Bu nedenle moda olan bir malzeme kilometrelerce yol 
ötelerden ithal edilerek istenilen mekânlarda kullanılabilir. Bu ithal modanın en 
net görüldüğü unsurlardan biri de karosiman döşeme malzemesidir.

2. Karosimanın Tarihçesi

19. yüzyıl ortalarından itibaren Güney Fransa’da careaux de ciment 
adıyla üretilen yer karoları (Orhon, 2011, 21), gelişmiş ticari ağ sayesinde 
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başta İspanya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere (Hernandez 2006, 38) 
tüm dünyaya yayılmıştır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı siparişlerin artması 
sebebiyle siparişlerin zamanında yetiştirilebilmesi için vidalı press patenti 
alarak seri üretime geçilmiştir. Bu üretimde metal çerçeve içerisine konan metal 
kalıba çimentolu karışımın aşama aşama dökülüp press altında sıkıştırılması ile 
karosiman imal edilmektedir (Graves, 2002, 114) (Resim 1).  

Resim 1. Şubat 1843 tarihli Penny Magazine’de yer alan karo  
üretimini gösteren çizim (Graves, 2002, 112).

Üretiminin kolay, hızlı ve ucuz oluşu, ortaya çıkartılan desenlerin 
kataloglar aracılığı ile kullanıcıların beğenisine sunulup görselliğe hitap edilir 
duruma getirilmesi bu malzemeye talebi kısa sürede arttırmıştır. Karosiman 
üreticilerinin daha fazla pazara hitap edebilmek için kendi aralarında girdikleri 
bu yarışta hazırladıkları kataloglarla sipariş almışlar ve üretilen malzemeyi 
ticari ağlarıyla birçok farklı ülkeye ulaştırmışlardır.  Minton’s Tiles: For 
Floors of Churches, Banks and Other Public Buildings, and for Vestibules, 
Halls, Hearths, Conservatories, Etc., in Dwellings: as Laid in the Capitol at 
Washington (Miller&Coates, 1870), Album Ornamental Granitic Tiles of the 
Threkeld Granite Co. Ltd. (Keswick Cumberland, 1898) gibi kataloglar bunlar 
arasında ilklerdir. 

İnsanlık tarihi boyunca gelmiş, geçmiş ve yaşayan tüm kültürler çeşitli 
yollar ve sebeplerle karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olmuştur (Can, 
Gülbudak, Gökler, 2017, 91). Osmanlı toplumu da Levanten aileler aracılığı ile 
bu malzemeyi tanımıştır. Tren rayları İzmir’den dünyanın dört bir yanına yük 
hayvanları ve yılın hasadını taşırken, dünyanın dört bir yanından da ithal edilen 
malları getirirdi (Gülbudak, 2022, 141). Karosimanlar da başta Fransız aileler 
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tarafından Osmanlı’ya tanıtıldı. Fransızca’da careaux de ciment olarak telaffuz 
edilen isminin yanlış anlaşılması sonucu Osmanlı bu malzemeye karosiman 
adını vermiştir (Orhon, 2011, 38). 19. yüzyıldan itibaren okul, hastane, banka 
binası, kütüphane gibi farklı kamu yapıları; cami, sinegog, kilise gibi çeşitli dini 
yapılar ile konutların zeminlerini süsler hale gelen (Herbert ve Huggins, 2000, 
44) bu malzemenin kullanımına çoğu zaman inşa başlangıç aşamasında karar 
verilirken, bezen de zaten mevcut yapıların zeminlerine bu döşeme malzemesi 
moda olduğu dönemde eklenmiştir. Ancak, 20. yüzyıl ikinci yarısından itibaren 
granito, linolyum, terrazzo gibi daha ucuz döşeme ürünlerinin ortaya çıkmasıyla 
(Taş, 2009, 114) karosimana talep azalsa da, günümüzde Retro akım sayesinde 
tekrar aranılan bir malzeme haline gelmiştir.  

3. Karosimanın Yapım Tekniği

Karosimanın üretiminde temel malzeme çimentodur. Çimento ince 
öğütülmüş kuvars, granit, bazalt, kalsit gibi doğal taşlar ve doğal oksit boyalardan 
oluşan (Orhon, 2011, 38) farklı renk pigmentleriyle karıştırılarak sınırsız renkler 
meydana getirilmektedir (Ortega ve Lora, 2008, 187). Metal kalıp içerisine 
yerleştirilen desenlendirilmiş bölmelikli bir kalıbın (Res.2) uygun odacıklarına 
sıvı kıvamdaki çimentolu renkli karışımın kasavra adı verilen, genellikle 
yandan saplı, ucu daralan kepçeler yardımıyla dökülmesi (Orhon, 2011, 38), 
ardından aşama aşama farklı oranlardaki çimentolu renksiz karışımların eklenip 
press altında sıkıştırılmasıyla hazırlanan bir karosiman toplam üç katmandan 
oluşmaktadır (Res. 3, Şekil 1). Üst ve orta katman yaklaşık 0,4 cm. kalınlığa 
sahipken, karosimanın döşeneceği yüzeye kolay monte edilmesini sağlayacak 
olan gözenekli alt katman ortalama 1,2 cm. kalınlıktadır (Hernandez, 2006, 20). 
Üretim aşaması ters bir sıra izleyen karosimanda yapımı ilk başlanan desenli 
katman, üretimin sonunda karonun ters çevrilmesiyle en üstte kalmaktadır. 
Yapımı tamamlanmış bir karosiman ortalama 1,9 kg. ağırlığa, 2 cm. kalınlığa 
sahiptir. 

Res. 2. Bölmelikli kalıp örneği.
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Res. 3, Şek. 2. Karosimanın görünümü ve çizimi.

4. Karosimanlarda Farklı Uygulamalar

Zemin kaplamasında kullanılan karosimanlardaki motiflere bakıldığında 
bunların çoğunlukla geometrik ve bitkisel motifli olduğu dikkati çekmektedir 
(Gezgin, 2007; Uçar, 2015). Zaman zaman figür ve yazının kullanıldığı örnekler 
de vardır. Bu motifler bazen birbirleriyle yeni kompozisyonlar oluşturacak 
şekilde bir araya getirilmektedir. Kompozisyonlar dikkatle incelendiğinde 
bunların belirli sistemler doğrultusunda sonsuz kez tekrarlanabilecek nitelikteki 
olduğu görülmüştür. İslam sanatında sonsuzluk anlayışıyla (Demiriz, 2004, 
8) hazırlanmış bu tür çini karo örneklerine  “sonsuz çiniler” ya da “raport 
çiniler” de denilmektedir (Turan Bakır, 1999, 216). Kompozisyonun ulanacak 
nitelikte olması yaratıcı düşüncenin sonsuzluğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Şöyle ki; bir karo faklı yönlere çevrilerek yerleştirildiğinde ortaya birçok 
farklı kompozisyon çıkmaktadır. Buca’da 85 Sokak No:6’da yer alan 
konutun zemininin döşenmesi sırasında farklı tekrar sistemlerinin bir arada 
kullanımıyla tek bir karo deseniyle adeta bir halı görünümü elde edilmiştir 
(Uçar, 2015, 151). Bu aslında karosimanın salt bir döşeme malzemesi olmaktan 
nasıl çıkartılıp ustanın hayal gücü ve yaratıcılığıyla nasıl birleştirildiğinin en 
güzel kanıtıdır (Res.4). Biz de bu çalışmada, bahsi geçen örnekten hareketle 
uygulanabilirliği mümkün, ulamaya uygun bir desen tasarlayarak, farklı 
tekrar sistemlerinin kullanımıyla bir karosiman kompozisyonundan kaç farklı 
kompozisyon oluşturulabileceğini görülmesi hedeflendi. Hazırlanan desende 
bir yay içine üçlü lale motifine yer verilmiştir (Şek.3). Lalelere, köşede bulunan 
yaylardan çıkıyormuş izlenimi verildi. Diğer köşede ise küçük bir üçgen ile 
stilize bir çiçeğin ¼’ü yerleştirildi. Farklı kompozisyonların algılanabilirliği 
açısından da 4x4 toplamda 16 adet karosimanla ortaya çıkan kompozisyonlar 
sergilenmeye çalışıldı.
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Res.4. Buca, 85 Sokak No:6’daki konutun pano düzenlemesi.

Şek. 3. Hazırlanan karosiman deseni.

Kompozisyonun ulama oluşu, yani köşelerdeki ve kenarlardaki çeyrek 
ve yarım motiflerin birbirlerini tamamlayacak nitelikte oluşu, faklı tekrar 
sistemleriyle (Aker, 2010, 134) değişik tasarımlar yapılabilmesine imkân 
sağlamıştır. Bu tekrar sisteminin başta uygulandığı şekilde devam ettirilmesi 
kompozisyonun bütünlüğünün sağlanması ve kompozisyonun bütününde 
şaşırmaların önüne geçilmesi için son derece önemlidir.

En basit tekrar sistemi karosimandaki desenin hep aynı yönde yan yana ve 
alt alta sıralanmasıdır (Uçar, 2015, 47). Bu dizilim sırasında yaylar köşelerdeki 
üçgen ve çeyrek daire motifleriyle birbirlerine bağlanarak balık pulunu anımsatan 
bir şemayı ortaya koymaktadır (Şek.4). 
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Şek.4. Balık pulu şeklindeki düzenleme.

Sanatçı bazen karosimanları aynı eksen üzerinde bir sıra aynı yöne bakacak 
şekilde yerleştirmekte, diğer sırada ise karosimanı saat yönünün 90° tersine 
döndürerek dizmektedir. Bu dizilim dönüşümlü olarak tekrar ettirildiğinde 
ise yaylar peş peşe birleşerek dalga motifini anımsatan düzenleme zemine 
yayılmaktadır (Şek.5). 

Şek.5. Dalga motifi şeklindeki düzenleme.

Tekrar sisteminin değişmesi, yani karonun yönünün belirli bir düzen 
dahilinde hep aynı şekilde çevrilmesi, pek çok farklı kompozisyonu meydana 
getirebilmektedir. Bir başka sistemde, bir karosimanın aynı eksen üzerinde bir 
aynı yöne, bir saat yönünde 90°lik açıyla döndürülerek ard arda dizilmesiyle yaylar 
iki karoda bir yarım daire oluşarak daha büyük bir yaya dönüşmekte, yayların 
birbirini takibi zemine balık pulunu anımsatan görünümü kazandırmaktadır 
(Şek.6). Dairelerin teğet birleşen kol uçları ise diğer karolardaki üçgenlerle 
birleşerek ok ucu motifine oluşturmaktadır.
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Şek.6. Birbirini takip eden yaylar şeklindeki düzenleme.

Birbirini takip eden yaylarla ortaya bir başka desen daha çıkartılabilir. Bu 
düzenleme aslında bir önceki düzenlemeyle oldukça benzer şekilde dizilimle 
oluşmaktadır. Ancak her sıra başında karonun yönü bir üsttekiyle aynı yöne 
bakmaz. Yani bu düzenlemeye göre, karoların dikey yönde yerleştirilmesi sırasında 
karo her sıranın başında dönüşümlü olarak bir dik konulup, diğer sırada saat 
yönünde 90° döndürülmektedir. Yatay sıralarda yaylar birbirlerini takip ederken, 
alt alta dizilim sırasında yayların kaydırılmasıyla zeminde pelta motiflerinin 
yayılmasına neden olmaktadır. Köşelerdeki üçgenler karşılıklı birleşerek daha 
büyük bir üçgene, çeyrek daireler yarım daireye, laleler de sanki bir kökten çıkan 
çiçek demetlerine dönüşmektedir. Amazonların karakteristik motifi olan çifte 
balta formlu bir motif olan pelta, Ortaçağ ve Roman devrinde mimari bordür ve 
resimlendirilmiş yazmalarda sıkça kullanılmış (Üstüner, 2002, 82), İslam sanatı 
içerisinde de kendine yer bulmuştur. Y. Demiriz tarafından yapılan envanter 
çalışmasında bu tür motife sahip kompozisyonla “Yay 07” olarak adlandırılmıştır 
(Demiriz, 2004, 201). İzmir konutlarının zeminlerini süsleyen karosimanların 
bazılarında da bu motife yer verildiği görülmektedir (Uçar, 2015, 63).

Şek.7. Pelta motifi tekrarı şeklindeki düzenleme.



142    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

İnsan düş gücünün sonu yoktur. Bu güç bir karonun farklı yönlere 
çevrilmesiyle ortaya çıkartılan pek çok desende vücut bulabilir. Karosimanın 
diziliminde kullanılan tekrar sistemi motiflerin bir merkez etrafında tümlenmesine 
de yol açabilir.  Eğer karolar bir merkez etrafında 360°döndürülecek şekilde 
zemine döşenirse, yaylar her dört karoda bir bütünlenerek bir başka kompozisyonu 
oluşturabilir. Yani zemine ilk konulan karosimanın yanına getirilecek karosiman 
önce saat yönünde 90°lik açıyla döndürülmekte, sonra bunu 180° ve 270°’lik açılar 
takip etmektedir. Böylece yaylar her dört karoda bir tümlenmekte, birbirine teğet 
daireler zemine yayılmaktadır. Bu kompozisyonda yayların bütünlenerek bir daire 
meydana getirmesi daha dengeli bir kompozisyon olarak algılansa da, bunun sadece 
bir tercih olduğu unutulmamalıdır (Şek.8). Benzer tekrar sisteminin İzmir’deki pek 
çok yapıda kullanıldığı dikkati çekmektedir (Uçar, 2015, 61; Uçar, 2019, 415).

Şek.8. Birbirlerine teğet daireler şeklindeki düzenleme.

Zihninde biçimlendirme yapan sanatçı bazen şaşırtmacalar yoluyla bir 
başka yeniye ulaşabilir. Şöyle ki; yukarıda tanımlanan düzeni oluşturulurken 
karolardan biri saat yönü düzenini bozarsa,  yani 270°lik açı yapacak karo ilk 
yerleştirildiği yönüyle zeminde yer bulursa, üst üste bindirilmiş daireler içeren 
bir kompozisyon oluşabilir. (Şek.9). 

Şek.9. Üst üste bindirilmiş daireler şeklindeki düzenleme.
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Karosimanların yan yana dizilimiyle oluşturulacak desenler karoların 
dizilim yönüne göre farklılık gösterirken ortaya çıkan desenler de birbirinden 
farklılaşmaktadır. Bazen karolar aynı eksen üzerinde peş peşe bir ters - bir düz 
yerleştirilebilir. Yani ilk karo zemine yerleştirildikten sonra yana, alta ve üste 
gelecek karolar bunun tam zıt yönünde, yani 180° döndürülerek dizilmektedir. 
Böyle bir dizilim kompozisyonun diyagonal yönde ilerlemesini sağlarken bulut 
kümesini anımsatan bir deseni ortaya çıkarmaktadır  (Şek.10).

Şek.10. Bulut motifini anımsatan düzenleme.

Bir diğer düzenlemede karoların farklı yönde dizilimiyle yatay yönde 
birbirini takip eden “S” kıvrımı meydana gelmektedir. Karoların zemine 
döşenmesi sırasında bir sırada ilk karo dik yerleştirildikten sonra ikincisi saat 
yönünde 90° döndürülmekte; ikinci sırada ise ilk konulan karonun hemen altına 
konulacak karo baş aşağı şekilde, yani 180° döndürülerek konulmakta ve bunun 
yanına gelecek karo ise saat yönünün tersine 90° çevrilmektedir (Şek.11). 

Şek.11. Yatayda “S” kıvrımı şeklindeki düzenleme.
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Sanatçının tasarımı, kendi beğenisi ve gereksinimlerine uygun olarak 
çeşitlenebilir. Karosimanın diziliminde kullanılabilecek bir diğer tekrar 
sistemi karoların bir merkez etrafında saat yönünün aksine 360°döndürülmesi 
şeklinde olabilir. Yani zemine konulan ilk karo sonrası, diğer karolar -90°lik 
açılarla döndürülürse ortaya yeni bir kompozisyon çıkmaktadır. Buna göre, 
kompozisyondaki yaylar bir iç bükey bir dış bükey kavis yaparak birbirine 
bağlanarak zemine yayılmaktadır (Şek.12). 

Şek.12. Zıt kavisli yayların birleşimiyle oluşan düzenleme.

Yukarıdaki denemeler, bir karonun farklı yönlere çevrilerek, tekrar sistemi 
bozulmadan dizilimiyle ne kadar çeşitli kompozisyonlar oluşturulabileceğini 
ortaya koymuştur. Bu çeşitlilik aslında sanatçının düş gücünün maddi unsurlar 
üzerine yansımasının bir göstergesidir. Hep yeniye ulaşmaya çalışan bir sanatçı 
sadece tek bir karo deseni ile farklı tekrar sistemlerini bir arada kullanarak değişik 
düzenlemeler ortaya koyabilir (Şek.12). Böyle bir deneme, bir zemine adeta bir halı 
yayılmış görünümü verebilir. Bu yaratıcılığın geldiği son nokta olarak düşünülebilir.

Şek.13. Farklı tekrar sistemlerinin birlikte kullanımı ile oluşturulan halı benzeri düzenleme.
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5. Sonuç

Çalışma kapsamında sadece bir karo deseni ve insan aklı ve yaratıcılığın 
birleşmesiyle ortaya çıkabilecek tasarımlar konusundaki denemelere yer 
verilmiştir. Bu aslında insanoğlunun hep aynıya bağlı kalmadığını, kendini 
sürekli yenilediğini göstermektedir. Sanatçının başarısı düş gücünü kullandığı 
sürece çeşitlenecek, bir karo desenini sadece kendi ekseni etrafında çevirerek, 
yani farklı tekrar sistemlerini bir arada kullanarak, tekdüzelikten kendini 
sıyıracaktır. İşte bu aşamada sanatçı tek bir karo deseniyle, farklı alanlarda 
farklı tekrar sistemleriyle istenilen zemini döşerken, hijyenik ortamlar 
yaratmanın ötesine geçip, mekânın görselliğini daha da güzel hale getirecektir. 
Bu amaçla, karoları bazen merkezden kenarlara doğru dönüşümlü olarak 180° 
döndürecek, bazen tersli-düzlü yerleştirecek ya da bir başka tekrar sistemiyle 
zenginleştirecektir. Bu farklı sistemlerin birlikteliği bazen zeminin tümünü 
kaplayan bir halı görünümü alacaktır. Yani, yaratıcılık ve tasarım, mimari 
bütünü tümlerken detayları da daha anlamlı hale getirecek ve insan aklına 
hayranlığı bir kez daha arttıracaktır.

KAYNAKÇA

Aker, S. (2010), Çini Tasarımı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Demiriz, Y. (2004), İslam Sanatında Geometrik Süsleme, Yorum Sanat ve 

Yayıncılık, İstanbul. 
Gezgin, T. (2007), Bir Döşeme Süslemesi Örneği Olarak İstanbul 

Apartman Karoları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İTÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul.

Graves, A. (2002), Tiles and Tileswork, Hong Kong: Victoria & Albert 
Museum.

Can,B., Gülbudak, Ö., Gökler, B.M., (2017). “Fusayfisȃ” İslam 
Mimarisinde Mozaik”, Art Sanat, 7, 71-121.

Gülbudak, Ö. (2022). “Le Petit Journal’da Yayınlanan Bir Türk Geleneği: 
İzmir’de İncir Bayramı”, Art Vision, 28(49), 138-144.

Herbert, T. - Huggins, K. (2000), The Decorative Tile, Hong Kong: Phaidon 
Press.

Hernandez, M. A. (2006), Barcelona Tile Designs, Amsterdam: Pepin 
Press.

Keswick Cumberland. (1898), Album Ornamental Granitic Tiles of the 
Threkeld Granite Co. Ltd.



146    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

Miller&Coates. (1870), Minton’s Tiles: For Floors of Churches, Banks 
and Other Public Buildings, and for Vestibules, Halls, Hearths, Conservatories, 
Etc., in Dwellings: as Laid in the Capitol at Washington.

Orhon, A. V. (2011), “Sanat ve Zanaatın Buluştuğu Bir Yapı Malzemesi: 
Karosiman”, Egemimarlık, 78, 38-41.

Ortega, C. - Lora, A. M. (2008), Cement Tile: Evolution of An Art Form, 
Santo Domingo: Industrias Aguayo Press.

Taş, İ. (2009), “Modern Seramiğin Atası Mimarların Yeni Gözdesi”, 
Natura, 3, 114-115.

Turan Bakır, S. (1999). İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Kültür 
Bakanlığı Yayınları; Ankara.

Uçar, A. (2015). Karosiman: İzmir Konutlarında Döşeme Karoları, İzmir: 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı.

Uçar, A. (2019). “Smyrna (İzmir) Agora’sında Ele Geçen Bir Grup 
Karosiman Örneği”, Smyrna / İzmir Kazı ve Araştırmaları III, İstanbul: Ege 
Yayınları.

Üstüner, A.C. (2002), Mozaik Sanatı, İstanbul: Engin Yayıncılık.



147

B Ö L Ü M  V I I

QUALIA PROBLEMİNİN 
DÜALİZM, MATERYALİZM VE 

NÖROFELSEFE AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of the Qualia Problem in Terms  
of Dualism, Materialism and Neurophilosophy

Vedat ÇELEBİ1 & Gül YILDIZ2

1(Doç. Dr.), Erciyes Üniversitesi
e-mail: celebivedat@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7865-3122

2(Yüksek Lisans Öğrencisi), Erciyes Üniversitesi
e-mail: gulyesilyildiz@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8529-1596

1. Giriş

Zihin felsefesinin odağında ‘zihin nedir?’ sorusu yer almaktadır. Bu soru, 
beraberinde neredeyse bütün zihin felsefesi tartışmalarına konu olan 
zihin-beden ikiliğine veya problemine vurgu yapmaktadır. Çünkü zihnin 

neliği söz konusu olduğunda üzerinde karar verilmesi gereken ilk konu onun 
maddi bir şey olup olmadığıdır. İşte bu problem zihin felsefesiyle ilgilenen 
filozofların düalist ve materyalist yaklaşımlar olmak üzere iki gruba ayrılmasına 
neden olmuştur. Düalist yaklaşımda zihin immateryal bir töz (ruh) olarak kabul 
edilebilirken; materyalist yaklaşımda bu kabul edilemez ve zihin yerine beyin 
veya zihin-beyin1 gibi sözcüklerin kullanılmasına gayret gösterilir (Churchland, 
2019: 14). Zihnin neliği konusundaki bu anlaşmazlık qualia problemi gibi nesnel 
çözümü neredeyse imkânsız olan bir probleme yol açmıştır.

1  Nörofelsefi terminolojide ‘zihin-beyin’ ifadesinin kullanımı tercih edilmektedir.
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Qualia’nın kabulü, temelde zihnin ruh ile özdeş olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. Dolayısıyla düalizmle tutarlıyken; materyalizmle tutarsız bir 
argüman olma özelliği taşır. Problemin çözümü, günümüzde halen önemli bir 
yer tutan ‘bilgisayarlar düşünebilir mi?’ (Turing, 1950) gibi sorulara felsefi bir 
temel sağlama potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, qualia problemi Türkçe 
literatürde öznellik problemi, zor problem ve açıklama boşluğu problemi olarak 
da karşımıza çıkmaktadır. Öznellik problemi, doğrudan quale’nin öznel oluşuna 
vurgu yapan genel bir adlandırmadır. Zor problem adlandırması ise, David 
Chalmers’a (1995) ait iken; açıklama boşluğu problemini Joseph Levine (1983), 
Kripke eleştirisi üzerinden öne sürmüştür. Levine’in adlandırması Türkçe 
literatürde açıklayıcı boşluk, açıklayıcı izah, açıklama gediği vb. gibi çevirilerle 
de karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, zihin felsefesinde zor problem olarak da bilinen qualia 
problemi, günümüzde halen gizemini koruyan ve hakkında uzlaşılamamış 
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Problemin zorluğu, adına zihin 
dediğimiz immateryal şeyin, beyinden ayrı ve farklı olarak ontolojik varlık 
gösterdiği iddiasının yanlışlanamamasından kaynaklanmaktadır. Diğer 
taraftan, zihin felsefesi tartışmaları en genel çerçevede düalist ve materyalist 
görüşlerin çatışmasına dayanmaktadır. Aynı şekilde qualia problemi hakkındaki 
tartışmaların da bu iki yaklaşım etrafında şekillendiğini ifade edebiliriz. 
Bu noktada, düalist yaklaşımın savunucularından birinin de Thomas Nagel 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Nagel’in çikolatalı dondurma (2004: 
13) ve yarasa olmaklık (1974) örneklerinin düalist yaklaşımla tutarlı olduğunu 
söylemek mümkündür. Materyalist yaklaşımın probleme yönelik tavrı ise 
genellikle indirgeyici veya eleyicidir. Buna karşın, materyalizmin ılımlı 
yaklaşımlarında qualia probleminin doğrudan reddi yerine, yine materyalizmin 
sınırları içerisinde kalarak problemin çözümüne de odaklanılmıştır. Bu isimlerden 
birisi, nörofelsefe ile tanınmış Patricia Smith Churchland’tır. Bunların yanı sıra, 
ilgisini bilinç ve zihne yöneltmiş çalışmaların neredeyse tamamında qualia 
problemine rastlamak mümkündür. Dolayısıyla qualia problemi, zihin felsefesi 
problemlerinin çoğunun kökeninde bir yer teşkil ederek zihin felsefesinin 
tamamına sirayet etmiş gibi görünmektedir. Problemin, zihin felsefesinde bu 
denli merkezi bir konumda bulunmasına karşın, Türkçe literatürde doğrudan 
problemi ele alan ve tartışan çalışmalar sayıca az görünmektedir. Dolayısıyla bu 
çalışmanın amacı, zihin felsefesinin en temel problemlerinden biri olan qualia 
veya öznel deneyimin imkânına ilişkin tartışmaları düalizm, materyalizm ve 
nörofelsefe açısından değerlendirmektir.
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2. Qualia ve Zor Problem

Latince qualis2 sıfatından türetilen qualia, bilinçli deneyimin bireysel 
örnekleri anlamına gelmektedir. Zihin felsefesinde bu bilinçli deneyimlere 
verilen en belirgin örnek, ağrıdan farklı olarak acı hissidir. Qualia’nın tekil 
formu olan quale ise kısaca, belirli bir nitelik olarak tanımlanabilir. Terim, ilk kez 
Clarence Irvfing Lewis (1929: 60) tarafından kullanılmış ve böylece literatüre 
girmiştir. Lewis, qualia terimi ile duyulardan edindiğimiz verilerin kendilerine 
has özelliklerini vurgulamayı amaçlamıştır. Fakat son dönemde qualia teriminin 
kullanım alanı genişlemiş ve her türden tecrübenin öznel karakteristiğini 
belirtecek şekilde genele yayılmıştır (Kaya, 2021: 138). Dolayısıyla, qualia, 
genel kabul gören anlamıyla ‘algılanan şeylerin’ zihinde meydana getirdikleri 
öznel karakterli deneyimler, öznel nitelikler olarak tanımlanmaktadır. Bu 
noktadaki temel tartışma ise qualia ya da öznel deneyimin beynin fiziksel 
süreçlerine indirgenebilir olup olmadığı ve epistemolojik olarak özneler arası 
erişime nesnel bir biçimde açık olup olmadığı tartışmasıdır (Çelebi, 2022: 36).

Bu bağlamda qualia problemi, bireysel tecrübenin öznelliği dolayısıyla 
aktarılamaz oluşunu vurgular ve bunu problematik bağlama getirir. Bireysel 
tecrübelerimizin öznel bileşenleri ifade edilemez, ifade edilse bile diğer bir 
zihin veya bilinç tarafından olduğu gibi kavranamazlar. Qualia, bu söz konusu 
erişilemezliği dolayısıyla ‘bilincin gizemi’ olarak problematik bağlamını 
korumaktadır (Heil, 2020: 40). Ancak bu, bir fenomen olarak qualia’nın 
kabulünden sonra söz konusu olabilir. Diğer yandan qualia fenomeni 
-deneyimleyen dışında ikinci bir kişi tarafından gözleme kapalı olması 
nedeniyle metafizik bir olgu olarak ele alındığı zaman- reddedildiği takdirde 
problematik bağlamını yitirir. Başka bir deyişle, deneyimde öznel bir yanın 
bulunduğu iddiasının kabul edilmesiyle, bu öznel yan problem haline gelirken; 
reddi durumunda herhangi bir problem söz konusu değildir.

Zihin felsefesinde qualia, deneyimin niteliksel farkı veya öznelliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan qualia, bireysel deneyimin öznel yanını 
vurgular ve deneyimin niteliğine dikkat çeker. Örneğin, kırmızının kızarık 
olduğu konusunda bütün insanlar hemfikir olabilirler fakat kızarıklığın ne olduğu 
konusunda genel geçer bir tanım yapmak olanaksız gibi görünmektedir. Bunun 
başlıca nedeni, niteliklerin tek başlarına varlık gösterememeleridir. Dış dünyada 
kırmızının kendisi değil, kırmızı kalem, kırmızı araba gibi somut nesneler söz 
konusudur. Biz ise kırmızıyı niteliği olduğu nesne aracılığıyla algılarız. Şu 

2  Quali-s belirli bir durum için ‘ne tür’ anlamında iken, soru edatı olarak kullanıldığında ‘ne cins, nasıl’ 
anlamlarına gelerek nitelik talep eder. Aynı kökten qualit-as ise, doğrudan ‘nitelik’ anlamındadır.
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hâlde qualia, doğrudan niteliğin kendisini ifade etmektedir demek mümkündür. 
Aynı zamanda qualia’yı duyu algılarının içsel ve öznel bileşeni olarak da 
tanımlayabiliriz. Bu bağlamda Paul M. Churchland’a (2012: 22-23) göre 
qualeler, duyumlarımızın iç-gözlemsel nitelikleridir; duyusal iç-niteliklerdir. 
Örneğin, bir gülün kokusu veya rengi, gülün moleküler yapısıyla ifade edilebilir 
bir algı değildir. Dolayısıyla bir gülü koklama deneyiminizde yadsınamaz bir 
öznellik söz konusudur. Duyumsadığınız koku esasen gülün bir niteliğidir 
fakat o niteliğin sizdeki algısı size özeldir. Şu hâlde qualia dediğimiz şey, bir 
gülün kokusu değil; o gülün kokusunun algısı veya deneyimidir. Bir niteliğin 
algısı ise, algılayana özeldir. Yani aktarılabilir bir bilgi olma özelliği taşımaz. 
Qualia hakkındaki problem ise, tam olarak burada, yani quale’lerin aktarılamaz 
oluşlarında başlamaktadır.

Qualia problemi, literatürde zor problem olarak da karşımıza çıkmaktadır. 
Qualia hakkındaki bu adlandırma, bir zihin felsefesi düşünürü olan David 
Chalmers’a aittir. Chalmers (1995), bilinç konusundaki problemleri kolay 
problemler ve zor problem olmak üzere ikiye ayırır. Ona göre qualia, 
zor problem olarak bilincin diğer kolay problemlerinden ayrılmaktadır. 
Kolay problemler, bugün tamamiyle çözüme ulaştırılamamış olsalar dahi, 
çözümleri ilkece bilinen problemlerdir. Fakat Chalmers, bilinçle alakalı asıl 
gizemin zor problemde olduğu kanaatindedir (Kaya, 2021: 137). ‘Deneyim 
problemi’ bilincin zor problemidir çünkü, düşünme ya da algılama gibi bilinç 
faaliyetlerinin bilgi işleme süreçleri dışında subjektif yönleri de söz konusudur 
(Chalmers, 1995: 201). Chalmers, zor problem ile fiziksel bir şey olan 
beynin hangi yolla fiziksel olmayan bilinçli deneyimlere yol açtığı sorusunu 
kasteder. Kısacası zor problem, quale durumlarının nasıl ortaya çıktıklarını 
ve bu süreçte fizikselden zihinsele olan geçişin nasıl gerçekleştiği sorusunu 
vurgulamaktadır.

Chalmers’ın qualia probleminin zor problem bağlamına getirmesi Patricia 
S. Churchland tarafından eleştiriye tutulmuştur. Churchland’a göre, bilincin 
kolay problemleri çözüme ulaştırıldığında bilincin kendisinin halen gizemini 
koruyacağı iddiası temelsizdir. Ayrıca, Chalmers’ın bilincin ebedi olarak 
gizemli olduğuna ve qualia’ya dair sorunun da bu sebeple zor olduğuna dair 
inancı sadece bir sezgiden kaynaklanmaktadır (Kaya, 2021: 145).

Diğer yandan Levine, Kripke’nin eleştirisini Kartezyen bir argüman 
olarak ele alır ve materyalizme karşı bir duruş olarak yorumlar. Qualia ile 
ilgili problemi, ‘açıklama boşluğu’ olarak kavramsallaştırır ve kendi amacını 
Kripke’nin özdeşlik durumlarıyla ilgili metafiziksel argümanını epistemolojik 
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bir argümana dönüştürmek olarak tanımlar. Kripke’ye göre, “materyalist 
özdeşlik tezi, metafizik olarak zorunlu doğru değildir” (Çelebi, 2017: 61). Fakat 
Kripke’nin de eleştirisi doğrudan materyalizme değil, özdeşlik tezine yönelik 
olmakla birlikte amacı, fiziksel durumlar ile zihinsel durumların bir ve özdeş 
olduğu varsayımına karşı çıkmaktır (Çelebi, 2017: 73). Levine’e göre ise, 
Kripke’nin argümanı metafiziksel olmaktan ziyade epistemolojiktir. Levine’in 
ifadeleriyle dile getirmek gerekirse: “Bu, yakından ilişkili bir epistemolojik tezi 
destekler yani, psiko-fiziksel özdeşlik durumları, önemli bir ‘açıklayıcı boşluk’ 
bırakır ve bunun bir sonucu olarak, bizim, tam olarak hangi psiko-fiziksel 
özdeşlik durumunun doğru olduğunu saptamamızın herhangi bir yolu yoktur” 
(Levine, 1983: 354).

Açıklama boşluğu problemi, deneyimin öznel bir yanı olduğunu ve bu 
sebeple psiko-fiziksel durumların hiçbir zaman tam olarak bilinemeyeceğini 
iddia eder. Fakat buna bağlı olarak özdeşlik teorisinin zorunlu olarak yanlış 
olduğunu değil, yalnızca bilinemez oluşunu vurgular. Başka bir deyişle, örneğin, 
kişinin duyduğu acı veya ağrı hissi, her ne kadar fiziksel bir nedenden kaynaksa 
da bir ‘his’ olması itibariyle psiko-fiziksel bir durumdur ve o kişiye özel bir 
tecrübeyi ifade eder. Yani zihinde, deneyimin öznel yanı nedeniyle bilimsel 
olarak açıklanamayan bir boşluk söz konusudur. Fakat bilimin bu boşluğu 
açıklayamıyor oluşundan hareketle boşluğun fizik-ötesi, metafiziksel ve tözsel 
olduğuna değil, ancak problemin epistemolojik olduğu sonucuna ulaşılabilir. 
Levine’in açıklama boşluğu kavramı, problemi epistemolojiye devretmekle 
birlikle Kripke’nin argümanını Kartezyen töz düalizmini doğrulayan metafiziksel 
bir argüman olmaktan çıkarır.

Bununla bağlantılı olarak, ‘explanatory gap’ ifadesinin her ne kadar bu 
çalışmada açıklama boşluğu çevirisi kullanılsa da ‘gap’ ifadesi dolayısıyla 
ontolojik bir gediği de işaret ettiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu gedik, zihin ile 
beyin özdeşleştirildiği takdirde söz konusudur; yani materyalist teorinin önünde 
aşılması zor bir engel teşkil etmektedir. Bu bağlamda, bir nörobilim profesörü 
olan Antti Revonsuo da Levine’in açıklama boşluğuna atıfta bulunarak 
problemin zorluğuna dikkat çeker. Öznel bir deneyim ile nöral bir aktivite 
arasındaki bağlantı tamamen keyfi bir bağlantı gibi görünmekte ve dolayısıyla 
bu bağlantının izahı mümkün gibi görünmemektedir. Örneğin, Z’nin bir nöral 
aktivite ve Q’nun da bir öznel deneyim olduğunu ve ikisi arasında Z’den Q’ya 
doğru nedensel bir etkileşim olduğunu, yani fiziksel bir aktivitenin zihinsel 
bir durumu ortaya çıkardığını varsayalım. Bu ispatlansa, hatta ZQ önermesi 
sarsılmaz bir doğa yasası haline gelse dahi, Z ile Q arasındaki bağlantının, ise 
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bağlacının, niçin var olduğunun ve ne tür bir temele dayandığının veya nasıl 
işlediğinin bilgisine yine de erişemeyiz. Z ile Q arasındaki bağlantıya ilişkin 
bütün açıklama denemeleri bu söz konusu açıklama boşluğuna yuvarlanmaktadır 
(Revonsuo, 2016: 88).

3. Düalizm Açısından Qualia Problemi

Kartezyen töz düalizminin indirgemeci materyalizme karşı belki de 
en güçlü iddiası, öznel veya fenomenal deneyimlerin -buna dayanarak da 
bilincin öznelliğinin- bilimsel olarak açıklanamaz oluşudur. İndirgemeci 
açıklamalar qualia veya öznellik problemi üzerinden eleştiriye açıktır; felsefi 
içe bakış yoluyla zihin ile beyni veya maddeyi özdeşleştiren ya da indirgeyen 
teorilere karşı çıkabilir. Buna göre, insan kendi zihnine yöneldiğinde fizyolojik 
olanla örneğin, sinir uçlarıyla karşılaşmaz. Dolayısıyla insan zihninde fiziki 
araştırmaya açık olmayan olgular söz konusudur. O halde, zihinsel dünya ile 
fiziksel dünyanın birbirinden ayrı olduğu iddiası henüz gücünü tamamen 
kaybetmemiştir. Dolayısıyla, insan varlığında bilimsel olarak açıklanamayan 
olgular, madde ve zihnin birbirinden ayrı ve bağımsız olduğu tezini destekler 
nitelikte görünmektedir (Günday, 2003: 50).

Thomas Nagel, öznellik problemini düalist perspektifle ele alıp 
belli örneklerle somutlaştırmıştır. Bunlardan birisi çikolatalı dondurma 
örneğidir. Örnek, bir arkadaşınızla birlikte çikolatalı dondurma yediğinizi 
farz ederek başlar. Arkadaşınızın dondurmasından tadıp, aynı tadı aldığınızı 
varsayabilirsiniz fakat, dondurmanın arkadaşınıza verdiği tadı tam olarak 
tecrübe edemezsiniz. Tecrübelerinizi kıyaslamanın da bir yolu yok gibi 
görünmektedir. Diğer yandan, her kişi, kendi lezzet ölçütünü kendi konumu 
açısından veya gözlemleri yoluyla belirler. Nagel’in bu örnekle vurgulamak 
istediği nokta, arkadaşınızın ve sizin dondurmadan büyük ölçüde benzer bir 
lezzeti aldığınız varsayımının neye dayandığı sorusudur. Aynı sorun, renklerle 
ilgili tecrübede de söz konusudur. Örneğin, kırmızı bir nesneye bakan farklı 
kişilerin zihinlerindeki kızarıklık tecrübesinin birbirlerininkiyle aynı olduğu 
iddiasının dayanağı yoktur. Sizin kırmızı diye adlandırdığınız rengi başka 
bir kişi -yine size göre- sarı görüyor olabilir. Kan gibi kırmızı olarak rengi 
ifade etmeye çalışsanız bile -kanı da sarı olarak göreceği için-, ancak dilde 
yani kırmızı sözcüğünde uzlaşabilirsiniz; doğrudan niteliğin kendisinde 
uzlaşıp uzlaşamadığınızı bilmeniz mümkün değildir. Çünkü Nagel’e göre, bir 
fiziksel uyarım ile tecrübe arasındaki gözlemin istikrarı, sadece kişinin kendi 
tecrübesiyle sınırlıdır (Nagel, 2004: 13-14).



QUALIA PROBLEMİNİN DÜALİZM, MATERYALİZM VE NÖROFELSEFE AÇISINDAN...     153

Nagel, zihnin fiziksel temelinin tanımlanmasındaki en zor noktanın, zihinsel 
bir olgunun öznel karakteristiğinin açıkça incelenmesi ve analiz edilmesi olduğu 
görüşündedir. Bu bağlamda, bir organizma olmanın, örneğin yarasa olmanın3 
nasıl bir şey olduğu sorusunu sorar. Nagel, yarasa olmaklık deyimi ile bizzat 
yarasa türünün bir mensubu olmayı kasteder; yarasaları gözlemleme yoluyla 
onlarla belirli bir düzeyde empati kurup bir süre sonra onlar gibi davranabilmeyi 
değil. Bu örnek kendi ifadeleriyle, subjektivite ile objektivite arasındaki ayrılığı 
açıkça ortaya çıkaran bir örnektir. Bilincin biricikliğine vurgu yaparak, her 
öznel olgunun temelde yalnızca tek bir bakış açısıyla bağlantılı olabileceğini 
ve bu sebeple de fizikalist4 kuramın qualia problemini ya da öznel deneyimin 
karakteristiğinin nasıl bir şey olduğunu objektif bir biçimde açıklayamayacağını 
iddia eder. Fizikalist kuram için meselenin zorluğu aslında burasıdır (Nagel, 
1974: 436-437).

Fizikalizm, deneyimin öznel karakteristiği ile uyumlu bir kuram değildir; 
fizikalizm bilincin sübjektivitesini yadsımaktır. Nagel’e göre, hiçbir zaman 
tanımlayamayacağınız ya da anlayamayacağınız bir şeyin gerçekliğini ya da 
önemini yadsımak, kendi ifadeleriyle, algısal uyumsuzluğun en kaba biçimidir. 
Bu, tek bir yarasa olmaklığın dışında, farklı bir canlı türünün mensubu olmayla 
da tutarlıdır. Örneğin, bilincin öznelliği bakımından bir Marslının nazarında biz 
ne isek, bizim için de yarasalar öyledir. Yarasa olmaklığı tecrübe edemiyor ve 
hiçbir zaman da tecrübe edemeyecek oluşumuzdan hareketle yarasa türünü veya 
tek bir yarasanın gerçekliğini yadsıyabilir miyiz? Nagel’in gerçekçi anlayışı, 
insan olarak şu anki kavramlarımızdan hareketle ulaşamayacağımız noktalardaki 
gerçeklerin varlığına inanmayı barındıran bir anlayıştır (Çelebi, 2022: 55). Bu 
noktada şunu da ifade etmek gerekir ki Nagel’in en temelde savunduğu görüş, 
deneyimin yalnızca onu yaşayanın şahsi deneyimi olduğu düşüncesinden ziyade 
bakış açısının türe özgü olduğudur. Bir insanın bakış açısı ancak o insanın bakış 
açısını kullanabilecek kadar benzeyen biri için mümkündür. İnsanlar, başka 

3  Yarasa örneğindeki ‘olma’nın felsefi olarak bir bakımdan ‘bilme’ bağlamını da içerdiğini öne sürebiliriz. 
Olmak fiilinin Eski Yunancadaki kullanımı iki yönlüdür. Filozof metinlerinde εὶναι -einai-, hem varoluş 
hem de yüklem olarak karşımıza çıkar. Literatürde fiilin bu şekildeki çift anlamda kullanımını ilk kez 
Parmenides’te görmekteyiz. Onun felsefesindeki varlık-düşünce özdeşliğinin kökeni, kullandığı fiildeki bu 
çift anlamlılıkta yatmaktadır. Buna göre kısaca, bilmek -kavramak: en üst bilme şekli- her zaman bir şeyi 
bilmektir ve bilme’nin olma bağlamı söz konusudur. Parmenides’teki bu nesnesiyle özdeş bilgi anlayışı daha 
sonra Aristoteles tarafından einai fiilini çift anlamda kullanması bakımından eleştirilir ve Batılı anlamda 
epistemoloji başlar. Şu hâlde, bir yarasa olmak, bir insan olarak yarasayı bilmek veya yarasanın fiziksel 
yapısını bilimsel terimlerle açıklamak değil; bir yarasaya özdeş olarak bir yarasayı bilmek demektir. Nagel’in 
‘olmak’ ile kastının, nesnesiyle -yarasayla- özdeş olarak nesnesini bilmek -kavramak- olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu türden bir bilme, bir nesneye ilişkin nitelikleri bilmek değil, özü kavrama anlamında 
bir bilmedir.
4  Fizikalizm, materyalizmin zihin felsefesindeki karşılığıdır.
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insanların deneyimlerinin niteliğini kısmi de olsa bilebilir ancak bir insan olarak 
bir yarasa olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemez (Çelebi, 2022: 55). Ona göre, 
deneyimi yaşayan her türün kendine özgü qualiası vardır ve bu, sadece o türe ait 
bireyin kendi erişimi kapsamındadır. Örneğin, bir Marslı, gökkuşağını fiziksel 
bir olgu olarak kavrayabilir ancak bir gökkuşağının bir insan için nasıl bir şey 
olduğunu kavrayamaz (Çelebi, 2022: 56).

Nagel, öznel deneyim hakkındaki görüşlerinin Kripke’nin görüşüyle 
yakından bağlı olduğunu belirtir. Buna göre, her ikisine göre de belirli bir beyin 
durumunun veya bilincin, yine belirli bir öznel karaktere sahip olması gerekir. 
Zihin-beyin özdeşliğini savunan kuramlara bir itiraz olarak şu akıl yürütmeye 
başvurur: Eğer zihinsel süreçler aslında fiziksel süreçlerse, o halde fiziksel 
süreçlere maruz kaldığını varsaydığımız bir şey de var demektir. Fizikalist kuram 
ile deneyimin öznel karakterinin açıklanamıyor oluşu, henüz keşfedilmemiş 
başka alternatiflerin de olmadığı sonucunu doğurmamaktadır (Nagel, 1974: 
445-446).

Nagel’in diğer zihinler konusundaki şüpheci yaklaşımını fizikalizme 
yöneltebiliriz. Bir fizikaliste göre muhtemelen, diğer zihinler değil, ancak diğer 
beyinler söz konusu olabilir. Fakat eğer bu doğru olsaydı, Nagel’in ifadeleriyle 
söyleyecek olursak, bir bilim adamı kafatasınızı açıp baktığında orada çikolata 
tadı diye bir şey bulabilirdi (Nagel, 2004: 20). Dolayısıyla diğer beyinlerde 
gizemli veya erişilemez hiçbir yan kalmazdı. Levine’in literatüre açıklama 
boşluğu olarak kazandırdığı kavramı burada düşünebiliriz. Bu boşluk çikolata 
tadının olduğu yerdedir. Yani, zihni beyine indirgediğinizde çikolata tadının 
kendisini fiziksel olarak beyinde bulamazsınız; orada bir boşluk kalır. Duyu 
organlarımız aracılığıyla elde ettiğimiz algıların herkeste aynı olduğunu, başka 
bir deyişle, tasarımlarımızın evrensel olduğunu nereden biliyoruz?

Düalist kuramın qualia konusundaki diğer meşhur argümanı ise, felsefi 
zombi argümanıdır. Zombi argümanı bilinç ile ilgili bir düşünce deneyi olup, 
Saul Kripke, Robert Kirk ve David Chalmers tarafından fizikalizm karşıtı bir 
argüman olarak geliştirilmiştir.

Kripke’nin felsefi zombi hakkındaki düşünce deneyine göre, Tanrı’nın 
ilkin fiziksel dünyayı yarattıktan sonra bilinci ortaya çıkarma amacıyla tekrar 
bir yaratma eyleminde bulunup bulunmadığı problemi ortaya çıkmaktadır. 
Başka bir ifadeyle, eğer Tanrı tarafından ilk olarak fizikal alan yaratıldıktan 
sonra bilincin ikinci olarak yaratıldığı varsayıldığı takdirde, mantıksal olarak 
bilinç, non fizikal yani fizik dışı bir şey olmak zorundandır. Bunun tam tersi 
durumda, yani Tanrı’nın bilinci ikinci bir yaratma eylemiyle ortaya çıkarmadığı 
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düşünüldüğünde bu kez bilinç, ilk yaratma anında yani fiziksel alan yaratılırken 
ortaya çıkmış olup fizik alanı içinde olmak zorundadır. Buna dayanarak, bilinçle 
ilgili bilginin bilimle elde edilebilir olduğu sonucuna varılmalıdır. Fakat gerçekte, 
bilinçte fiziksel olandan daha fazlası olduğu aşikardır. Öyleyse bilinç bir yandan 
fiziksel olmayan, metafizik şeylere bağlı sonucuna ulaşmaktayız. Böyle bir 
dünya ise, zombi dünyası olacaktır (Yardımcı ve Çam: 2021: 8). Fizikalist 
söylem, bunun tam aksini söylemektedir. Onlara göre bilinç salt fiziksel bir şey 
olup beyin ile özdeştir. Buradan hareketle, Kripke zombi argümanını fizikalist 
kuramın karşısına konumlandırmaktadır diyebiliriz.

Chalmers’ın yorumunda zombi, fiziksel olarak normal bir insan ile özdeş 
fakat bilinçten yoksun olan varsayımsal bir varlığa işaret etmektedir (Chalmers, 
2010: 106). Ona göre, fiziksel olarak normal bir insandan farksız fakat zihinsel 
olarak bilinçten yoksun zombilerden oluşan bir dünya varsaymak mümkündür. 
Eğer metafiziksel olarak böyle bir dünyanın imkânı söz konusu edilebiliyorsa, 
şu hâlde bilinç dediğimiz şey non fizikal bir şey olmalıdır. Dolayısıyla zombi, 
düalist söylemin argümanıdır (Kaya, 2021: 146). Öyleyse zombi argümanıyla 
düalizmin zihnin immateryal olduğu iddiası desteklenebilir. İmmateryal zihin 
ise, quale durumlarının mekânı olarak gizemini korumaktadır.

Robert Kirk’ün argümanında ise, bu türden zombilerin metafiziksel 
olarak olanaklı olup olmadıkları tartışmalıdır (Onur, 2019: 225). Kirk, zombi 
argümanını qualia üzerinden eleştirir. Zombi argümanının temelinde bilinçli 
olarak yapılan eylemlerin bilinçsiz bir varlık tarafından yapılamayacağı 
varsayımı yatmaktadır. Oysaki bilinçsiz bir varlığın, felsefi bir zombinin 
bu eylemleri taklit edemeyeceği kesin bir şekilde ortaya koyulamaz. Quale 
durumlarımız, eylemlerimizi etkilemek veya yönlendirmek zorunda değildir; 
örneğin acı hissettiğinizde bunu davranışlarınızla belli etmeyebilirsiniz. 
Kısacası, felsefi zombi argümanı fizikalizm karşıtı düalist bir argüman olmakla 
beraber, öznelliğe yani qualia fenomenine temel sağlayabilir fakat bu temelin 
varsayımsal olduğu unutulmamalıdır.

Jaegwon Kim’e göre zihinsel fenomenler, duyumları veya duyusal 
nitelikleri içermektedirler. Biz bu zihinsel fenomenleri ayırt edebilmekteyiz. 
Acıları, kaşıntıları, gıdıklamaları ya da daha spesifik olarak yuvarlak yeşil 
bir leke görmeyi, amonyak kokusu almayı vb. gibi durumları bu zihinsel 
fenomenlere örnek olarak gösterebiliriz. Bu tür fenomenleri deneyimlemek 
veya bu tür durumlar içinde olmak gibi bir şey söz konusudur. Bu sebeple acı, 
ağrıdan farklı bir fenomendir. Dolayısıyla her duyumun o duyuma özgü bir hissi 
söz konusudur. Bu tür zihinsel fenomenlere ham hisler veya niteliksel durumlar 
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denilmektedir. Qualia, bu tür niteliksel durumlar için standart bir terim olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca, genel kanıya göre bu tür zihinsel fenomenler, bir 
fenomenal bilinç oluşturmaktadırlar (Kim, 2011: 15).

Bununla birlikte Kim, öne sürdüğü supervenience teziyle, aynı fiziksel 
niteliklere sahip olan iki kişinin aynı zihinsel niteliklere de sahip olacaklarını 
iddia etmektedir. Ona göre tez, fiziksel olan ile zihinsel olan arasında bir 
bağ oluşturmaktadır. Burada vurgulanmak istenen, iki tür niteliğin varlığıdır. 
Örneğin, yazı yazdığınız kalemin mikro nitelikleri onun yazma biçmini 
etkilerken, aynı kalemin ‘iyi yazması’ mikro nitelikten farklı bir niteliktir. Mikro 
yapıda iyi veya kötü kavramları söz konusu edilemez (Günday, 2003: 42). Şu 
hâlde, Kim’in savunduğu türden bir nitelik düalizminin temelde öznel nitelik 
olarak tanımladığımız qualia’ya töz düalizminde karşılaştığımız kadar sağlam 
bir zemin sağlamadığını söylemek mümkündür.

Frank Jackson’ın meşhur ve oldukça tartışılan Mary örneğini, indirgemeci 
materyalizmin zihin felsefesindeki karşılığı olan fizikalizme yöneltilen 
güçlü eleştirilerden birisi olarak ele alabiliriz. Buna göre Mary, doğumundan 
itibaren siyah ve beyaz dışında hiçbir rengi tecrübe edemeyecek şekilde dış 
dünyadan izole edilmiştir. Tamamiyle siyah-beyaz bir odaya kapatılmış, siyah-
beyaz kitapları okuyarak, siyah-beyaz televizyondan izlediği derslerle fizik, 
kimya ve nörofizyoloji hakkında sahip olduğumuz tüm bilgileri edinmiştir. 
Dolayısıyla içinde yaşadığımız dünyanın fiziksel yapısı ve işleyişi hakkındaki 
tüm bilgiye sahiptir. Şu hâlde, eğer fizikalizm doğruysa, Mary bilinmesi 
gereken her şeyi bilmektedir ve dış dünya hakkında öğrenebileceği veya 
deneyimleyebileceği hiçbir şey kalmamıştır; hepsini tasvir edilen siyah-beyaz 
oda içerisinde öğrenmiştir. Fakat, Mary’nin o odadan çıkıp, örneğin kırmızı bir 
şey gördüğünü varsayabiliriz. Kırmızı bir şey görmenin nasıl bir şey olduğunu 
deneyimlediğinde yeni bir şey öğrenmiş olacaktır. Jackson, buradan hareketle 
fizikalizmin yanlış olduğu sonucuna ulaşmaktadır. Çünkü eğer fizikalizm doğru 
olsaydı, Mary odadan çıkıp renkleri deneyimlediğinde yeni bir şey öğrenmemiş 
veya deneyimlememiş olurdu. Mary renklerle ilgili bilimsel tüm açıklamaları 
bilmesine rağmen, ancak renk ile karşılaşıp doğrudan onu tecrübe ettiğinde o 
rengin nasıl bir şey olduğunu gerçekten bilmiş olacaktır (Jackson, 1986: 291-
292).

Jackson, Mary örneğiyle doğrudan fizikalizmi hedef alır. Örneği açıklayan 
makalesinin yayımlanmasının ardından, Jackson’ın öncüllerine çeşitli pek çok 
itirazlar gelir. Mary örneği, başlangıçta fizikalizm eleştirisiyken daha sonraları 
örneğe getirilen eleştiriler sonucu Jackson fizikalizmi kabul etmiş ve kendi 
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argümanına karşı olan ‘yetenek hipotezi’nin başarılı bir cevap veya eleştiri 
olduğunu savunmuştur (Kıymaz, 2021: 654).

4. Materyalizm Açısından Qualia Problemi

Bir düaliste göre qualia problemi, materyalizme karşı savaşında düalizmin 
lehinde bir argüman olma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan problemi çözmesi 
gereken taraf, materyalizm ve özelde de indirgemeci materyalizmin kuramı olan 
fizikalizmdir. Fizikalist söylem, quale durumlarını kökten reddeder bir tavır ile 
qualia’ya dair soruyu metafizik bir problem olmaktan çıkarmayı amaçlar. Bu 
görüşler arasında en belirgin olanları ana hatlarıyla ortaya koyacağız.

Stephen Priest, zihin-beden problemine yönelik çözüm önerisinde 
asıl problemin zihin kavramının kendisinde olduğunu göstermeye çalışır ve 
materyalizmden ziyade, zihin kavramını eleştirmeye yönelik şu şekilde bir 
mantıksal akıl yürütme yapar: Zihnin beyin olduğu tezi, a priori bir doğruluk 
değildir. Çünkü bu, saf akıl yoluyla keşfedilemez. Aynı şekilde, zihnin beyin 
olduğu zorunlu bir doğruluk da değildir; bir zihnin bir düşünme yeteneğine 
sahip olduğu zorunlu bir doğruluktur fakat, bu düşünme yeteneğine sahip olanın 
beyin olduğu zorunlu bir doğruluk değildir. Kısacası Priest’e göre, zihnin beyin 
olduğu tezi ne a priori ne de zorunlu bir doğruluk değildir; ancak deneysel olarak 
bu tezi onaylayabiliriz. Priest, yanlışlandığı takdirde bu tezden vazgeçeceğini 
ifade eder ve materyalizme yakın bir yerde durur (Priest, 2019: 305).

Materyalizme yakın duran diğer bir zihin felsefesi yaklaşımı olan 
fonksiyonalizme göre, zihin veya beyin, girdi-çıktı ile çalışma prensibine 
sahip olan bir yapıdır. Fonksiyonalizmin temelinde, Frege’nin zihnin dilsel 
bir işlem gördüğü görüşü yatmaktadır. Fonksiyonalizmde zihinsel olaylar, 
nedensel rolleri açısından sınıflandırılmaktadırlar. Bu bakımdan bu yaklaşım, 
Alan Turing ile yakından ilgilidir. Turing’in (1950) amaçlarından birisi, idealize 
edilmiş bir bilgisayar yapmaktı ve bunu evrensel bilgisayar olarak adlandırdı. 
Turing’in iddiasına göre, bilgisayarlar öylesine geliştirilebilir aygıtlardır ki bir 
gün bir kimse bir bilgisayar ile konuşurken onu insandan ayırt edemeyecek 
konuma gelebilir. Nitekim, Turing Testi de bu motivasyonla ortaya konulmuştur 
(Günday, 2003: 100-101).

Bu bağlamda fonksiyonalist kuram ile fizikalist kuramın birleştirilmiş bir 
versiyonunu -PFP: Physicalist Functionalistic Program- hedef alan Ned Block’un 
çarpıcı bir örneği söz konusudur. Buna göre Block, bilinçli ve qualia’ya sahip 
olma ihtimali olan devasa bir fonksiyonalist sistem kurgulayıp adını ‘Çin ulusu 
deneyi’ olarak belirlediği bir düşünce deneyini öne sürer. Düşünce deneyini 
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gerçekçi kılmak adına, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki tüm insanların birleşerek 
fiziksel olarak çok büyük boyutta bir bilinci ve dolayısıyla da bu bilinçle beraber 
gelecek olan qualia’yı başlatabileceğini hayal eder. Block’a göre kurduğu 
senaryo nomolojik olarak, yani teorik ve mantıksal olarak mümkündür (Sousa, 
2009: 35).

Senaryoya göre, Çin hükümeti fonksiyonalizme dönüşmüştür. Yetkililer 
ise, bir insan zihnini bir saatlik bir süre için gerçekleştirme rolünü üstlenmeye 
ikna edilmişlerdir. Çin’deki bütün insanlar -Block, Çin’i bir milyar nüfusu 
olduğu için seçtiğini belirtir- yapay bir bedene bağlanan iki yönlü bir telsiz 
ile birbirlerine bağlanmıştır. Aynı zamanda bir dizi uydu üzerinden harflerin 
gösterilmesi sağlanmıştır. Bu senaryoda, bir milyar insan hem birbirleriyle 
hem de uydularla iletişim kurmaktadır. Dolayısıyla bu insanlar, söz konusu 
yapay bedene radyo ile bağlanmış harici bir ‘beyin’ rolünü üstlenmektedirler. 
Bu sistemdeki herhangi bir insanı çıkarıp yerine bir radyo bağlantısı koymak 
sistemde bir değişikliğe sebep olmayacaktır (Block, 1980: 276).

Block, Çin ulusu düşünce deneyiyle, fiziksel-fonksiyonal kuramın 
destekleyeceği türden, beynin fiziksel yapısını taklit eden bir fiziksel oluşumun 
veya sistemin fenomenal niteliklere yani öznel deneyimlere sahip olamayacağını 
göstermeyi amaçlar. O halde fonksiyonalizm, qualia’yı fonksiyonal terimlerle 
açıklayamadığı için yanlıştır. Klasik fonksiyonalizmin söylemine göre, zihinsel 
durumlar fonksiyonal -işlevsel- durumlarla, yani Turing makinesi bağlamında 
makine durumlarıyla özdeştir ve herhangi bir fiziksel sistem içerisinde 
gerçekleştirilebilirdir. Block’un düşünce deneyiyle kurguladığı sistem 
fonksiyonal sistemle aynıysa, fonksiyonal sistemde eksik olan bir şey vardır; 
o gizemli şey ise, qualia’dır. Şu hâlde fonksiyonalistik fizikalist kuram -PFP-, 
yanlıştır (Sousa, 2009: 36).

Francis Crick ise, indirgemeci materyalizme karşı eleştirel tutumda 
olan düşünürlerin son derece biçimsel bir tanımdan yola çıkıp, indirgemeci 
kuramlarla bir sonuç alınamayacağı yanılgısına düştüklerini ifade eder. Crick’e 
göre indirgemecilik, gösterildiği gibi katı bir süreç olmayıp, aksine sahip 
olduğumuz bilgi birikiminin arttığı ölçüde kavramları değiştiren dinamik 
bir etkileşim sürecidir. Aynı zamanda, bu eleştiriler indirgemeciliğin fen 
bilimlerinin gelişimini hızlandıran başlıca kuramsal yöntem olduğunu da gözden 
kaçırmaktadır. Crick, indirgemeci kuramın bilimsel ilerleme için en akla uygun 
yol olduğunu açık bir biçimde ifade etmektedir (Crick, 2000: 9).

Crick, qualia problemini nitelemek için ‘belalı bir konu’ ifadesini kullanır. 
Qualia problemi, öznel niteliklerin başka bir kişiye kusursuz bir biçimde 
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iletilemeyeceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Problem indirgemeci kuramla 
henüz açıklanamamıştır fakat ona göre, buradan yola çıkarak quale durumlarının 
hiçbir zaman sinirsel karşılığı açıklanamaz sonucuna doğrudan varılamaz. 
Ancak, gelecekte bunun aksi ortaya çıksa bile yani, quale durumlarının kesinlikle 
başka bir kişiye aktarılamayacağı iddiası kesinleşse bile bu düalist kuramları 
tamamen haklı çıkarmaya yetmez. Çünkü örneğin, eğer kırmızı renginin bir 
kişinin beynindeki sinirsel karşılığının diğer bir kişinin beynindekiyle birebir 
aynı olduğu bulunursa burada bilimsel olarak akla uygun olan, bu iki kişinin 
kırmızı rengini aynı algıladıklarıdır; yani bu iki kişinin de kırmızıya dair quale 
durumlarının aynı olduğu sonucudur (Crick, 2000: 10-11).

John R. Searle ise, bilinç ve beraberinde getirdiği problemler konusunda 
ne katı bir düalist ne de materyalist olarak kendini konumlandırmaz; o daha 
çok sentezci ve ılımlı bir tavır sergilemektedir. Bu bakımdan Searle, qualia 
problemini görmezden gelmenin mümkün olmadığını düşünmektedir (Çelebi, 
2019: 357). Searle kendi tavrını biyolojik doğalcılık olarak tanımlamaktadır. 
Ona göre, tamamen nörobiyolojik bir sistem olan insanın nasıl olup da öznel 
niteliğe sahip özelliklere yani quale durumlarına sahip olduğu konusu en gizemli 
konudur (Çelebi, 2019: 358).

Searle’ün görüşünde bilinç, fiziksel dünyada gerçekliğini bulan doğal bir 
görüngü olup ayrı bir töz değildir; beyinde bulunan üst düzey bir niteliktir. Bu 
bakımdan Searle’ün görüşlerini materyalizm başlığı altında değerlendirmek 
yanlış olmayacaktır. Qualia ise, bilinçle bağlantılıdır ve eğer qualia’nın 
ontolojisi yapılmak isteniyorsa, bu ‘birinci şahıs ontolojisi’ olarak ortaya 
koyulmalıdır. Örneğin, acının varlığı ontolojik olarak özneldir. Bilimsel 
bilginin nesnellik özelliği, ontolojik olarak öznel olan bilincin ve quale 
durumlarının epistemik bilgisine erişmemiz önünde engel teşkil etmemektedir. 
Dolayısıyla indirgeme, nedensel ve kategorisel olarak birbirinden ayrılmaktadır. 
Fizikalizmin indirgemesi kategoriseldir ve bu tür indirgemeleri, ontolojik olarak 
bilinci maddeye indirgemesi bakımından eleştirir. Kısacası Searle’e göre hem 
bilinç hem de qualia gizemini korumaktadır fakat bu gizem metafizik anlamda 
anlaşılmamalıdır. Metodolojik olarak ontoloji, qualia’nın bilgisine erişme 
potansiyeline sahiptir (Çelebi, 2019: 359).

4.1. Nörofelsefe’de Öznel Deneyimin İmkânı

Kurucuları Paul Montgomery Churchland ve Patricia Smith Churchland 
çifti olan nörofelsefe için, adından da anlaşılacağı üzere, nörobilimin en yakın 
duran zihin felsefesi yaklaşımıdır diyebiliriz. Materyalist olduğunu dile getiren 
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Churchland için, nörobilime ilişkin daha kapsamlı bir anlayış ortaya koymak 
elzemdi, çünkü döneminde baskın olan görüş, kuram düalizmi, nörobilimi felsefe 
ve psikoloji kuramlarıyla ilişkisiz sayıyordu (Churchland, 2019: 7). Churchland 
çiftinin zihin felsefesine kazandırdığı yeni bir yaklaşım olarak nörofelsefenin 
amacı, zihin dediğimiz şeyi beyin ve sinir sistemine dayanarak açıklamaktır. 
Günümüzde nörofelsefeye ilişkin genel bir yanlış okumadan kaynaklanan 
eleştirel görüş çoğunlukta olup bu yaklaşımda sadece beyni incelemek yeterli 
sanılmaktadır; oysaki nörofelsefe için beyin üzerine araştırma yapmak yeterli 
değil, gerekli bir şarttır. Yani, nörofelsefenin pozitif bilimlerle olan ilişkisinden 
ancak onun doğalcı olduğu sonucunu çıkarabiliriz; doğa bilimci olduğunu 
değil (Tümkaya, 2017: 100). Nitekim Churchland da taşıdığı sürekli kaygının, 
nörobilimcilerin felsefi soru ve sorunları çok soyut, hatta sapkın ve karanlık, 
kısacası anlamsız olarak yorumlamalarının önüne geçmek, felsefe ve nörobilim 
arasındaki dengeyi sağlamak olduğunu ifade eder (Churchland, 2019: 17).

Diğer yandan, genel olarak, qualia’nın veya öznel deneyimin, immateryal 
bir zihni gerektirdiği düşünülür. Nörofelsefede qualia’nın imkanını tartışabilmek 
için, öncelikle zihin kavramını etraflıca ele alıp incelemek gerekmektedir. 
Bu hususta, Richard Rorty’nin (2006: 23-75) zihin-beden sorununa yönelik 
görüşlerini ortaya koymak amacıyla yaptığı zihin kavramı analizi, zihin 
kavramına eleştirel yaklaşan bir bakış açısı sunmaktadır. Günümüzde, zihin ile 
ifade ettiğimiz kavramı, Antik Yunan’da νους5 -nous- karşılıyordu. Nous, aynı 
zamanda insanı hayvandan ayıran özsel bir özellik olup, insanın biricikliğine 
vurgu yapmakta ve çok uzun zaman boyunca hâkim gelecek olan insan merkezci 
görüşe kapı açmaktadır (Rorty, 2006: 47). Nous’un özsel özelliği, onun bağlı 
olduğu tözden gelmektedir. Bu töz, ψυχὴ -psukhe veya psyche-dir. Psukhe, 
günümüzde ruh olarak tercüme edilse de psukhe ve ruh arasında da ciddi bir anlam 
farkı söz konusudur. Bu yüzden, doğrudan ruh kelimesiyle kavramı karşılamaya 
çalışmak yerine, belki ‘can’ kelimesini kullanmak daha yerinde olmakla birlikte 
zihin kavrayışına yönelik bu görece yanlış kullanımdan kaynaklanan mantık 
hatalarını ve yanlış anlamaları en aza indirgeyecektir. Ruh kavramı, Antik 
Yunan’daki canlılık anlamını da kendi içinde barındırmaya, kapsamaya devam 
etmektedir. Keza günümüzde de bu böyledir. Maddeden arı olan ruh, bir tözdür 

5  Νους -nous- ya da νὸος -noos- akıl, zihin, us, zeka, anlak; düşünce, fikir; duygu, his, niyet, tasarı vb. 
gibi anlamlara gelmektedir. Yine, aklın faaliyeti veya işleyişi anlamına gelen νὸησις -noesis- de nous’tan 
türetilmiştir. Nous’un Latince karşılığı olan intellectus ise, anlama, anlayış, anlam vb. gibi anlamlara 
gelmektedir. Ayrıca, intellekt’in Türkçe karşılığı olan ‘anlık’, felsefe tarihi boyunca taşıdığı anlam bakımından 
dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşümle, burada söz konusu ettiğimiz zihin kavramının dönüşümü yakından 
ilişkilidir.
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ve immateryal oluşu veya kimi görüşe göre çok ince bir materyalden yapılmış 
olması ona erişip, onu tüm açıklığıyla kavramamızın önünde çözümü mümkün 
olmayan bir engel teşkil etmektedir. Zihin de doğrudan ruh olarak anlaşıldığı 
sürece bu engel devam edecektir.

Bunlarla bağlantılı olarak, Türkçe literatürde materyalizmle görece 
uyumlu bir zihin-beyin kavrayışına rastlamak mümkündür. Saffet M. Tura’ya 
göre Kartezyen töz düalizmi, kendisinden sonra gelecek olanlara bıraktığı 
immateryal zihin kavrayışı nedeniyle büyük bir yanılsamaya sebep olmuştur. 
Bu büyük yanılsamanın sebebi olan beyinden ayrı ve farklı, yer kaplamayan, 
immateryal zihin esasında beynin nöral yapılanmasından kaynaklanan bir tür 
fenomenolojik deneyimden, düşünce-duygu deneyiminden ibarettir. Basit 
bir örnekle, bir bardağın algısı, bardağın kendisinin dolaylı bir etkisinden 
başka bir şey değildir. Bunun sebebi ise, beynin doğrudan bardağın kendisini 
algılayamamasıdır. Buradan hareketle Tura şu sonuca gider: Nasıl ki bardağın 
kendisi sandığımız şey aslında beynimizdeki bardak algısıysa, zihin sandığımız 
şey de başka bir fenomenolojik deneyimdir (Tura, 2010: 337-338). Kısacası, 
zihin-beyin veya zihin-beden konusundaki tartışma açıktır; peki, nörofelsefe bu 
tartışmanın neresinde durmaktadır?

Nörofelsefeyi betimlemek adına kimi felsefeciler indirgemeci materyalizm, 
kimileri eleyici materyalizm, kimileriyse hem indirgemeci hem de eleyici 
materyalizm nitelemelerini kullanmaktadır. Örneğin, zihni bedene, özel olarak 
beyne indirgeyip, dışarıda kalanları eleyen bir bakış açısı gibi. Fakat bunların 
dışında nörofelsefenin, ne indirgemeci ne de eleyici olduğunu ve nörofelsefe için 
‘birleştirici ve yenileyici bir materyalizm’ ifadesinin daha doğru bir kullanım 
olacağını söylemek de mümkündür (Tümkaya, 2021: 28). Bunu destekler 
bir biçimde Patricia S. Churchland, kuramlar arası indirgeme yönteminin 
veya indirgemeci kuramın özdeşliklerinin olumsallığına dikkat çekerek 
bu özdeşliklerin, deneysel bir soruna işaret ettiklerini belirtir; zorunluluğa 
değil (Churchland, 2019: 345). Buradan çıkarılacak sonuç, nörofelsefenin 
doğrudan indirgemeci materyalizmle anılmaması veya onun bir türü olarak 
nitelendirilmemesi gerektiğidir.

Buraya kadar anlatılanlar üzerinden genel bir değerlendirme yapacak 
olursak, qualia’yı problematize eden görüşlerin genellikle onu hep gizemli bir 
fenomen olarak ele aldıklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu görüşler 
qualia’dan bilgi talep etmekte ve bu bilginin, yani öznel niteliğe dair bilginin 
aktarılabilirliği üzerine de ayrı bir problem alanına kapı açmaktadır. Fakat zihin 
felsefesi açısından yeni bir bakış açısı kurmaya çalışan nörofelsefe, her ne kadar 
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materyalist tarafta dursa ve qualia’yı temelden reddeden görüşleri bünyesinde 
barındırsa dahi, şimdiye kadarki bütün yaklaşımlardan farklı bir bakış açısıyla 
problemi ele alan bir örneği de öne sürmektedir. Bu söz konusu bakış açısının 
sahibi olan Patricia S. Churchland, deneyimin öznel karakteristiği olan qualia’yı, 
materyalist duruşu gereği immateryal zihni reddettiği gibi quale durumlarını da 
kökten reddetmek yerine, anlam bakımından araştırmaya yönelir. Dolayısıyla 
bu örnek, probleme ılımlı bir bakış açısını da sunmaktadır.

Patricia S. Churchland, qualia problemine nörobilim sınırları içerisinde, 
ancak problemin felsefi bağlamını da göz ardı etmeden bakmaya çalışır. 
Dolayısıyla problemi anlam, dilde uzlaşı ve yasa bakımından ele almakla ikisi 
arasındaki dengeyi kurmuş gibi görünmektedir. Buna göre, Churchland için, 
“anlamın temel ve öncelikli belirleyenleri yasalar ağıdır (Churchland, 2019: 
298).” Qualia, anlam ve yasa arasındaki ilişkiye dikkat çekmek için ‘crin’ 
örneğini verir:

Deney şudur: Sadece kızılaltı aralıktaki dalga boylarına duyarlı gözlerin 
evrimleştiği bir hominid türü düşünün. Dolayısıyla bu tür sıcaklığı görsel sistem 
aracılığıyla tespit ediyor. Sonuç olarak ılık şeyleri beyazımsı gri, sıcakları beyaz, 
serinleri gri, soğuklarıysa siyah olarak görüyorlar. Gözlemlerindeyse bizim 
‘sıcak’ diyeceğimiz yerde ‘crin’ diyorlar. Örneğin kaynayan bir çaydanlığın crin 
olduğunu ve buzun hiç crin olmadığını söylüyorlar. Şimdi ‘crin’ ‘sıcak’ anlamına 
mı gelir yoksa ‘beyaz’ anlamına mı? (Churchland, 298).

Churchland’a göre, bu sorunun cevabı kuşkusuz crin’i, sıcak olarak 
dilimize tercüme edeceğimizdir. Nedeni ise, iletişimde çeviriye ihtiyacımızın 
olması ve buradaki önceliğin de bilginin doğru bir şekilde takas edilmesi 
olmasıdır. Dolayısıyla burada önemli olan, eğer iki kişi benzer türden bir öznel 
deneyimde bulunuyorlarsa, deneyime ilişkin tespitte bulunurken önceliğin 
quale’lerin birbirlerininkiyle aynı olup olmaması değil, fiziksel dünyada 
gerçekleşen olgunun kendisinde olduğudur. Kısacası, anlam, qualia ve yasa 
arasındaki ilişkide, öncelik eğer anlama verilecekse, qualia’dan daha önemli 
olan yasalardır (Churchland, 2019: 298-299). Bu doğrultuda Churchland’a 
göre, sıcaklık ve renk gibi zihinsel algılar, aslında halk psikolojisinin bir 
yanlış yönlendirmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak diğer taraftan 
yukarıdaki crin örneğinde de görüldüğü üzere Churchland’ın kendisinin de 
eleyici materyalist yaklaşımın tavrından ziyade ihtiyatlı bir biçimde de olsa 
bilincin bilimsel olarak incelenebilir doğal bir fenomen olarak kabul edilerek 
değerlendirilebileceği yönündeki bir anlayışa sahip olduğunu söylemek 
mümkün görünmektedir (Çelebi, 2022: 44).
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5. Sonuç

Qualia problemi, Joseph Levine’in de belirttiği gibi, temelde epistemolojik 
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bilgi, bilimsel bilgi 
anlamına gelmekte ve dolayısıyla bilgiyle ilgili problemler aynı zamanda 
bilimsel problemler haline gelmektedir. Bu çalışmada ele aldığımız problem, bir 
nesneye ait bir niteliğin, onu algılayan için gizemli bir fenomen olup olmadığı 
şüphesine dayanmaktadır. Gizemlerle dolu olan zihnimizin ve/veya beynimizin 
yapısı ve işleyişi veya eğer varsa aralarındaki etkileşim bilimsel olarak izah 
edilemediği sürece, zor problemin de kesin bir çözüme ulaşması pek olası 
görünmemektedir.

Bununla birlikte, qualia problemi kadim bir mesele olduğu kadar 
güncelliğini de korumaktadır. Örneğin, insan ürünü olan bir bilgisayarın tıpkı 
insan gibi düşünüp düşünemeyeceği sorusu ile ontolojik gedik meselesi yakından 
ilişkilidir. Eğer zihin ve beyin arasında öznel deneyimlerin içine yuvarlandıkları 
bir gedik varsa, bir bilgisayar hiçbir zaman bir insan gibi düşünemez sonucuna 
ulaşmaktayız. Dolayısıyla zihnimizdeki öznel bileşenlerin varlığı sorusu veya 
şüphesi, göz ardı edilemeyecek bir problem mahiyeti taşımaktadır. Fakat bu 
çalışmada ele alınanlar üzerinden görmekteyiz ki düalizm ve materyalizm 
arasındaki gerilim, qualia problemini birbirlerine karşı bir saldırı aygıtı haline 
getirmiştir. Şu hâlde denebilir ki katı bir düalist veya katı bir materyalist, 
problemin doğrudan çözümüne odaklanmaktan ziyade qualia’yı kendi yaklaşımı 
için bir tez veya reddi gereken bir anti-tez şeklinde değerlendirmektedir.

Nörofelsefe ise, zihin felsefesinin bugün geldiği son nokta olup, zihin-
beyne yönelik kavrayışımızı genişleterek buradaki gibi çözümsüz problemlerin 
çözüme ulaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda qualia problemine 
bakışının da aslında, beynin henüz tamamen keşfedilememiş olması dolayısıyla 
şüpheli olduğunu söylemek mümkündür. Dış dünyadaki nesnelere, hatta kendi 
bedenimize ait niteliklerin mahiyeti felsefe tarihince probleme konu edinmiş 
olmasına rağmen, çözümü bir yana dursun, zihin felsefesiyle uğraşan felsefeciler 
iki zıt yaklaşımdan birisini, düalizmi ya da materyalizmi tercih etmeye veya 
birisine yakın durmaya itilmişlerdir. Nörofelsefe, her ne kadar materyalist bir 
duruşa sahip olsa da evrimleşmiş bir zihin kavramına halen olanak tanımakta, 
hatta bunu amaçlarından birisi olarak belirlemektedir. Naturalizmin zihin 
felsefesindeki yeni karşılığı olarak da değerlendirebileceğimiz nörofelsefe, 
qualia problemi gibi zihin-beyin ile ilgili çözümü neredeyse imkânsız görünen 
problemleri, felsefe ve nörobilimin iş birliği içerisinde ele almalarını önerir. 
Nörofelsefi bakış açısının amacı temelde bu iş birliğidir. Paul M. Churchland’ın 
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qualia problemine eleyici materyalist tavırla yaklaşmasına karşın, Patricia S. 
Churchland’ın probleme daha ılımlı yaklaştığı ve bu söylenenleri desteklediği 
açıktır. Bununla birlikte, Searle’ün biyolojik doğalcı tavrı hem materyalist hem 
de düalist kuram için tutarlı görünmektedir. Bu yaklaşımda bilinç ve qualia 
tamamen maddeye indirgenmediği gibi, metafizik birer unsur olarak da ele 
alınmamaktadır. Bu tür yaklaşımlar, felsefi açıdan ılımlı olarak değerlendirilebilir.
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1. Giriş

Sel ve taşkınlar Birleşmiş Milletlerin Afetler Epidemiyolojisi Araştırma 
Merkezi (CRED) raporuna göre, son 20 yılda dünya genelinde en yaygın 
afet türü olup toplam afetin %44’ünü oluşturmaktadır.  İklim değişikliğine 

bağlı olarak ekstrem yağışların sıklığı sel ve taşkınların da sıklığını artırmaktadır. 
Jeomorfolojik faktörler ve insan etkileri sonucunda dünyanın bazı bölgeleri 
daha fazla etkilenmektedir. Özellikle kentsel alanlarda sel ve taşkınlar, artan 
tekrarlanmaları nedeniyle en tehlikeli doğal afetler arasındadır (Merz vd, 2010; 
Creutin vd, 2013; Špitalar vd, 2014; Galstyan vd, 2020). 

İstatistiklere göre, son yıllarda sel ve taşkınlar ölüm oranını artırmış ve 
tüm dünyada ekonomik ve sosyal zarara neden olmaktadır. Avrupa’da, son yirmi 
yılda yıllık ortalama sel ve taşkından kaynaklı zarar miktarı 4 milyar dolardır 
(European Environment Agency, 2010). Akdeniz ülkelerinde, son yıllarda sel ve 
taşkın sayısında artış görülmekte ve çevresel sonuçları önemli ölçüde artmıştır 
(Gaume vd, 2009). 
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Türkiye’de meydana gelen sel ve taşkınların yarısından fazlası Karadeniz, 
Akdeniz ve Marmara bölgesindeki illerde meydana gelse de, kurak ve yarı kurak 
bölgelerden birini teşkil eden İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Sivas ilinde de sel ve 
taşkınların görülme sıklığı dikkat çekmektedir. Bu nedenle söz konusu afetin hem 
kentsel hem de kırsal alanlarda etkileri ve boyutları giderek önem arz etmektedir.

Sivas’ta meydana gelen sel-taşkın afetlerinin jeomorfolojik olarak 
dağılışları incelendiğinde alüvyal tabanlı düzlük alanlarda, vadi içlerinde ve 
yamaçlarda yoğunlaşmıştır. Kırsal alanlarda topografyanın eğimli ve dik olması, 
yerleşmelerin dere ve taşkın yataklarında kurulması ve dere ıslahı çalışmalarının 
yetersizliği bu iki olayın meydana gelmesinde tetikleyici faktörlerdir. Afet 
verilerine göre inceleme alanında 1955-2022 yılları arasında 294 sel ve taşkın 
olayı yaşanmış ve 3488 afetzede kayıtlara geçmiştir. Bu afet olayının yaklaşık 
%65’i nüfusun yoğun olduğu kentsel yerleşmelerde, %35’i kırsal yerleşmelerde 
meydana gelmiştir. Bu nedenle zamansal-mekânsal analizinin ve dağılım 
frekansının yapılması gerekliliği bir zorunluluktur.  

Sivas ili genelinde araştırmaların büyük bölümü Sivas Havzası’ndaki karst 
jeomorfolojisi ile ilgilidir (Tutar, 2003; Doğan, 2004; Ekemen vd, 2006; Hadimli 
& Bulut, 2008; Doğan & Yeşilyurt, 2019; Doğan & Yeşilyurt, 2021; Poyraz vd, 
2021; Kartal, 2022). Fiziki ve Beşeri coğrafyanın diğer konuları ile ilgili önemli 
çalışmalar yapılmıştır (Sendir, 2001; Akdeniz, 2002; Boyraz, 2003; Taşabat, 
2006; Lale, 2008; Ergün, 2016). Bu çalışmalar dışında sel ve taşkınları zamansal 
ve mekânsal olarak değerlendiren birçok makale, tez ve rapor bulunmaktadır 
(Topdağ, 2003; Özden vd, 2008; Türkoğlu, 2009; Koç & Thieken, 2016; AFAD, 
2020). Ancak bu çalışmaların sel ve taşkın sayısı ve afet zararları bakımından 
zamansal olarak güncel olmaması, il ölçeğinde zamansal ve mekânsal dağılış 
haritalarının yapılmamış olması eksiklik olarak belirmektedir. Bu nedenle sel ve 
taşkınların güncel veri tabanının oluşturulması bu iki olayın daha iyi anlaşılması 
ve analiz edilmesi bakımından çok önemlidir. Afetin nedenlerinin doğru tahmin 
edilmesi, zarar azaltma ve geleceğe yönelik projeksiyonların yapılması için 
zaman ve mekânsal analizinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca sel ve taşkın 
veri tabanının güncel olması taşkın tehlike, duyarlılık ve risk haritalarının doğru 
ve güvenilir olmasına katkı sağlayacağı kesindir. Nitekim geçmişte yaşanan sel 
ve taşkınların önemini vurgulayan pek çok çalışma bulunmaktadır (Langbein, 
1949; Lang vd, 1999; Willems, 2009; Onyutha, 2017; Bathrellos vd, 2018). 
Örneğin literatürde Tropeano & Turconi, (2004) yapmış oldukları çalışmada son   
beş yüzyılda Kuzey İtalya’daki heyelan ve sel olaylarının sıklığının istatistiksel 
olarak detaylandırılması için tarihi belgeleri analiz etmişlerdir. Diakakis vd, 
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(2012) yapmış oldukları çalışmada Yunanistan'daki taşkınları incelemek için 
son 130 yılın sel ve taşkın olaylarından bir veri tabanı kataloğu 
oluşturmuşlardır. Yine Skilodimou vd, (2003) yapmış oldukları çalışmada 
Yunanistan’ın Attica Bölgesi’nin güneybatı kıyısındaki taşkınların nedenlerini 
ortaya koymak amacıyla topografik haritalardan yararlanmışlardır. 

Son yıllardaki çalışmalarda sel ve taşkın olaylarını zamansal ve mekânsal 
olarak analiz etmek için Sen’s slope, Mann-Kendall (MK) testi ve Spearman’ın 
Rho Korelasyon testleri gibi trend (eğilim) analiz yöntemleri kullanılmaktadır 
(Fotovatikhah vd, 2018; Galstyan vd, 2020; Toprak & Sunkar, 2022). Bu 
testlerde, normal dağılım bir ön koşul olmadığından parametrik olmayan bütün 
zaman serilerinde kullanılabilir (Mann, 1945; Kendall, 1975).

Bu çalışmada, Sivas ilinde meydana gelen sel ve taşkınların zamansal-
mekânsal dağılışının ve analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Güncel sel ve 
taşkın envanterinin olmaması, sel ve taşkınların sıkça yaşanması ve mekânsal-
zamansal analizinin yapılmamış olması çalışmanın ana yönlendirici 
nedenleridir. Bu amaçla öncelikle can ve mal kaybına neden olan sel ve taşkın 
verilerinin kayıt edildiği EM-DAT (Emergency Events Database), TABB 
(Türkiye Afet Bilgi Bankası) ve Sivas İli Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) 
incelenmiştir. Daha sonra akademik yayınlar, hasar tespit tutanakları, internet 
siteleri ve sosyal medya platformlarından yararlanılarak inceleme alanına ait 
güncel sel ve taşkın veri tabanı oluşturulmuştur. Yazılı ve görsel medyanın 
metinsel açıklamalarında bulunan sel ve taşkın olayları nicelleştirilerek 
(sayısal)  veri tabanına kayıt edilmiştir. Trend analizleri kullanılarak sel ve 
taşkınların zamansal eğilimi, yıllık afet ve afetzede sıklığı hesaplanmıştır. 
Coğrafi bilgi sistemleri ile de mekânsal dağılış haritası oluşturulmuştur. 

Sivas ilinde meydana gelen sel ve taşkınların güncel veri tabanının 
oluşturulması ve afetin zamansal ve mekânsal eğiliminin ortaya konulması ile 
geleceğe yönelik projeksiyonların yapılması mümkün olacaktır. Ayrıca 
duyarlılık tehlike ve risk haritalarının kapsamlı ve güvenilir olmasını sağlayan 
güncel envanterin olması bu konuda yapılan çalışmalara önemli katkı 
sağlayacaktır. Bu çalışma sel ve taşkın verilerinin güncellenmesi, zamansal ve 
mekânsal dağılımı ile il içindeki durumunu göstermesi bakımından ilk olma 
özelliğine sahiptir.

1.1. Çalışma Alanı

Sivas ili Orta Anadolu’nun doğusunda Yukarı Kızılırmak Bölümünde yer 
almakta kuzeyden Kuzey Anadolu Dağlarının (KAD) uzantıları, güneyden ve 
orta bölümünden Torosların uzantısı dağlar ile çevrelenmiştir. Kuzey (KAD) ve 
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doğusunda yüksek dağlar, güney ve batısında ovalar ve platolar bulunmaktadır 
(Şekil 1). İl sınırları Kızılırmak, Yeşilırmak ve Fırat Havzalarının içerisinde yer 
almaktadır.

Türkiye genelinde en büyük ikincil yüz ölçüme sahip il olan Sivas’ta sel, 
taşkın, heyelan ve kaya düşmeleri sıkça yaşanmaktadır. Bu durumun nedenleri 
arasında Kuzey Anadolu Fayı’nın buradan geçmesi, topografik hidrografik, 
yağış ve sıcaklık özellikleridir.

Şekil 1. Sivas İlinin Lokasyon Haritası.

Sel ve taşkınlar il genelinde hem olay sayısı hem de ekonomik zarar 
bakımından doğal afetler türleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bunun esas 
nedeni ekstrem yağışlardır. Yağış dışında sel-taşkın afetinin frekansını ve şiddetini 
etkileyen diğer tetikleyici faktörler arasında jeomorfolojik, jeomorfometrik ve 
hidrografik bakımdan birbirinden farklı özellikte havzaların olması ve akarsu 
yatakları üzerindeki beşeri faaliyetler gelmektedir.
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2. Materyal - Yöntem

Sel ve taşkınların sıklığını, taşkın tehlike haritalarını üretmede ve 
taşkın piklerini tahmin ve analiz etmek için geçmişte yaşanan taşkın verileri 
kullanılmaktadır (Langbein, 1949; Payrastre vd, 2005; Lang vd, 1999; Willems, 
2009; Sunkar & Toprak, 2016; Toprak & Sunkar, 2022). Bu çalışmada da ilgili 
literatürdeki gibi geçmiş kayıtların incelenmesinin yanı sıra çeşitli kaynaklardan 
derlenerek güncel afet veri tabanı oluşturulmuş ve zamansal-mekansal eğilimi 
analiz edilmiştir.

Afet veri tabanlarında birbirini takip eden günlerde ve çakışan sel-taşkın 
kayıtlarına rastlanmaktadır. Bu nedenle öncelikle Uluslararası veri tabanı 
(EM-DAT), Türkiye Afet Bilgi Bankası (TABB), Sivas İl Afet Müdürlüğünden 
alınan veriler incelenmiştir. Bu verilerde 314 sel ve taşkın verisine ulaşılmıştır. 
Bu veriler haricinde arşiv belgeleri, tezler, makaleler, afet risk azaltma raporları, 
internet, gazete arşivleri, yerel-genel gazeteler ve sosyal medya gibi farklı 
kaynaklardan toplanan bilgiler de taranmış ve 65 afet verisine ulaşılmıştır. 
Toplanan tüm veriler kıyaslanarak ve kontrol edilerek güncel sel ve taşkın 
envanteri oluşturulmuştur. Bu kontrol ve karşılaştırma sürecinde yer, tarih, olay 
sayısı ve can-mal kaybı olmak üzere 4 ölçüt kullanılmıştır (Şekil 2). Bu ölçütler 
kullanılarak birbirini takip eden günlerde meydana gelen sel ve taşkın verileri 
ile çakışan veriler elenmesiyle 294 adet sel ve taşkın kayıdı hesaplanmıştır. Sel 
ve taşkın envanteri oluşturulurken afetin zararı olsun ya da olmasın bütün veriler 
dikkate alınmıştır.  Nitekim sel ve taşkın olayının meydana gelmesi can ve mal 
kaybı olsun ya da olmasın bu iki olayın meydana gelebileceğini göstermektedir. 

Şekil 2. Sivas’ta Yaşanan Sel ve Taşkınların Veri Tabanını Oluşturan İş-Akış Şeması.
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Son yıllarda iklim ve afetlerle ilgili çalışmalarda, gözlem sürelerinin kısa, 
düzensiz olması nedeniyle parametrik olmayan testler tercih edilmektedir (Yu 
vd, 1993; İçağa, 1994; Büyükyıldız & Berktay, 2004; Fidan & Görüm, 2020). 
Bu testler zaman serilerinin sıralarını esas almaktadır (Akyürek vd, 2004; 
Büyükyıldız & Berktay, 2004). Bu nedenle sel ve taşkın afetinin zamansal-
mekânsal analizinin ortaya koyabilmek için eğilim (istatistik) analizler 
kullanılmıştır. Bunlar Mann-Kendall, Sen’s Slope Yöntemi, Spearman’ın Rho 
Korelasyonudur. Kullanılan yazılımlar (Arc-GIS 10.2.1 ve Xlstat) açık kaynak 
kodlu olup internet üzerinden erişilebilir durumdadır. 

Mann-Kendall (MK) Testi; Zaman serisi verilerinde bir eğilim olup 
olmadığını test etmektedir. Parametrik olmayan bir testtir ve aykırı değerleri 
ortadan kaldırmaktadır. N zaman serisi değerleri (x1, x2, x3,… .., xn) nispi 
sıralamaları (R1, R2, R3,… .., Rn) (N’ye kadar en düşük için 1’den başlayarak) ile 
değiştirilir (Yadav vd, 2014). Kendall’ın “Tau İstatistiği” olarak da adlandırılan 
bu test afetler, klimatolojik ve akım verilerinin eğilimlerinin belirlenmesinde 
kullanılmaktadır (Yue vd, 2002; Büyükyıldız & Berktay, 2004). Bu çalışmada ilk 
olarak sel ve taşkınların zamansal eğilimini belirlemede kullanılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Önerilen Metotların İş-Akış Şeması.

Sen’s Slope Yöntemi; Sen’s slope tek değişkenli zaman serisinin eğilimini 
ortaya koymak için kullanılan tahmin ve analiz yöntemidir. Parametrik olmayan 
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basit doğrusal eğilimin belirlenmesi için kullanılmaktadır (Sen, 1968; McBean 
ve Motiee, 2008; Lin ve Wang; 2018; Aswad vd, 2020). Sen’s (1968) Slope 
yöntemi, doğrusal ilişkileri geliştirmek için güçlü bir araç olarak bulunmuştur. 
Yöntem, brüt veri serisi hatalarının ve aykırı değerlerin çok fazla etkilememesi 
bakımından daha avantajlıdır. Her bir eğilimi tahmin etmek için yukarıdaki 
denklem kullanılmaktadır (Şekil 3). 

Sperman’ın Rho Korelasyonu; iki gözlem verisi arasındaki korelasyon olup 
olmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Yue ve Wang, 2002; 
Şimşek vd, 2013). Verilerin nicel ve sıralayıcı ölçek olması ile belirlenmektedir. 

Bu testler 1955-2022 yılları aralığındaki Sivas ilinde meydana gelen sel ve 
taşkın olay ve afetzede sayısındaki eğilimi ortaya koymak amacıyla kullanılmıştır.

3. Bulgular

3.1. Sivas İli ve Çevresinin Akım ve Yağış Özellikleri

Sivas ili ve çevresinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait çok sayıda 
akım gözlem istasyonu bulunmaktadır. Bunlardan sel ve taşkının yoğunlukta 
olduğu yerlerin akım gözlem istasyonları dikkate alınmıştır. İnceleme alanı 
çevresinde maksimum akımların 25 yıllık verileri değerlendirildiğinde en yüksek 
akım mart, nisan ve mayıs aylarında ölçülmüştür. Akım verileri yağış değerleriyle 
paralellik arz etmektedir. En fazla yağış nisan ayındadır. Bazı akım gözlem 
istasyonlarında en fazla akımın mart ayında olmasının nedeni kar erimeleridir.  
Ağustos ve eylül ayları ise akımın minimum olduğu aylardır (Şekil 4). 

Şekil 4. Sivas İli ve Çevresindeki Bazı Akım Gözlem İstasyonlarına (AGİ) Ait Uzun 
Yıllar (1990-2015) Aylık Maksimum Akım Verilerine Göre Oluşturulan Akım ve 

Toplam Yağış (1970-2020) Grafiği.
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Ağustos ve eylül aylarında akımın düşük çıkmasında yağışların azalması, 
yüksek sıcaklıklar nedeniyle buharlaşmanın artması etkili olduğu ifade 
edilebilir. Yağış değerleri sonbahar aylarında artış gösterirken akımda herhangi 
bir yükseliş görülmemektedir. İnceleme alanında litolojinin geçirimli (Jipsli 
formasyon) olması akımın yükselmesini engellemektedir.

Sivas ilinde uzun yıllar akımın en yüksek olduğu yıllar değerlendirildiğinde 
debi en yüksek 1980, 1985 ve 1976 yıllarına aittir. Bu yıllarda akım değerleri 
sırasıyla 820 m3/sn, 589 m3/sn ve 532 m3/sn’dir. İl genelinde 21 farklı yılda akım 300 
m3/sn’nin üzerine çıkmıştır. Bu durumun nedeni yağış ve kar erimesidir (Şekil 5). 

Şekil 5. Sivas İli ve Çevresindeki Bazı Akım Gözlem İstasyonlarına  
(AGİ) Ait Uzun Yıllar (1967-2015) Maksimum Akım Grafiği.

Kızılırmak’ın batısındaki Söğütlühan akım gözlem istasyonun akım 
verileri doğusunda bulunan Ahmethacı akım gözlem istasyonundaki akım 
verilerine göre daha düzenlidir. Mansap bölümünde yer alan Söğütlühan akım 
gözlem istasyonu ilkbahar yağışları ve kar erimeleri ile beslenmektedir.

3.2. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve Taşkınların “Afet Kapsamına” 
Göre Sınıflandırılması 

İl genelindeki sel ve taşkın afeti büyüklük ölçeğine göre sınıflandırılmıştır. 
Sınıflandırılma yapılırken Gad-el-Hak, (2009)’ın “afet kapsamı” ölçeği 
kullanılmıştır. Bu sınıflandırmada “afet kapsamı” afetzedelerin sayısı ve/veya 
afetlerin etkilediği alana göre gruplandırılmıştır (Gad-el-Hak, 2009). Sivas 
ilinde meydana gelen sel ve taşkınlar, afetten etkilenen kişi sayısına göre “büyük 
afet” gurubunda yer alırken, afetten etkilenen alan da “orta büyüklükteki afet” 
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gurubunda yer almıştır (Tablo 1). Bunun nedeni sel ve taşkından etkilenen alanın 
veri tabanına çok kısa dönemli girilmesidir. 

Tablo 1. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve Taşkın  
Afetinin Büyüklük Ölçeğine Göre Dağılımı.

Kapsam No 1 2 3 4 5
Afet Büyüklüğü Çok 

Küçük 
Afet

Küçük 
Afet

Orta 
Büyüklükteki 

Afet

Büyük Afet Çok Büyük 
Afet

*Afet Sayısı 
(Kişi)

< 10 10-100 100-1000 1000-10.000 ˃ 10000 

*Afet Alanı (km2) < 1 1-10 10-100 100-1000 ˃1000

Afet Türü - - Sel ve Taşkın Sel ve Taşkın -

Afetten Etkilenen 
Kişi Sayısı

- - - 3488 -

Afetten etkilenen 
Alan (km2)

- - 62,8 - -

Afet Yıl Aralığı - - 1957-1972 1955-2022 -
*Gad-el-Hak’ın (2009) afet ölçeklendirmesi kullanılmıştır.

Sel ve taşkından etkilenen alanlar 1957-1972 arasındaki dönemi 
kapsamakta olup 15 yıllıktır. Veri aralığının veri tabanlarında az bilgi olmasına 
rağmen sel ve taşkınlardan etkilenen alanın daha fazla olduğu düşünülmektedir. 

3.3. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Zamansal Analiz 
Sonuçları

İnceleme alanında sel ve taşkınların zamansal analiz sonuçlarına göre 
1955-2022 yılları boyunca en fazla sel ve taşkın olayı haziran ayında (55 taşkın 
olayı) meydana gelmiştir. Bunu eylül, ekim ve kasım ayları takip etmektedir. 
Bu iki olayın en fazla olduğu ay maksimum yağışların en fazla olduğu mayıs 
ayında gerçekleşmemiş haziran ayında gerçekleşmiştir. Bunun nedeni kar 
erimeleridir. Sel ve taşkınların daha çok sonbahar aylarında gerçekleşmiş olması 
bu mevsimde maksimum yağışların görülmesi ile ilgilidir  (Şekil 6). 

Yağış şiddeti ve zemin özelliklerine bağlı olarak sel ve taşkınların 
sayısında artış gerçekleşmiştir. Zeminin kuru olması sızmayı azaltarak yüzeysel 
akışı hızlandırmaktadır. Ayrıca yağışların düzensiz olması sel ve taşkınların 
tekrarlanması bakımından çok önemlidir. Yağışın düzensizliği sel ve taşkınların 
da düzensiz olmasına neden olmaktadır.
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Şekil 6. Sivas İlinde Meydana Gelen Afet Sayısı (1955-2022)  
ve Meteoroloji İstasyonu Verilerine Göre (1975-2021) Maksimum Yağış Değerleri.

Oluşturulan envantere göre 294 adet afet olayı, 3488 afetzede tespit 
edilmiştir. Bu verilere göre sel ve taşkın olay ve afetzede sayısı düzensiz olarak 
dağılmıştır (Şekil 7). Bunun nedeni afet kayıtları ve afetin oluşumundaki 
düzensizliktir. 

Şekil 7. Sivas İlinde Afet ve Afetzede Sayısı (1955-2022).

Afet sayılarında yıllara göre düzenli bir artış ya da azalış söz konusu 
değildir. Afet sonrası müdahale, zararının azaltılması ve kaynak israfının 
önlenmesi için afet kayıtlarının düzenli tutulması gereklidir. İl genelinde en 
fazla sel ve taşkın olayı 1983 yılında (36 afet olayı) gerçekleşmiştir. Afetzede 
sayısının en fazla olduğu yıl ise 1962’dir (338 afetzede). Bu yılda daha az sel 
ve taşkın afeti yaşanmasına rağmen afetzede sayısı pik yapmıştır. 2015 yılından 
sonra sel ve taşkın afetzede sayısında ciddi oranda artış gerçekleşmiştir. Yine 
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2017 yılında 5 sel ve taşkın olayı yaşanmasına rağmen afetzede sayısı 200’ün 
üzerindedir. Afet sayısı ile afetin etki değeri aynı değildir. 

Sivas ilinde meydana gelen sel ve taşkınların eğilimini ortaya koymak 
amacıyla kullanılan Mann-Kendall testi ve Sen’s slope analiz sonuçlarına göre, 
afet ve afetzede sayısında artış görülmektedir. Ancak 1955-2022 yıl aralığındaki 
68 yıllık veriye göre afet ve afetzede sayısı genel azalma eğilimdedir. Bunun 
nedeni afet kayıtlarının düzenli olarak afet veri tabanına girilmemesi ve il 
genelinde her yıl sel ve taşkın olmaması zaman serileri arasında uyuşmazlığın 
ana nedenidir. Sel ve taşkın olaylarının sıklık ortalaması 5,3’tür. Afetzede 
sayısının sıklık ortalaması ise, 45,4’tür. Yıllık ortalama taşkın sıklık değeri en 
yüksek 1972-1988 yılları arasında hesaplanmıştır (Tablo 2). Son 20 yılda hem 
afet sayısında hem de afetzede sayısında artış görülmektedir.

Tablo 2. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve Taşkın  
Olay Sayısı ve Afetzede Sayısı Trend Analizi Sonuçları.

Zaman 
Aralığı

Yıl 
Aralığı

Kendall’s 
tau S P α

Sen’S 
(β) µ σ Eğilim 

A
fe

t S
ay

ıs
ı

1955-1971 17
0,4

50 0 0,05 0,5 5,5 3,7 Artan

1972-1988 17 0,1 20 0,3 0,05 0,1 6,1 8,7 Artan

1989-2005 17 -0,5 -55 0 0,05 -0,2 1,8 1,9 Azalan

2006-2022 17 0,5 56 0 0,05 0,2 1,8 1,6 Artan

1955-2022 68 -0,1 -407 0 0,05 -0,04 4,3 5,3 Azalan

A
fe

tz
ed

e 
Sa

yı
sı 1955-1971 17 0,2 32 0,1 0,05 6,96 103,5 112,4 Artan

1972-1988 17 0 7 0,7 0,05 0,18 51,6 68,9 Artan

1989-2005 17 -0,4 -41 0 0,05 -1,2 12,1 17,7 Azalan

2006-2022 17 0,4 54 0 0,05 0,80 16,5 23,4 Artan

1955-2022 68 -0,2 -516 0 0,05 -0,6 45,4 74,1 Azalan

Sperman Rho Korelasyonu analiz sonuçlarına göre, Sivas ilinde afet ve 
afetzede sayısı genelde azalış eğilimindedir. 2000 yılından sonraki kayıtların 
düzenli tutulması verilerin analiz sonuçlarının da daha doğru olmasına 
neden olmuştur. Buna göre 2006-2022 yılları arasında sel ve taşkınlarda 
artış eğilimi görülmektedir. Fakat özellikle afetzede sayılarında 1972-2005 
yılları arasında anlamlı bir azalış eğilimi olmadığı belirlenmiştir (Tablo 3). 
1955-1971 yılları arasında afet ve afetzede sayısının Z değeri ile korelasyon 
katsayısının (Rs) yüksek çıkması bağımlı ilişkinin de yüksek olduğunu 
göstermektedir. 
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Tablo 3. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve Taşkın Olay  
Sayısı ve Afetzede Sayısı Sperman’ın Rho Korelasyonu Analiz Sonuçları.

Sel ve 
Taşkın

Zaman 
Aralığı

Yıl 
Aralığı Rs Z

 Z Değeri 
α=5% % 95

A
fe

t S
ay

ıs
ı

1955-1971 17 0,7 2,8 ±1,96 Artış Eğilim
1972-1988 17 0,1 0,5 ±1,96 Artış Eğilim
1989-2005 17 -0,4 -1,9 ±1,96 Azalan Eğilim
2006-2022 17 0,7 3,1 ±1,96 Artış Eğilim
1955-2022 68 -0,1 -1 ±1,96 Azalan Eğilim

A
fe

tz
ed

e 
Sa

yı
sı 1955-1971 17 0,6 2,4 ±1,96 Artış Eğilim

1972-1988 17 0 -0,2 ±1,96 Azalan Eğilim
1989-2005 17 -0,1 -0,6 ±1,96 Azalan Eğilim
2006-2022 17 0,7 2,9 ±1,96 Artış Eğilim
1955-2022 68 -0,1 -1,4 ±1,96 Azalan Eğilim

İnceleme alanında afet ve afetzede sayılarının zamansal olarak eğilimini 
ortaya koyan Mann-Kendall testi sonuçları ile Sen’s slope korelasyon sonuçları 
örtüşmektedir. 1955-2022 yılları boyunca afet sayısı azalan trendi göstermesine 
karşılık, son yirmi yıllık süreçte artış gerçekleşmiştir. 

3.4. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve Taşkınların Mekânsal Dağılışı 
ve Yoğunluk Analizi

Sivas ilinde meydana gelen sel ve taşkınlar düzenli bir dağılım 
göstermemektedir. Afet veri tabanına göre 294 sel ve taşkın olayı ile 3488 
afetzede olayının yoğunluk kazandığı yerler Sivas il merkezi, Hafik ve Zara 
ilçeleridir (Şekil 8). Bu alanlar havza tabanına, vadilere ve yerleşmelere karşılık 
gelmektedir. Eğimin dik olduğu vadi içi yerleşmelerde de sağanak yağışlar ve 
kar erimesi sonucunda seller meydana gelmektedir (Foto 1).

Foto 1: Sivas Hafik İlçesindeki Vadi Tabanı Yerleşmesi Olan Tuzhisar Köyü.
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İnceleme alanında sel ve taşkınların dağılışı ve neden olduğu can ve 
mal kayıpları homojen dağılış göstermemektedir. Sel ve taşkının olay sayısı 
yoğunluk merkezi Sivas il merkezi, can ve mal kaybının yoğunluk merkezi ise 
Hafik ve Zara ilçeleridir  (Şekil 8). 

Şekil 8. Sivas İlinde Meydana Gelen Afet ve  
Afetzede Sayısının İlçelere Göre Dağılımı.
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Toplam 3488 afetzede sayısının 618’i (%17,7) Hafik ilçesinde, 608’i (%17,4) 
Zara ilçesinde kaydedilmiştir. Sel ve taşkın olay sayısında ise 294 afetin 53’ü (%18) 
il merkezinde, 37’si (%12,5) Zara ilçesinde kayıtlara geçmiştir. Bunun nedeni yağış, 
kar erimeleri, topoğrafya ve antropolojik faaliyetlerdir. Son yıllarda antropojenik 
faaliyetlerin dere yataklarında artması sel ve taşkınlarında artmasına neden olmuştur. 
İl ve ilçe merkezindeki yerleşmelerin genelinde dere yatakları kapatılmış ya da 
daraltılmıştır. Derelerin gerektiği gibi ıslah edilmemesi, dere üstlerinin kapatılması, 
derelerin çöp gibi çeşitli atıklarla dolması, sel suyunun getirdiği ağaç, kök ve gövdeleri 
akışa engel olarak taşkınlara neden olmaktadır. Bunun dışında şehirleşmeye bağlı 
olarak betonlaşmanın artması sızmayı engelleyerek yüzeysel akışı hızlandırmaktadır. 

Sel ve taşkına maruz kalan yerleşim yerinin nüfusu ve afet olay sayısı 
ile hesaplanan olasılık değeri1 hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken yüzde 
olasılık olarak hesaplanmış olup ilçede meydana gelen sel ve taşkın sayısının 
toplam ilçe nüfusuna bölünmesiyle elde edilmiştir.

Sel ve taşkınların ilçe ölçeğine göre sel ve taşkın olasılık değerinin en 
yüksek olduğu yer Hafik ilçe merkezidir (Şekil 9). Söz konusu ilçede afet olay 
sayısına göre olasılık değeri 0,36, afetzede sayısına göre ise 6,7’dir. Bunu 
İmranlı ve Zara ilçeleri takip etmektedir (Şekil 10). 

Şekil 9. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve  
Taşkınların İlçe Ölçeğine Göre Olasılık Değeri.

1  Açıklama; Olasılık Değeri = Sel ve taşkın Sayısı / Toplam Nüfus* 100 Toplam sel ve taşkın sayısının toplam 
nüfusa bölünmesi ile elde edilmiştir.
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Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu kentsel yerleşmelerde sel ve 
taşkınlardan etkilenen insan sayısı da yüksektir. Bu alanlarda, taşkın olay sayısı 
daha az olmasına karşılık, afetzede sayısı pik yapmıştır.

Şekil 10. Sivas İlinde Meydana Gelen Sel ve  
Taşkınların İlçe Ölçeğine Göre Olasılık Değeri.

Sivas ilindeki en büyük yerleşme merkezini Sivas şehri oluşturmaktadır. 
Son yıllarda şehrin gelişmesine bağlı olarak Kızılırmak’a kuzeyden bağlanan 
Mismıl Irmağının çevresi yerleşime açılmıştır. Ancak Kızılırmak’a bağlanan 
derelerin, yer yer üzerinin kapatılması, çöp gibi atıklarla dolması olası sel ve 
taşkınlarda sel suyunun getirdiği ağaç ve dallar derelerin önünü tıkayarak tarım 
ve yerleşim alanlarının zarar görmesine neden olmaktadır (Foto 1). 

Foto 1. Sivas Şehrinin Az Eğimli Güneydeki Kesiminden  
Görünüm (Mismıl Irmağı ve Kızılırmak).
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Sel ve taşkınların en fazla yaşandığı Hafik ilçesindeki birçok köy 
yerleşmesinde sel ve taşkın yaşanmaktadır. Nitekim bu köy yerleşimlerinden 
biri de Tavşanlı Köyü’dür. Ekstrem yağışlar, Tavşanlı Deresi yatağının mecra 
kısmına kurulması, eğim değerlerinin aniden değişmesi sonucunda yağışın hızla 
yüzeysel akışa geçerek sel ve taşkınlar meydana gelmektedir (Foto 2).  

Foto 2.  Tavşanlı (Hafik) Köyünden Görünüm.

Sel ve taşkın afet ve afetzede sayısının en fazla görüldüğü ilçelerden biri 
Zara’dır. Zara gibi küçük havzaları olan yerleşmelerde de dik eğim, hızlı akış 
sonucunda sel ve taşkınların frekansı artmaktadır (Foto 3).

Foto 3.  Kızılırmak’ın Zara ilçesindeki Görünümü

Zara’da dere yataklarının yerleşime açılması, derelerin müdahale ile 
daraltılmış olması inceleme alanının var olan sel ve taşkın potansiyelinin daha 
da artırmaktadır (Foto 4).  
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Foto 4.  Kaplan (Zara) Köyünden Görünüm.

4. Sonuç

Bu çalışmada, Sivas ilinde meydana gelen sel ve taşkınların zamansal-
mekânsal analizi yapılmıştır. Güncel sel ve taşkın envanterinin olmaması, sel 
ve taşkınların sıkça yaşanması ve mekânsal-zamansal analizinin yapılmamış 
olması çalışmanın ana yönlendirici nedenleridir.

Bu çalışmada afet envanteri çeşitli istatistik yöntemlerle analiz edilerek, 
afet tiplerinin eğilimi, zamansal ve mekânsal olarak ortaya konulmuştur. Buna 
göre 1955-2022 yılları boyunca 3488 afetzede olmasına neden olan 294 sel ve 
taşkın olayı gerçekleşmiştir. Bu süre aralığında yılda ortalama 4 sel ve taşkın 
olayı, ortalama 51 afetzede bulunmaktadır. Son 20 yılda sel ve taşkın olay sayısı 
ortalaması 2,5 ve afetzede sayısı ortalaması 28’dir. Sel ve taşkınların %71’i yaz 
(%32) ve sonbahar (%39) mevsiminde gerçekleşmiştir. 

Sivas ilinde meydana gelen sel ve taşkınlar özellikle kentsel veya kırsal 
alanlarda artan tekrarlanmaları nedeniyle en tehlikeli doğal afet haline gelmiştir. 
Bu afetin en önemli nedenleri ekstrem yağışlar ve topografik özelliklerdir. Bu 
nedenlerin yanı sıra son yıllarda yer seçiminde dere yataklarının tercih edilmesi 
ve derelerin yanlış bir şekilde üstünün kapatılması, derelerin daraltılması da sel 
ve taşkına neden olmaktadır. 

İnceleme alanında dik eğimli alanların yanı sıra eğimin değişkenlik 
göstermediği düz ve düze yakın alanlarda, nüfusun yoğun olduğu akarsuların 
çevresindeki yerleşmelerde sel ve taşkınların daha fazla risk teşkil ettiği 
görülmektedir. Nüfusa göre afet ve afetzede sayısı olasılık değerinin en yüksek 
olduğu yerleşmeler Hafik, İmranlı ve Zara’dır.
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Sivas il sınırları kapsamında sel ve taşkınların zamansal-mekânsal 
analizinin yapılmasına yönelik ortaya konan bu çalışmada detaylı ve güncel 
sonuçlar vermesi açısından ilk çalışmalardan biri olma özelliğine sahiptir. 
Resmi kurumlardan ve akademik yayınlardan elde edilen verilerin yanı sıra 
raporlar, internet ve sosyal medya platformlarında bulunan metinsel veriler de 
sayısal hale getirilerek güncel sel ve taşkın envanteri oluşturulmuştur. Envanter 
oluşturmak problemin boyutlarını ve mekânsal karakterini anlamak ile buna 
yönelik doğru stratejiler geliştirmek açısından önemli bir aşamadır. Bu 
bakımdan hesaplamalar sonucu ulaşılan veriler il genelinde meydana gelen sel 
ve taşkınların yönetimi ve risk azaltmasında büyük öneme sahiptir. Ayrıca 
taşkın tehlike, risk ve duyarlılık haritalarının oluşturulmasında, sel ve 
taşkını tetikleyen nedenlerin net bir şekilde ortaya konulmasında ve yer 
seçiminde uygun alanların belirlenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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1. Giriş

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri fark etmeksizin küresel boyutlarda bir 
sorunu ifade eden işsizliğin, çeşitli faktörlerin de etkisiyle zamanla 
kronik bir hâl alarak çözümünün gittikçe zorlaştığı görülmektedir. 

Çözülmesi zor olan bu sorunun ise gerek ülke ekonomisinde gerek toplumsal 
yapıda ve gerekse de bireysel/psikolojik iyi oluş hâlinde ciddi tahribatlara yol 
açtığı bilinmektedir. Bu noktada, hem küresel hem de ulusal boyutta, işsizlik 
tehlikesi ile karşı karşıya kalan en riskli gruplar arasında gençlerin olduğu dikkat 
çekmektedir. Özellikle küresel boyutta, gençlerin (15-24) işgücüne katılım 
oranlarının giderek azalan bir yapı sergilediği gözlemlenmektedir. Örneğin ILO 
tarafından 2020 yılının mart ayında yayınlanan “Genç İstihdamında Küresel 
Trendler” raporunda 1999-2019 yıllarında genç nüfusunun 1 milyardan 1,3 
milyara yükseldiği, ancak aktif işgücü piyasalarında yer alan gençlerin sayısı 
568 milyondan 497 milyona düştüğü tespiti paylaşılmıştır (ILO, 2020). 
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Sürdürülebilir ekonomik kalkınma, güçlü bir ekonomik yapı ve de 
sağlıklı bir sosyal/toplumsal gelişim için genç nüfusun eğitim programlarıyla 
nitelik açısından güçlendirilmesi ve bu doğrultuda toplumsal alana aktif ve 
nitelikli bir biçimde katılması önemlidir. Bu çerçevede özellikle üniversiteler 
iş dünyasının güncel gereksinimleri doğrultusunda verdikleri eğitimlerle 
gençleri işgücü piyasasına hazırlamaktadır. Ancak çeşitli faktörlerin de etkisiyle 
genç istihdamının sınırlı kalması ve de işsizliğin yüksek olması üniversiteli 
gençler arasında iş bulabilmeye yönelik kaygıları da beraberinde getirmektedir. 
Özellikle üniversite son sınıfa yaklaştıkça artan işsizlik kaygısı, kişiyi farklı 
açılardan oldukça sarsıcı bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu noktada üniversite 
öğrencilerinin işsizliğe yönelik olarak yaptıkları nedensel yüklemeleri tespit 
edebilmek, işsizlik sorununa yaklaşım ve de bu sorunun çözümü konusunda 
farklı ve geliştirici düşünceler oluşmasına aracılık edebilmektedir. 

Bu çalışmada, bir fakültenin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte 
olan son sınıf öğrencilerin, iş ve işsizliğe yönelik kaygılarının tespit, mevcut 
kaygıların ise nelere atfedilerek veya daha açık bir ifadeyle neler sebep 
gösterilerek açıklandığının ortaya koyulması amaçlamaktadır. Çalışmada ilk 
olarak atıf ve atfetme kavramları irdelenmiş olup, devamında işsizlik ve genç 
işsizlik sorunun genel görümü yansıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca işsizlik kaygısı 
ve işsizliğin psikolojik yansımaları konuları farklı şekillerde aktarılmıştır. 
Araştırmanın uygulama kısmında, amaçlara uygun olarak odak grup 
görüşmeleri gerçekleştirilmiş olup, üniversite son sınıf öğrencilerinin işsizliğe 
yönelik kaygıları ve bu kaygıları nelere atfederek açıkladıkları ifade edilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca katılımcıların ifadeleri ile elde edilen veriler tasniflenmiş 
olup, bu veriler betimsel analiz yapılarak yorumlanmış ve daha somut hale 
getirilmiştir. 

2. Atıf Kuramı

İnsanların diğer insanlara ilişkin olarak içsel duygu, düşünce ve 
durumuna yönelik doğrudan ve net bilgileri mevcut değildir. Elde olan bilgiler 
ise dışsal ipuçları doğrultusunda oluşan çıkarımsal bilgilere dayanmaktadır. 
Davranışlarla ilgili yargılara varılmasında etkili olan faktörler ve gördüğümüz, 
deneyimlediğimiz olayları açıklama ile alakalı süreçler sosyal psikolojide atıf 
(yükleme) çalışmaları çerçevesinde araştırılmaktadır. En genel anlamda atıf 
kuramı, psikolojinin insanların hem kendi ve hem de başkalarının davranışlarını 
açıklama biçimleriyle ilgilenmektedir. Bu doğrultuda, Fritz Heider (1958), 
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insanların davranışı açıklamada nasıl bir yol izlediklerini araştıran ilk sosyal 
psikologdur ve her insanın davranışı açıklamada kullandığı bir genel kuramı 
olduğuna inanarak buna “naif psikoloji” adını vermiştir (Kağıtçıbaşı ve 
Cemalcılar, 2016: 110). Atıf ise en temel anlamda, bir kişinin (gözlemci) başka 
bir kişinin (aktör) açık bir davranışına bakarak çeşitli çıkarımlarda bulunmasını 
ifade etmektedir.  (Nazlı, 2019: 68). 

Heider’ e göre, tüm insanların sahip olduğu iki güdü bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki dünya hakkında tutarlı ve parçaları birbirine uyan bir anlayışa 
sahip olmaktır. İkincisi ise çevreyi kontrol altına alabilme güdüsüdür. Böyle 
bir anlayışa ulaşmak ve diğer insanların davranışlarını öngörebilmek adına bu 
tarz bir gereksinime ihtiyaç bulunmaktadır (Taylor, Peplau ve Sears, 2012:53).  
Heider’e göre, insanlar karşılarındaki insanların davranışlarını bazen kişisel 
özellikler (kişilik, yetenek, tutum vb.) temelinde açıklamayı tercih edebilir. Bu 
durum “içsel atıf” veya “kişisel özelliklere dayalı atıf” olarak açıklanmaktadır.  
Bazı durumlarda ise insanlar davranışları çevresel faktörler (toplumsal baskı, 
mevcut durum vb.) temelinde açıklamayı tercih edebilirler. Bu tür nedensel 
yüklemeler ise “dışsal atıf” veya “durumsal atıf” olarak adlandırılmaktadır 
(Hogg ve Vaughan: 2007). Örneğin, bir insanın gergin hâlini, işiyle ilgili 
yoğunluk veya problemlere bağlayabileceğimiz gibi, onun gergin ve sinirli bir 
kişilik yapısıyla da ifade edebiliriz. Benzer şekilde, derslerde başarısız olan bir 
öğrencinin bu durumu kendi tembelliğiyle açıklayabileceğini görebileceğimiz 
gibi, ailevi problemlere dayandırarak açıkladığını görmek mümkündür.

Davranışları açıklarken yöneldiğimiz içsel ve dışsal atıf, beklenti ve 
davranışlarımızı da doğrudan etkilemektedir. Örneğin, bir yönetici çalışanların 
performanslarının düşmesini farklı nedenlere dayandırarak açıklayabilir. Yönetici 
çalışanlarının performans düşüklüğünü onların tembelliğiyle açıklayabilir ve 
bu durumda içsel atıfta bulunmuş olur. Yöneticinin diğer nedensel atıfı ise 
dışsal atıf olabilir ve bu kötü performansın açıklayıcısı olarak iş piyasasındaki 
durgunluk gösterilebilir. Bu doğrultuda eğer içsel atıfta bulunulmuşsa çalışanlara 
yönelik çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Eğer dışsal atıf yolu tercih edilmişse 
piyasa koşullarına odaklanılarak performans artışı sağlanabilir (Dursun, Yıldız 
Bağdoğan ve Aytaç, 2021: 166). Dikkatle incelenirse yöneticinin yönelmiş 
olduğu atıf türüne göre tepki ve eylemlerinin şekli de değişiklik göstermektedir. 
Benzer bir şekilde, davranışlara nedensel çıkarımlarda bulunduğumuz ilişkiler 
açısından da son derece önemlidir. Örneğin mutlu evliliklerde, eşlerin birbirleri 
ile ilgili atıfları, sorunlu ve sıkıntılı evliliklerdeki eşlerin yüklemelerinden farklı 
olacaktır. Mutlu evliliklerde olumlu davranışlara içsel atıfta bulunurken, olumsuz 
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ve istenmeyen davranışlara dışsal atıfta bulunulmaktadır. Tersi bir durumda ise, 
yani mutsuz bir evlilikte ise atıf şekilleri tamamen değişebilmektedir (Taylor, 
Peplau ve Sears, 2012: 53; Aronson, Wilson ve Akert, 2012, 204).

Atıf kuramı kapsamında Heider’in naif psikolojisine ek olarak birçok 
kuramın1 olduğu da görülmektedir. Tüm bu kuramlarda ortak bulunan “atıfta 
bulunma hataları” söz konusudur. Çünkü birey günlük yaşam içirişinde belki de 
defalarca davranışların nedenleri ile açıklamalarda bulunmakta ve bu açıklamaları 
kimi zaman yanlı ve hatalı olabilmektedir. Örneğin, sosyal bir davranışın 
nedenini durumsal özelliklere değil de sadece kişisel özelliklere dayanarak 
açıklama eğiliminde bulunulabilir. İnsan davranışlarının açıklanmasında dışsal 
etkenlerin göz ardı edildiği, sadece içsel veya kişisel etkenlere gereğinden fazla 
önem verildiği zaman sıklıkla karşılaşılan “temel atfetme yanılgısı” oluşmaktadır 
(Dursun, Yıldız Bağdoğan ve Aytaç, 2021: 171). Bir diğer atıf hatası ise aktör 
gözlemci yanılgısıdır. Bu durumda ise davranışta bulunan kişi (aktör) kendi 
davranışını dış etkenlere bağlı olarak açıklamak, gözlemci (aktör davranışını 
gözlemleyen) ise aynı davranışları aktörün kişisel özelliklerine bağlı açıklamak 
eğilimindedir (Tutar, 2012: 36; Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2016: 118). Bu 
durumda ise yapılan atıf sağlıklı olmamaktadır.  Atıfta düşünülen bu yanılgılara 
ek olarak, kişinin kendisiyle ilgili yanılgıları (ben-merkezli düşünmek, kendini 
kayırmak), benzerlik etkisi ve yaygınlık yanılgısı da bulunmaktadır (Bilgin ve 
Leblebici, 2013: 335; Taylor, Peplau ve Sears, 2012).

3. Genç İşsizliği 

İnsan yaşamının her dönem odağında olan çalışma/iş faaliyeti, insanları 
ekonomik, fiziksel, psikolojik ve toplumsal açıdan etkileyen çok önemli bir 
olgudur (Keser ve Güler, 2016: 61). Ekonomik anlamda gelir getirici bir işte 
çalışmak ise gelir sağlama işlevinin yanı sıra, toplumda var olabilme, yaşamı 
anlamlı kılma, kendini değerli ve işlevli hissetme, yakın ilişkiler ve sosyal 
bağlar kurma, sağlıklı bir psikolojik gelişimle beraber kendine güven ve saygı 
duyma gibi temel insani değerleri yerine getirmeyi sağlayan birtakım işlevleri 
de bulunmaktadır. Bu çerçevede, bireyin işsiz statüsünde olması ekonomik 
kayıpların yanı sıra işsiz birey üzerinde yoğunlaşan sosyal ve psikolojik sorunları 
da beraber getirmektedir (Sümer, Solak ve Harma, 2013: 19).

1 Jones ve Davis (1965) tarafından geliştirilen “Uyuşan Çıkarsamalar Kuramı”, Kelley (1947) tarafından 
geliştirilen “Birlikte Değişim Modeli” ve Weiner tarafından geliştirilen “Weiner’in Atıf Kuramı” (Hogg ve 
Vaughan: 2007; Taylor, Peplau ve Sears, 2012; Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar, 2016)
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Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkileyen, daha açık bir 
ifadeyle küresel bir sorun olan işsizlik en temel üretim faktörü olan “emek” 
unsurunun tam olarak kullanılmamasını ifade etmektedir (Biçerli, 2011: 427). 
En genel anlamıyla, “çalışma arzu ve yetkinliğinde olmasına karşın düzenli 
ve sürekli bir gelir sağlayabilecek herhangi bir iş bulamayan kişilere işsiz; 
sosyo-ekonomik nitelik taşıyan bu olguya ise işsizlik denilmektedir” (Işığıçok, 
2018: 60-61). Ancak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise işsizliğin tanımını 
ve kapsamını net olarak belirleyerek üç temel kriter üzerinden konuyu ele 
almaktadır. Bunlar kriterler ise “iş sahibi olamama (işi yok)”, “iş arıyor olma” ve 
“işe başlamaya hazır olma” şeklinde ifade edilmiştir (Bedir, 2014: 68; Lordoğlu 
ve Özkaplan, 2003: 65). Referans döneminde sayılan üç kritere aynı anda uyan, 
belirli bir yaşın üzerindeki ekonomik olarak aktif sayılan nüfus ILO tarafından 
“işsiz” olarak nitelendirilmektedir.

Gerek küresel boyutta gerekse de ulusal boyutta işsizlik sorunu, özellikle 
1980 sonrası uygulanan politikalarla beraber çözüm oldukça zor bir sorun olarak 
görülmektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre 
2021 yılında OECD ülkeleri arasında işsizlik oranı yüzde 6,16 olarak tespit 
edilirken bu oran Avrupa Birliği (AB) üye ülkeler arasında ise yüzde 7,72 
olarak belirlenmiştir (OECD Data, 2022). Benzer şekilde Türkiye’de ise işsizlik 
oranı Ağustos 2022 verilerine göre yüzde 9,6 olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 
2022). Ancak gerek küresel anlamdaki gerekse de ulusal anlamdaki işsizlik ile 
ilgili olarak üzerinde durulması gereken konu ise “genç işsizliği” dir. Nitekim 
15-24 yaş grubunu kapsayan gençler işsizlik konusunda en ciddi risk grubunda 
yer almaktadır. Örneğin OECD 2022 Ağustos verilerine göre OECD ülkeleri 
arasında genç işsizlik oranı yüzde 10,5 olarak tespit edilirken AB (19) ülkeleri 
arasında ise bu oran yüzde 13,9 olarak belirlenmiştir (OECD Data, 2022). 
ILO’nun 2022 tarihli “Genç İstihdamında Küresel Trendler 2022” raporunda 
ise, gençlerin işgücü piyasası dinamikleri doğrultusunda öne çıkan birtakım 
özellikler ortaya konulmuştur. Bu rapora göre 2019 ve 2020 yılları arasında 
gençler (15-24), yetişkinlere oranla daha yüksek seviyelerde istihdam kaybı 
yaşadığı gözlemlenmiştir. Benzer bir şekilde, 2019 yılında küresel boyutta tespit 
edilen genç istihdamı açığı yüzde 8,2 seviyesinde kaydedilirken, yetişkinler 
için bu oran genç istihdam açığının yarısından az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
küresel boyutta gençlerin işgücüne katılma ve de istihdam oranları düşmekte, 
istihdamda olanların ise yüzde 27’si çalışan yoksullar grubunun içinde yer 
aldığı, yüzde 77 ise kayıt dışı işlerde istihdam edildiği tespit edilmiştir (ILO, 
2022). OECD ülkeleri arasında ise, standart dışı çalışmanın yetişkinlerle 
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kıyaslandığında gençlerde çok daha yoğun olduğu (yaklaşık iki katı) görülmekte 
olup, bu durumun ise beraberinde gençler için güvencesizlik ve sosyal korumanın 
dışında kalma riskini artırdığı söylenebilir. Oluşan bu durum, gençler arasında 
öncelikle eğreti işlerde çalışmanın yanında yetiştirme ve kariyer fırsatlarına 
erişim bakımından da belirgin bir eşitsizliğe neden olmaktadır (Emirgil, 2021: 
5). Küresel boyutta işgücü piyasalarında gençlerin karşılaşmış olduğu sorunlar 
ulusal işgücü piyasalarında da kendini göstermektedir.   Tablo 1’de Türkiye’de 
yıllara göre genç işsizliği oranları verilmektedir. TÜİK verileri doğrultusunda, 
bazı dönemlerde yaklaşık olarak her 4 gençten 1’inin, bazı dönemlerde ise 
her 5 gençten 1’inin işsiz olduğunu, genç işsizlerdeki bu durumun kadınlar 
daha belirgin ve ağır bir şekilde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Ayrıca 
istihdam güvencesinin bulunmaması, kayıtdışı istihdam oranlarında gençlerin 
oldukça büyük yer kaplaması, sosyal güvenlikten yoksun işlerde çalıştırılmaya 
zorlanmaları, işe giriş ve kariyer basamaklarında yetişkin nüfusa göre çok daha 
fazla engelle karşılaşmaları Türkiye işgücü piyasalarında gençlerin karşılaştığı 
sorunlar olarak kısaca ifade edilebilir.

Tablo 1: Yıllara Göre Genç İşsizliği Oranları

Yıl Toplam Kadın Erkek
2022 (Ağu) 18 23,3 15,2
2021 22,6 28,7 19,4
2020 25,3 30,3 22,6
2019 25,4 30,6 22,5
2018 20,3 25,3 17,6

Kaynak: TÜİK, 2022

Temel göstergelerin ötesinde ekonomik krizler, artan yoksulluk ve genç 
işsizliği kavram ve içeriklerinden bahsederken “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne 
de Öğrenimde (NEET)2” olan genç nüfusun gün geçtikçe kırılganlığı artmakta, 
özellikle salgın nedeniyle artan işsizlikle beraber bu gruplardaki kişilerin 
sorunlarının derinleştiği gözlemlenmektedir (Güler, 2021: 10).  Bu çerçevede 
NEET kavramı eğitimden ve işgücü piyasasından uzaklaşmayı veya tamamen 
kopuşu ifade etmektedir. Bu durum ise gençlerin geleceğe/hayata dair umutsuz 
ve kaygılı olmasına yol açabilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki genç 
nüfusun eğitim ve işgücü piyasası dışında kalması bireysel sıkıntıların yanı sıra 

2 Bu kavrama ilişkin uluslararası standart bir tanım olarak ILO ve Avrupa İstihdam Komisyonu (European 
Commission’s Employment Committee) tarafından bir kavramsallaştırılmaya gidilmiş ve NEET kavramı “15-
24 yaş arasındaki işsiz ve eğitimde aktif olmayan gençler” olarak tanımlanmıştır (ILO, 2022). OECD ise 
NEET kapsamının yaş aralığını 15-29 olarak kabul etmektedir (OECD Data, 2022).
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toplumsal ve ekonomik alanda da çeşitli sorunların ortaya çıkmasına veya var 
olan sorunların daha da çözümsüz bir hal almasına neden olabilmektedir.

NEET kapsamı içinde bulunan gençlere ilişkin farklı alt sınıflandırmalar 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda bu sınıflar; “yeniden sisteme girecek olanlar”, 
“kısa süreli işsizler”, “uzun süreli işsizler”, “hasta ya da engellilik nedeniyle 
istihdam dışında kalanlar”, “ailevi sorumlulukları nedeniyle istihdam dışında 
kalanlar”, “ümitsizlik nedeniyle istihdam dışında kalanlar” ve de “diğer NEET 
durumunda bulunan gençlerden oluşmaktadır (Coşkun ve Çelik, 2021: 1; 
Eurofound, 2016). Çerçevesi belirlenen NEET kapsamı ise, gençlerin toplumsal 
yaşam, eğitim ve işgücü piyasası ile bütünleşmeyi sağlayacak becerilerden 
yoksun olduğu, bu durumun ise onların riskli sosyal gruplar içerisinde yer 
almalarına neden olduğuna işaret etmektedir (Emirgil, 2021: 6). NEET kapsamı 
içerisinde yer alanların oluşturduğu bu gruplar ise homojen yapıdan uzak bir 
görünüm sergilemektedir. Bu yapının oluşmasında ise, düşük eğitim düzeyi, 
cinsiyet, etnik azınlık statüsü, göçmenlik unsurları, hane gelirinin düşük olması, 
merkezi yerlerden uzak yaşanması gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir 
(Eurofound, 2016). Örneğin NEET’e ilişkin göstergeler incelendiğinde 15-24 yaş 
grubundaki genç kadınların erkeklere kıyasla daha fazla dezavantajlı konumda 
oldukları söylenebilir.  ILO’nun 2022 tarihli “Genç İstihdamında Küresel 
Trendler 2022” raporuna göre dünya genelinde kadınların NEET oranı (yüzde 
31,5) erkeklere göre (yüzde 15,7) çok daha yüksek seviyede gerçekleşmiştir. 
Bu durum gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler açısından paralel bir 
görünüm sergilemekte olup genç kadınların eğitim ve istihdam konularında 
eşitsiz uygulamalarla karşılaşmalarına neden olmaktadır (ILO, 2022).

NEET olgusuna ait veriler incelendiğinde OECD ülkeleri arasında Türkiye 
en yüksek NEET oranına sahip ülkelerin başında gelmektedir. OECD’nin 2021 
yılına ilişkin verilerine göre OECD üyesi ülkelerde 15-29 yaş grubundaki 
gençlerde NEET oranı yüzde 14,6 iken bu oran erkeklerde yüzde 12,8 ve 
kadınlarda ise yüzde 16,5 olarak tespit edilmiştir. Aynı veriler doğrultusunda 
Türkiye’de 15-29 yaş grubundaki gençlerde NEET oranının yüzde 28,7 
olarak tespit edilirken erkeklerde yüzde 18,4 kadınlarda ise yüzde 39,5 olarak 
belirlenmiştir. OECD ülkelerinde genel olarak genç kadınların (15-29) NEET 
olma oranlarının genç erkeklere kıyasla çok daha yüksek olduğu görülmekte 
olup, Türkiye’de ise cinsiyetler arası oransalar arasındaki makasın çok daha 
fazla olduğu dikkat çekmektedir. OECD ülkeleri arasında Türkiye Kosta Rika, 
Kolombiya ve Meksika hem toplam hem de kadın NEET oranları bakımında 
aşırı yüksek ülkeleri temsil etmektedir. Ancak Türkiye, OECD ülkeleri arasında 
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hem toplam hem de kadın NEET oranları bakımından en yüksek orana sahip 
ülke konumundadır (OECD Data, 2022).

Tablo 2: Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Genç Nüfusun Bitirdiği Eğitim Düzeyi

Eğitim Düzeyi 2020 2021
Okur-Yazar Olmayan 80,6 82,9
Lise Altı Eğitimliler 23,3 19,9
Lise 26,8 23,3
Meslek veya Teknik Lise 34,1 29,1
Yükseköğretim 41,8 36,7
Toplam 28,4 24,7

Kaynak: TÜİK, 2022

Destekleyici bir yaklaşımla, bitirilen/sahip olunan eğitim seviyesi NEET 
olma durumunu doğrudan etkilemektedir. Şöyle ki, Türkiye’de okuryazar 
olmayan genç nüfusun (15-24) diğer eğitim seviyelerinden mezun olanlara 
kıyasla oldukça yüksek oranda NEET statüsünde bulunmaktadır. Tablo 2’de 
NEET olan gençlerin eğitim seviyeleri verilmektedir. Bu doğrultuda ne eğitimde 
ne de istihdam da olan genç nüfusun oranı 2020’de yüzde 28,4 iken 2021 yılında 
yüzde 24,7 olarak tespit edilmiştir. Aynı veriler doğrultusunda eğitim seviyesine 
göre okur-yazar olmayanların yüzde 82,9’u, lise altı eğitimlilerin yüzde 19,9’u, 
lise mezunlarının yüzde 23,3’ü, meslek veya teknik lise mezunlarının yüzde 
29,1’i ve yükseköğretim mezunlarının yüzde 36,7’si NEET kapsamında ifade 
edilmektedir (TÜİK, 2022). Yükseköğretim mezunlarının da oldukça yüksek 
oranlarda NEET içerisinde yer alması ise farklı bir soruna işaret ederken, bu 
eğitim seviyesindeki öğrenciler için ise kaygı ve endişeye karşılık gelmektedir. 
Zira bu doğrultuda, yüksekokuldan mezun, yani eğitim seviyesi yüksek olmasına 
rağmen kendine istihdam yapısı içinde yer bulamayan kişilerin oranının oldukça 
yüksek oluşu, “eğitimli genç işsizliği” nin ülke işgücü piyasası adına çözüm/
çözümler üretilmesi gereken ciddi bir sorunun varlığına işaret etmektedir.

4. İşsizlik Kaygısı 

İnsanların hissettiği en temel duygulardan birisi olarak görülen kaygı 
(Çetinay Aydın, 2017), nedeni kesin olarak bilinemeyen bir korku, tedirginlik ya 
da huzursuzluk olarak tanımlanmaktadır. Ancak S. Freud›un çalışmaları korku 
kavramının kaygıdan farklı olduğunu, korkunun bireyin dışardan tehdit eden 
somut tehlikeye karşı verilen tepki, kaygının ise içsel tehditlere karşı gösterilen 
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tepki olduğu ortaya konulmuştur (Morgan, 2011; Freud, 2019). Kaygı, daha çok 
geleceğe dönük, bir durum ya da davranışın ortaya çıkaracağı sonuçla ilgili olup, 
muhtemelen bireyin kendisini olumsuz etkileyecek bir durumdan korkmasına 
veya endişelenmesine yönelik olarak oluşmaktadır (Aytaç, Dursun ve Yıldız 
Bağdoğan, 2018: 180-181). Freud ise kaygıyı “tehlikeli bir olay/durum karşısında 
etkili bir davranışta bulunamama sonucunda psikolojik yapıda istemsiz ve 
bilinçsizce meydana gelen duygu olarak” ifade etmiştir (Hekimoğlu ve Bilik, 
2020; Freud, 2019; Freud, 2018). Türk Dil Kurumu (TDK)’a göre “üzüntü, 
endişe duyulan düşünce, gam, tasa” anlamlarına gelen kaygı sözcüğü, Köknel 
(1997)’e göre ise «endişe, kuruntu, korku, telaş ve üzüntü gibi insanda baskı ve 
gerilime yol açan duygu durumu» ifade etmektedir. Oluşan kaygı durumu ise 
temel anlamda sürekli ve durumluk kaygı3 olarak farklılık göstermektedir.

Kaygının işgücü piyasasına yönelik yansıması ise kaygının “gelecekte 
gerçekleşme ihtimali olan olumsuz durumlara karşı kişi üzerinde oluşan 
olumsuz bir duygusal durum” tanımlaması üzerinden oluşmaktadır. Çünkü 
işgücü piyasasında mevcut olan belirsizlikler, istihdama yönelik sıkıntılar ve 
işsizlik oranları bireylerin geleceğe/hayata ilişkin planlarını etkilemekte, bu 
durumun beraberinde getirdiği olumsuz düşünceler ise “işsizlik kaygısı” na 
sebep olmaktadır (Karcıoğlu ve Balkaya, 2018: 105).   Bu noktada, işsizlik 
kaygısının hayatlarını kurma çabası içinde olan gençler üzerinde daha yoğun 
olarak görülebilmektedir. Zira Super’ın “kariyer evreleri modeli” çerçevesinde 
“keşif aşamasına”4  denk gelen dönemde iş bulamama veya eksik istihdam 
sorunuyla gerek kariyerlerinden gerekse de ideal bir hayattan daha yolun başında 
uzaklaşma riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler.

Bu noktada işsizlik kaygısının özellikle yükseköğretim mezunu gençler 
arasında yaygın olduğu ifade edilebilir. Zira bireylerin eğitim seviyelerindeki 
artış daha iyi bir iş, ekonomik getiri ve sosyoekonomik düzeyde tatmin edici 
bir şekilde iyileşmeyi ifade etmektedir. Ancak gerek küresel gerekse de ulusal 
veriler göz önüne alındığında eğitim seviyesi ve işsizlik oranları arasında 
olması beklenen negatif yönlü ilişkinin var olmadığı görülmektedir. Özellikle 
NEET oranlarının (Tablo 2) yükseköğrenim düzeyinde eğitime sahip bireylerde 
yüksek olması ise eğitimin gençler arasında istihdam edilebilirlik işlevinin 
3 Sürekli (kronik) kaygı durumu kişiliğin bir parçası olup bazı bireylerde sürekli bir durum olarak 
karşılaşılmaktadır. Durumluk kaygı veya diğer adıyla durum kaynaklı kaygı, fark edilebilir bir duruma karşı 
belirli bir zaman içinde karşılaşılan tepkidir. Bu kaygı türü çok yoğun ve kısa süreli bir niteliktedir (Ayaz, 
Bilgin ve Mollaoğlu, 2017).
4 Super, kariyer evrelerini yaşam evreleri üzerine inşa etmiştir. Bu doğrultuda kariyer evreleri keşif, kurulma, 
kariyer ortası, kariyer sonu ve azalma şeklinde oluşmaktadır. Bu evre genellikle 20’li yaşların ortasında 
sona eren, okuldan ilk işe girilinceye kadar geçen süre olarak ifade edilmektedir. Bu dönemde birey kendini 
ispatlama ve alternatifleri değerlendirme uğraşında bulunmaktadır (Aytaç ve Keser, 2017: 31).
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sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu durum ise beraberinde işsizliğin yalnızca 
ekonomik boyutu olan bir sorun olmadığı, eğitim politika ve sistemlerinin de 
dahil olduğu bireysel ve toplumsal bir soruna işaret etmektedir mevcut eğitim 
sistemini de içine alan bireysel ve toplumsal yönleri olan bir sorun olduğu 
görülmektedir (Taşğın, Bozgeyikli ve Boğazlıyan, 2017: 553; Etci, Çiçek ve 
Kılıç, 2019: 311). Farklı bir söylemle yükseköğrenim seviyesinde eğitime sahip 
olmak herhangi bir işte istihdam edilme garantisi vermemektedir. Bu durum ise 
özellikle eğitim hayatının son yıllarında olan yükseköğrenim kurumlarındaki 
öğrencilerde gelecek endişesi/kaygısı ve bununla bağlantılı olarak bir iş sahibi 
olma diğer bir ifadeyle “işsizlik kaygısı” baş göstermesine sebep olmaktadır 
(Dursun ve Aytaç, 2009: 72).

Genç işsizlik oranlarının yüksek oluşunda, işletmelerin üniversiteden yeni 
mezun gençleri istihdam etmeye sıcak bakmamalarında ve bu çerçevede üniversite 
mezunu ve/veya mezun olacak gençlerde işsizlik kaygısının oluşmasında başlıca 
birtakım sebepler bulunmaktadır. Bu sebepler kısaca; üniversite mezunu genç 
oranında hızlı bir artışın gerçekleşmesi ve istihdam olanaklarının bu işgücü 
arzına karşılık verememesi, ilk kez işe giriş aşaması olduğu için tecrübe eksikliği 
nedeniyle işverenlerin bu kişileri tercih etmemeleri, eğitim sistemi ile işgücü 
piyasası arasında etkin ve işlevsel bir bağın kurulamaması şeklinde sıralanabilir 
(Emirgil, B. F., 2019; Korkmazel, 2020: 144; Dursun ve Aytaç, 2009; Özdemir, 
2019: 102). Ayrıca sosyal bir varlık olan insanın, özellikle hayatı yeni kurma 
aşamasında olan gençlerin, dışardan gelecek olan söylem ve tepkilere kayıtsız 
kalamamasının yanı sıra, çevresel ve ailesel faktörler de işsizlik kaygısının 
oluşmasına sebep olduğu söylenebilir. Tüm bunların ek olarak işsizliğin 
psikolojik etkilerinin (yaşam tatminsizliği ve mutsuzluk, stres seviyesinin 
yüksekliği, özsaygı zedelenmesi, intihar eğilimi ve madde bağımlılığı vb.) gerek 
yakın çevreden gerekse de sosyal hayattan deneyimlenmesi üniversite son sınıf 
öğrencilerinin işsizlik kaygılarının armasına sebep olabilmektedir.

5. Araştırmanın Amaç ve Yöntemi 

Çalışma yaşamında dezavantajlı konumda olan gençlerin özellikle işe 
giriş aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaştıkları ve bu zorlukların onların 
gerek fiziksel gerekse de zihinsel iyi oluş hallerini olumsuz yönde etkilediği 
bilinmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma üniversite son sınıfta öğrenim gören 
öğrencilerin iş ve işsizliğe yönelik kaygılarını tespit etmeyi, mevcut kaygıların 
ise nelere atfedilerek açıklandığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda birincil veri kaynaklarından 
yararlanılmış olup nitel araştırma yöntemi kapsamında fenomenolojik desenden 
faydalanılmıştır. Araştırma üniversite öğrencilerinin iş ve işsizliğe yönelik 
düşüncelerine odaklandığı için fenomenolojik desenin kullanımına olanak 
vermektedir. Fenomenoloji araştırmalarında, diğer adıyla olgubilim, veri 
kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu yansıtabilecek 
veya aktarabilecek bireyler veya gruplar üzerine odaklanmaktadır. Fenomenolojik 
araştırmalar nitel araştırmanın doğasına uygun olarak araştırmacıya kesin ve 
genellenebilir sonuçlar vermeyebilir. Ancak bir olguyu daha iyi tanıyabilmemize 
ve adlandırabilmemize yardımcı sonuçlar sağlayacak örnek, açıklamalar ve 
yaşantılar ortaya koyabilir. Bu doğrultuda fenomenolojik desen “konuya ilişkin 
olarak kişisel deneyimlerden hareketle ortak bir betimleme yapma üzerinde 
durmaktadır” (Creswell, 2021: 85; Yıldırım ve Şimşek, 2021: 67- 68).

5.1. Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasında odak grup görüşme yöntemi kullanılmıştır. 
“Düşünce öğrenme yöntemi” (Arlı, 2013:175) olan odak grup görüşmesi, 
temelde katılımcıların oluşturduğu küçük bir grup ile5 görüşmeci arasında özenli 
bir şekilde yapılan görüşme ve tartışmalar aracılığı ile gerçekleşmektedir (Gürbüz 
ve Şahin,2018: 186). Odak grup görüşmelerinde sorulara verilen cevaplar 
gruptaki bireylerin birbirleriyle etkileşimleri sonucu oluşmaktadır. Gruptan 
bir bireyin sorulara verdiği cevaplar diğer bireylerin de kendi cevaplarının bu 
cevap çerçevesinde oluşmasına fırsat verecek ve de grup dinamikleri kapsamında 
araştırmanın derinliği artacaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2021: 155). Çalışmaya 
katılacak insanların “ortak bir deneyim” unsuru üzerinde şekillenen odak grup 
görüşmelerinin ılımlı ve tehditkâr olmayan bir ortamda gerçekleşmesi araştırmanın 
sağlıklı yürütülebilmesi adına önemlidir (Krueger ve Casey, 2000: 4).

Araştırma doğrultusunda, belirli bir literatür taraması sonucu oluşturulan 
sorular incelenen konu ile ilgili çalışmaları/araştırmaları bulunan iki akademisyen 
tarafından gözden geçirilerek görüşleri alınmıştır. Oluşturulan sorulara ilişkin 
akademisyenlerden gelen öneriler doğrultusunda sorular tekrardan düzenlenmiş 
ve belirli bir konu bütünlüğü doğrultusunda katılımcılara yöneltilecek son hali 

5  Odak grup görüşmelerinde gruplara katılacak katılımcı sayısına ilişkin farklı görüşler (Byers ve Wilcoy 
(1988), 8-10 kişi; MacIntosh (1981), 6-10 kişi; Morgan (1997) ve Gibbs (1997), 6-12 kişi; Edmunds (2000), 
8-10 kişi) bulunmaktadır. Ancak bu sayının genel itibariyle 4 ile 10 kişi arasında değişmekte olduğu, ideal 
sayının ise 6-8 kişi arasında olabileceği ifade edilmektedir (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011: 102; Yıldırım ve 
Şimşek, 2021: 155).
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verilmiştir. Ayrıca oluşturulan soruların tüm katılımcılar tarafından anlaşılabilir 
olması amacıyla 6 kişilik bir grupla ön test gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma dahilinde elde edilen verilere, 2022 Kasım ayında Gümüşhane 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim 
gören son sınıf öğrencilerle odak grup görüşmesi esnasında ulaşılmıştır. Yapılan 
odak grup görüşmeleri gönüllülük esası çerçevesinde yapılmış olup, elde 
edilen verilerin bilimsel çalışmalar için kullanılacağının bilgisi katılımcılara 
verilmiştir. Görüşmeler esnasında çeşitli notlar alınmış olup, görüşmelerin 
tamamını kapsayacak şekilde ses kayıtları gerçekleştirilmiştir.

5.2. Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi son sınıfta öğrenim gören 18 öğrenciden oluşmaktadır. 
Araştırmada amaçlı örnekleme yönteminin tercih edilmiş olup bu yöntemde 
araştırma evreninin bütün niteliklerini temsil edebildiği düşünülen, belirli 
ölçülere göre seçilmiş örneklem kullanılmaktadır (Baltacı, 2018; Tavşancıl ve 
Aslan, 2001). 

Grup dahilindeki kişiler 21-23 yaş grubu aralığında yer almakta olup 
katılımcıların hepsi son sınıf öğrencisidir. Katılımcılardan 7’si İnsan Kaynakları 
Yönetimi bölümü, 4’ü Maliye bölümü, 5’i siyaset bilimi ve kamu yönetimi 
bölümü ve de 2’si uluslararası ilişkiler bölümünde öğrencidir. Araştırmaya 
katılanların 9’u erkek 9’u ise kadındır. Gönüllülük esası çerçevesinde 2 ayrı 
günde belirlenen öğrencilerle bir araya gelinerek gerçekleştirilen odak grup 
görüşmesinde toplam 3 odak grup görüşmesi yapılarak 18 kişiyle görüşülmüştür. 

6. Araştırma Bulguları

Araştırma bulguları, odak grup görüşmesinden elde edilen verilerinin 
betimsel olarak analiz edilmesi aracılığıyla değerlendirilmiştir. Üniversite son 
sınıf öğrencilerinin iş bulmaya yönelik kaygıları ve bu kaygıların kaynağını 
ifade edişleri, gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgular 
çerçevesinde birtakım başlıklar/konular altında gruplandırılarak aktırılmıştır. 
Bu doğrultuda odak grup görüşmesi vasıtasıyla elde edilen veriler incelenmiş 
ve de işsizlik ve istihdam, işsizlik kaygısı, atfetme şeklinde bir gruplandırmayla 
tasnif edilmeye çalışılmıştır. Çalışma içerisinde her bir konu ile ilgili tespit 
ve değerlendirmeler, katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntı yapılarak 
betimsel bir şekilde aktarılmıştır. Ayrıca kişisel verilerin gizliliği göz önünde 
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bulundurularak, görüşme yapılan gruplardaki her bir katılımcı metin içerisinde 
yapılan doğrudan alıntılarda “X. Öğrenci” şeklinde kodlanmıştır.

6.1. Demografik Bulgular

Odak grup görüşmesine dahil olan katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 
3’te yer almaktadır. Bu doğrultuda araştırmaya dahil olan katılımcıların tümü 
üniversite son sınıf öğrencisidir. Araştırmaya katılanların 7’si insan kaynakları 
yönetimi bölümü, 5’i siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü, 4’ü maliye 
bölümü ve 2’si ise uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisidir. Katılımcıların 
9’u erkek 9’u ise kadındır. Araştırmaya katılanların hepsi genç nüfus (15-24) 
kapsamında yer alırken bu katılımcıların tamamı bekârdır. 

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Bilgileri

Katılımcı Bölüm Cinsiyet
1.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Erkek
2.Öğrenci Maliye Erkek
3.Öğrenci Maliye Kadın
4.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Kadın
5.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Kadın
6.Öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Erkek
7.Öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kadın
8.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Erkek
9.Öğrenci Maliye Kadın
10.Öğrenci Uluslararası İlişkiler Erkek
11.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Kadın
12.Öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kadın
13.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Erkek
14.Öğrenci Uluslararası İlişkiler Kadın
15.Öğrenci İnsan Kaynakları Yönetimi Erkek
16.Öğrenci Maliye Erkek
17.Öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Erkek
18.Öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kadın

6.2. İşsizlik ve İstihdam

Gerek küresel gerekse de ulusal ölçekte işsizlik sorunu her geçen gün 
boyutları ve yıkıcı etkileri artan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
bu sorun gençlerde ve kadınlarda kendisini daha ağır ve yıkıcı bir şekilde 
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göstermektedir. Üniversite son sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen odak grup 
görüşmelerinde de genel görünümle paralel cevapların alındığı tespit edilmiştir. 
Özellikle işsizlikle ilgili örneklerin uzak çevreden değil de yakın arkadaş ve aile 
içinden verildiği, bu örneklerin öznesi konumunda olan kişilerin ise genellikle 
kadın veya genç yaş grubunda yer aldığı gözlemlenmiştir. 

“Aslında sorun, yani işsizlik sorunu burnumuzun dibinde… benim ablam 
işsiz, arkadaşın abisi işsiz, başka birinin komşusu işsiz… Ve birde dikkat ederseniz 
ağırlıklı olarak aşağı yukarı bizim emsalimiz veya birkaç yaş büyüklerimiz bu 
sorunla karşı karşıya…” (2. Öğrenci)

“Geçen gün babam bir arkadaşının kızı işe yerleşti diye bana anlatıyordu… 
Çokça sonra çevremizden biri eli yüzü düzgün bir işe girmiş…” (11. Öğrenci)

Görüşmelerde üzerinde durulan bir diğer konunun ise eksik istihdam ve 
eğrelti istihdam olduğu dikkat çekmiştir. Özelikle, kendini geliştirmiş, lisans 
düzeyinde eğitim almış gençlerin farklı şekillerde çalıştırıldığı ancak bu 
çalışma koşullarının almış oldukları eğitimin karşılığı olmadığı düşüncesinin 
hâkim olduğu tespit edilmiştir. Mevcut koşullarda istihdam edilme noktasında 
eğitimli olmanın bir avantaj getirmeyeceği, aksine eğitimde geçen 4 senenin ve 
bu süre zarfında yapılan harcamaların tam anlamıyla karşılığının alınamadığı 
dile getirilmiştir.  Ancak bu ifadelerden farklı olarak, sürecin geçici olduğunu 
ve iş bulabilmenin kişilerin çaba ve gayretleriyle gerçekleşebileceğine yönelik 
ifadeler de mevcuttur. 

“Düşündüğümüz zaman dört sene okuyoruz. Bu süreçte ailemize ekonomik 
anlamda oldukça yük oluyoruz. Neden, üniversite okuyup mükemmel bir işte 
çalışabilmek için. Peki sonuç ne oluyor. Bazen asgari ücret, bazen ise asgari 
ücretin altı maaşla çalışmaya mecburiyet…” (16. Öğrenci)

“Mezun olan arkadaşlarım var. Çalışma şartlarını filan anlatıyorlar… 
okuyup boşuna masraf yapmışız diyorlar sürekli” (1. Öğrenci)

“Evet durum biraz sıkıntılı ama birazda insanların gayret etmesi gerekmez 
mi?” (7. Öğrenci)

Ayrıca bir işe yerleşme aşamasında başlayarak iş hayatının çeşitli 
safhalarında cinsiyetçi ayrımcılığın varlığı farklı şekillerde ifade edilmiştir.  
Özellikle kadınların işe giriş aşamalarında sadece cinsiyetlerinden dolayı tercih 
edilmediği dile getirilmiştir. 

“Yani açıkça söylemek gerekirse erkek arkadaşlarımızın iş giriş aşamasında 
bizden daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevremde örnekleri var. 
Kadınları bazı işverenler işe almak istemiyor. Hele bizim gibi genç ve bekar 
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olanlardan uzak duruyorlar… Evlilik var, doğum izni var, ücretsiz izin var vs. 
vs.” (4. Öğrenci)

Özetle, odak grup görüşmesi gerçekleştirilen öğrenciler işsizliği ve 
işsizliğin etkilerini yakın çevrelerinde hissetmektedirler. Bu durumla kimi 
zaman aile bireylerinde gözlemlenirken, kimi zaman ise yakın çevre/arkadaş 
grubunda karşılaşılmaktadır. İşsizlik sorununun ise gençlerde ve kadınlarda 
yoğunlaştığının da farkındadırlar. Ayrıca, eğitim istihdam ilişkisini gündeme 
getirerek eksik istihdam ve eğrelti istihdam konularını ifade etmeleri dikkat 
çekmiştir.

6.3. İşsizlik Kaygısı

Gelecekte gerçekleşme ihtimali olan olumsuz durumlara karşı birey 
üzerinde oluşan istenmeyen bir duygusal durumu yansıtan kaygı, üniversite 
eğitiminin sonuna gelmiş öğrencilerde bir iş sahibi olamama ve bununla 
bağlantılı olarak da gelecek endişesi/kaygısı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum görüşmeye katılan öğrencilerin vermiş oldukları cevaplarla da çeşitli 
şekillerde fark edilmektedir. Örneğin kaygı durumunun kimi zaman işle alakalı 
konuşmalarda veya gelecek üzerine kısa süreli düşüncelerde ortaya çıktığı 
gözlemlenirken, kimi zaman ise “özellikle son sınıfa gelince” ortamda ifade 
edilmese bile kişilerin sürekli olarak huzurunu kaçıran bir unsur olduğu tespit 
edilmiştir. Bu noktada Spielberger vd. (1964)’nin belirttiği üzere kaygının 
durumluk ve sürekli nitelikleri gözlemlenmektedir. Zira katılımcılar alınan 
cevaplar “iş” (stres unsuru)’in üniversitenin ilk senelerinde geçici/durumluk bir 
kaygıya sebep olurken, son sınıfa gelinmesiyle birlikte sürekli bir kaygı unsuru 
olduğu gözlemlenmiştir. 

“İlk senelerde bu kadar yoktu. Hani sohbet esnasında konuşuyorduk… 
işsizlik var üniversite mezunu insanlar işsiz gibi. Şimdi o sorun başımıza 
geldi…” (2. Öğrenci)

“Doktora bile gittim. Geceleri uyuyamıyorum, kâbus görüyorum… Biraz 
komik ama hocalar dersi az anlatınca veya erken bitirince içten içe onlara 
kızıyorum… Son iki senedir daha çok olmaya başladı bu durum…” (11. Öğrenci)

İşsizlik olgusu beraberinde birtakım psikolojik tahribata neden olmaktadır. 
İş sahibi olma yani çalışma, ekonomik getiriyle beraber bağımsız, özgür ve de 
tatmin seviyesi yüksek bir yaşam sürebilmesine işaret etmektedir. Bir iş sahibi 
olamama, yani işsiz pozisyonda bulunma veya işgücü piyasasına hiç girememe 
durumunda ise bireyin ekonomik anlamda bir getirisi olmayacağı gibi bireyde 
özgüven kaybı, kendini yetersiz görme ve yaşam tatminsizliği söz konusu 
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olabilecektir. Bu doğrultuda, araştırma kapsamındaki öğrencilerde işsiz kalma 
ihtimalinin dâhi sayılan bu olumsuz durumları tetiklediği, onları karamsarlığa 
ittiği gözlemlenmiştir. 

“Üniversite bitecek ve yirmili yaşların ortasında olacağız. Piyasanın 
durumu ortada. Bu yaşa kadar bir birikim de yok. Hem boşuna okumuş olacağım 
hem zaman kaybı hem de ekonomik anlamda aileme yük” (8. Öğrenci)

“İş yoksa yapacak bir şey yok. Hayallere planlara belki kısa belki uzun bir 
ara, askerlik, sonra bakalım hayat ne getirecek.” (10. Öğrenci)

İş aynı zamanda hayatta, toplumda ve sosyal hayatta var olabilmek, kendini 
gerçekleştirebilmek adına da son derece önemlidir. Statü, saygınlık ve aidiyet 
gibi toplumsal ögeleri de içinde barındıran iş unsuru özellikle erkek öğrenciler 
arasında “evlenmek”, “aile kurmak” ve “ailenin geçimini idame ettirmek” 
anlamlarına geldiği gözlemlenmiştir. Özellikle işsizlik unsurlarının yaratacağı 
olumsuz etkilerin, kendi ayakları üzerinde durarak bir aile kurma durumunu 
geciktireceği üzerinde durulmaktadır.

“Diğer arkadaşları bilmiyorum. Ama benim çevremde işin yoksa ağzınla 
kuş da tutsan kız vermezler. Kız ailesi de haklı. İşi gücü olmayan adama neden 
kız versin” (17. Öğrenci)

“Şöyle ifade edebilirim. Yıllarca annem babam benim okumam için 
çabaladı. İyi kötü bir üniversite kazandım. Şimdi son sınıftayım. Artık bir şeyler 
yapma sırası bende diye düşünüyorum. O yüzden iş çok farklı anlamlar ifade 
ediyor” (1. Öğrenci)

Ayrıca iş ve çalışma konusu kadın öğrencilerin bir kısmı tarafından ise 
toplumsal cinsiyet eşitliği adına umut verici bir şekilde yorumlanmıştır. Gerek 
hayatın kendi ayakları üzerinde durularak kurulması çerçevesinde gerekse de 
kurulacak aile kurumunun ekonomik yüklerinin eşit bir şekilde paylaşılmasında 
işin ve çalışmanın öneminin özellikle vurgulandığı ancak güncel işgücü piyasası 
koşullarında bu ve bunun gibi düşüncelerin oldukça zor olduğu fikrinin hâkim 
olduğu tespit edilmiştir.

“Bizler de bireyiz. Bizler de okuduk, eğitim aldık… Toplumda bir düşünce 
var, kız çocukları evlenene kadar baba eline evlendikten sonra koca eline 
bakarmış. Bence böyle bir durum yok. Erkekler nasıl çalışıyorsa kadınlarda 
pekâlâ çalışabilir… Fakat yine toplumun kadınlara bakışı, onlara iş vermemeleri, 
vermek istememeleri işi yine eski düzene götürüyor maalesef.” (9. Öğrenci)

“Herkes ailesini çok seviyor ama kendi ayaklarımız üzerinde de durmak 
istiyoruz. O kadar okuduk eğitim aldık… Hep diyorlar ya ekonomik özgürlük, 
bence evlilikte de bir kadının ekonomik anlamda özgürlüğü olması gerekir… 



İŞSİZLİK KAYGISININ ATIF KURAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ...     205

Ama şimdi kendimle çelişiyor gibi olacağım, derslerde görüyoruz, erkeklerin 
dahi işsizlik oranları mevcut durumda çok yüksekken bizlerim iş bulmamız 
sanırım biraz uzun sürebilir. Veya hemen de bulabiliriz, bilmiyorum…” (5. 
Öğrenci)

Özetlemek gerekirse, görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin işsizliğe 
ve daha doğru bir ifadeyle geleceğe yönelik kaygıları bulunmaktadır. Bu 
kaygıların üniversitenin ilk yıllarında geçici bir nitelik taşıdığı, özellikle son 
sınıfa gelinmesiyle beraber geleceğe yönelik sürekli bir kaygıya dönüştüğü 
söylenebilir. Bu durumun ise kimi zaman öğrencilerin ruhsal iyi oluş hallerini 
olumsuz anlamda etkilediği ifade edilebilir. Diğer yandan öğrencilerin iş 
bulamama ve işsiz kalma ihtimallerini düşünmeleri bile onların geleceğe yönelik 
planlarını (aile kurmak, ailenin geçimini idame ettirmek vb.) engelleyeceği için 
yaşama yönelik bir tatminsizlik oluşturma potansiyeli olarak gözlemlenmiştir. 
Ayrıca, özellikle kadın öğrencilerin, toplumsal cinsiyet eşitliği adına girişeceği 
iş/çalışma faaliyetinin ise işgücünün mevcut görünümü ve iş bulabilmeye yönelik 
endişeler sebebiyle ertelenmek zorunda olabileceği kaygısı tespit edilmiştir. 

6.4. Atfetme

Sosyal psikolojinin önemli teorilerinden olan atıf kuramında bireylerin 
olay ve de davranışların nedenlerini açıklarken kullandıkları yaklaşımlar 
üzerinde durulmaktadır. Bu noktada işsizlik kaygısı yaşayan üniversite 
gençlerinin bu kaygıyı ya da daha açık bir ifadeyle iş bulabilmenin önündeki 
engelleri ve endişeleri ne şekilde ve de nelere atfederek (neleri sebep göstererek) 
açıkladıkları oldukça önemlidir. Zira görüşme gerçekleştirilen öğrencilerden 
alınan cevaplardan iş bulabilmeye yönelik kaygıların ağırlıklı olarak dışsal 
atıflarla ifade edildiği tespit edilmiştir. Yapılan atıfların ise genel itibariyle birkaç 
ana tema üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Örneğin istihdam olanaklarının 
gittikçe güçleştiği, işletmelerin var olan işgücünde dâhi küçülmeye gittiği ve de 
memuriyete girişin ise oldukça zor olduğu sıklıkla ifade edilmiştir.

“Hani bir laf vardır, ekmek aslanın ağzında diye. Bence bu dönemde ekmek 
aslanın midesinde, sindirim sisteminde… Kaç yıldır işsiz bekleyenler var, onları 
geçtim sürekli işten çıkartılanlar var…” (11. Öğrenci)

“Hadi özel sektöre giremiyoruz. Önümüz uzun bir süre de açılmayacak 
gibi… Ekonomik kriz de var işletmeler patır patır kapanıyor… Memur olalım 
desek, ki benim arzum o yönde, devlete girmekte artık eskisi gibi kolay değil. Bir 
sürü sınav var mülakat filan var… Yani olay bizim dışımızda gerçekleşiyor gibi” 
(15. Öğrenci)
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Dışsal atıf unsuru olarak üzerinde durulan ve sıklıkla ifade edilen bir 
diğer konun ise alınan eğitimin istihdam odaklı olmadığı düşüncesinin yaygın 
oluşudur. Beşerî sermaye teorisine göre insanların aldıkları eğitimler onların 
istihdam edilebilmelerine doğrudan olumlu bir şekilde yansımaktadır. Bunun 
yanı sıra alınan eğitim aynı zamanda daha elverişli koşullarda istihdam 
edilebilme imkânı da sunmaktadır. Ancak odak grup görüşmesine katılan 
öğrencilerin birçoğu aldıkları eğitimin istihdam unsurlarının beklentilerini 
karşılamadığını ve istihdama yönelik olarak dışarıdan çeşitli eğitimler almak 
zorunda kaldıklarını bu durumun ise maddi anlamda oldukça yıpratıcı olduğunu 
ifade etmiştir.

“Tamam çok güzel dersler alıyoruz, hocalarımız çok iyi niyetli bir şekilde 
bizlere anlatıyorlar ama sanırım mezun olduktan sonra bunların birçoğunu 
bizden istemeyecekler… Ve belki de daha kötüsü işe girmek için bizim işimize 
pek yaramayacak, sadece mezun olacağız” (18. Öğrenci)

“Yani nasıl desem bilemedim. Mezun olan arkadaşlarımla da bu konuyu 
çokça konuşuyoruz… Biz daha Microsoft Office programlarını bilmiyoruz, 
Word nasıl kullanılır yeni yeni öğrenmeye başlıyorum… ama biz ne işimize 
yarayacağını bilmediğimiz onlarca ders alıyoruz…” (5. Öğrenci)

Üzerinde sıklıkla durulan bir diğer dışsal atıf unsurunun ise tecrübe 
eksikliği olduğu dikkat çekmiştir. Görüşmeye katılan öğrencilerin özellikle iş 
ilanlarındaki “tecrübe” kıstasına dikkat çektiği, bu durumun ise iş bulma ve bir 
işe girebilme konusundaki endişelerinin altında yatan önemli unsurlardan biri 
olduğu gözlemlenmiştir.

“En basit işlerde bile tecrübe arıyorlar. Ben daha yeni mezun olacağım, 
nasıl tecrübem olacak ki. Birisinin bir şekilde beni işe alması gerekir ki tecrübem 
olsun… Ama neredeyse tüm iş ilanlarında tecrübe istendiğini görüyorum…” (1. 
Öğrenci)

İş bulmaya yönelik oluşan endişelerin ifade edilmesinde, dışsal atıf 
unsurları aracılığıyla yapılan açıklamaların yanı sıra katılımcıların birtakım 
sorunlarında kendilerinden kaynaklandığını ifade ettikleri ve durumu içsel atıf 
unsurlarıyla açıklamayı tercih ettikleri de gözlemlenmiştir. Bu noktada özellikle 
“tembellik” ve “pasiflik” unsurları üzerinde durularak çeşitli açıklamalara 
gidilmiştir. Ancak genel itibariyle, mezuniyet sonrası iş bulabilme endişesi 
konusunda yapılan bireysel yüklemelerin dâhi sonunda çevresel faktörlerin 
etkisi sıklıkla ifade edilmiştir.

“Ne yalan söyleyeyim sorun biraz da bizde. Çünkü en basiti, hocalarımız 
sürekli İngilizce öğrenin dedi. Ama bir kere bile açıp bakmadım…” (4. Öğrenci)
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“Tecrübe olması adına yaz dönemlerinde farklı yerlerde çalışabilirdim. 
Yapmadım… Bunlar dışında online ortamda çok uygun kurslar gördüm, 
katılmadım… Bazen, ama bazen, karşıdakini hep suçluyoruz, biraz da suç bizde 
aslında…” (18. Öğrenci)

Özetlemek gerekirse, görüşme gerçekleştirilen öğrencilerin iş bulma 
konusundaki endişelerini ağırlıklı olarak kendileri dışında gerçekleştiği 
düşüncesinin hâkim olduğu gözlemlenmiştir. Bu çerçevede işsizliğe yönelik 
kaygıların açıklanmasında sıklıkla dışsal atfedişlerin yapıldığı, bunların ise 
istihdam olanaklarının gittikçe sınırlı hale geldiği, alınan eğitimin istihdama 
yönelik olmadığı ve de tecrübe unsurunun bir istihdam edilebilirlik kriteri 
olduğu temaları üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Sınırlı sayıda da olsa iş 
bulmaya yönelik olarak oluşan kaygıların bireysel eksikliler de açıklandığı, yani 
içsel atıflara yönelinerek açıklamaların gerçekleştiği de gözlemlenmiştir.

7. Sonuç 

Eğitim bireylerin geleceklerini daha sağlam temeller üzerine kurabilmeleri, 
mutlu ve refah düzeyi yüksek hayat standartları oluşturabilmeleri ve de tatmin 
edici sosyal bir kimliğe sahip olabilmeleri adına günümüz dünyasında oldukça 
önemlidir. Özellikle üniversite eğitimi ise gerek tercih edilecek mesleğe ilişkin 
akademik bilgilerin edinilmesi adına gerekse de istihdam edilebilirliğin ve 
de istihdam koşullarının daha iyi olması adına son derecek kritik bir öneme 
sahiptir. Ancak son yıllarda üniversite eğitimi alanların sayısının kritik bir 
şekilde artması istihdam olanaklarında, farklı faktörlerin de etkisiyle, gözle 
görülür bir şekilde daralmaya yol açmıştır. İşgücü piyasasının ise oluşan bu 
arza karşılık verememesi sonucu her geçen gün işsizler ordusuna “eğitimli genç 
işsizler” in katılmasına neden olmaktadır. Bu durum ise üniversite eğitimlerinin 
ilk senelerinde barınma ve sosyal çevreye uyum kaynaklı kaygılarla karşılaşan 
üniversite gençlerinin karşısına son sınıfta iş/işsizlik kaynaklı kaygı olarak 
çıkmaktadır. 

Üniversite son sınıf öğrencileriyle odak grup görüşmeleri çerçevesinde 
yapılan bu araştırmada, öğrencilerin iş ve işsizliğe yönelik kaygılarının tespit 
etmesi, mevcut kaygıların ise nelere atfedilerek açıklandığının ortaya koyması 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede özet olarak birtakım bulgulara ulaşılmıştır. İlk 
olarak, çalışma grubu dahilindeki öğrencilerin istihdam ve işsizliğe yönelik 
algılarının yakın çevrelerindeki olumsuz deneyimlerden yola çıkarak oluşmaya 
başladığı, kadın öğrencilerin ise işsizlik ve istihdam konusunda erkek öğrencilere 
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kıyasla daha karamsar olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin özellikle 
eksik istihdam vurgusu yaparak, aldıkları eğitimin karşılığı olmayan işlerde 
istihdam edilme çekincelerinin olduğu da tespit edilmiştir. İkinci olarak, işsizlik 
kaygısı temelinde şekillenen bu çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin 
özellikle son sınıfa geldiklerine iş bulama endişelerinin arttığı, bu durumun ise 
sürekli bir kaygıya sebep olduğu gözlemlenirken, artan kaygının ise birtakım 
psikolojik sorunlar yanında toplumda ve sosyal hayatta var olamama endişesini 
de beraberinde getirdiği tespit edilmiştir. Ek olarak çalışma grubundaki kadın 
öğrencilerin ise konuya toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yaklaştığı, sahip 
olunacak işin “kadın” olarak kendi ayakları üzerinde durabilmeyi ifade ettiği 
ancak iş bulabilmeye yönelik endişelerin/kaygıların bu duruma engel olabileceği 
düşüncesinin hâkim olduğu gözlemlenmiştir. 

Son olarak, çalışma grubu dahilindeki öğrencilerin işsizliğe yönelik 
nedensel yüklemelerinde genel olarak dışsal atfedişlerin yapıldığı dikkat 
çekmektedir. Bu doğrultuda işsizliğe yönelik endişelerin açıklanmasında, daha 
net bir ifadeyle sebeplerinin bildirilmesinde, özellikle istihdam olanaklarının 
giderek kısıtlanması, alınan eğitimin istihdama yönelik olmaması ve de 
istihdamda tecrübe ön koşulunun olması temaları üzerinde durulduğu 
gözlemlenmiştir.  Ancak tüm bu dışsal atıfların yanında çalışma grubundaki 
öğrencilerin işsizlik endişelerinin sebeplerini açıklarken tembellik ve pasiflik 
gibi bireysel eksikliklere göndermeler yaparak içsel atıflara da yöneldiği 
gözlemlenmiştir. 

Her ne kadar nicel verilerle nitel verileri tam anlamıyla karşılaştırmak 
mümkün olmasa da bu çalışmada ulaşılan sonuçların, temel anlamda 
literatürdeki birçok araştırmayla da benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. 
Özellikle işsizlik kaygısına yönelik olarak üniversite öğrencileri kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalarda cinsiyetin, okunulan bölümün, sınıfın, staj 
olanaklarından yararlanmanın ve de not ortalamasının işsizlik kaygısı üzerinde 
etkisinin olduğu gözlemlenmiştir (Dursun ve Aytaç, 2009; Kıcır, 2010; 
Tunçsiper, Bicil ve Biçen, 2012; Tayfun ve Korkmaz, 2016; Balkaya, 2017; 
Şahin Kutlu, Çetinbakış ve Kutlu, 2019; Korkmazer, 2020; Menevşe ve Şeker, 
2020). Tüm bu çalışmalar da göstermektedir ki, üniversite öğrencilerinde genel 
olarak iş bulmaya yönelik endişeler bulunmaktadır. İşsizlik ve de daha ciddi 
bir sorun olan genç işsizlik oranlarının oldukça yüksek olması, NEET oranı 
içerisinde yükseköğrenim mezunlarının endişe verici düzeylerde seyretmesi 
üniversite son sınıfta bulunan öğrencilerin işsizliğe yönelik kaygılarını doğal 
olarak arttırmaktadır. 
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İşsizlik ve özellikle de genç işsizlik konusu, üniversite mezunlarının iş 
bulabilmeleri önündeki engeller ve eksiklikler kapsamında yapılacak saha 
çalışmalarıyla gerek toplum gerek konuya ilgi duyan kişiler ve gerekse de 
yetkililer açısından daha görünür hale getirilebilmektedir. Ancak ifade etmek 
gerekir ki, bu çalışmada da olduğu gibi, nitel araştırma yöntemleriyle elde 
edilen veriler ve de bu verilerin analiz şekli nicel araştırmalardan farklı ve 
geneli yansıtmaktan oldukça uzaktır. Bu doğrultuda, elde edilen bulgular 
tüm üniversite öğrencilerini kapsayacak genellemeler yapmaya olanak 
vermemekle birlikte bir devlet üniversitesinin belirli bir fakültesinde öğrenim 
görmekte olan son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygısı ve bu durumun 
sebeplerine ilişkin düşüncelerinin incelenmesine imkân vermektedir. Bu 
kapsamda, bu araştırmada elde edilen bulguların ve değerlendirmelerin ilgili 
alanda yapılması planlanan çalışmalara yönelik olarak bir öngörü oluşturacağı 
düşünülmektedir.

Tüm bu veriler ışığında, üniversite öğrencilerinin iş bulabilme 
konusundaki endişeleri birtakım uygulamalarla azaltılabilir. Örneğin, günün 
gerekleri ve de işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda eğitim içeriklerinde 
güncellemeler yapılarak talep edilen nitelik ve beceriler öğrencilere 
kazandırılabilmesi adına oldukça önemlidir. Alınan bu eğitimler ile öğrencilerin 
istihdam olanaklarını arttırmak adına staj vb. uygulamalara ağırlık verilmesi, 
gençlerin okuldan ayrıldıktan sonra işgücü piyasasında görünür kılınmalarına 
yardımcı olacağı gibi, onların teori ile pratiği bir arada harmanlamalarına 
olanak sunacaktır. Farklı olarak, yapılan araştırmalar da göstermektedir ki, 
gençlerin eğitimleri esnasında, eğitim gördükleri alandan bağımsız çalışma 
olanaklarına yönelmeleri onların okuldan ayrıldıktan sonra işgücü piyasasında 
karşılaşmaları muhtemel sorunlara yönelik olarak bir tutum geliştirmelerine 
olanak sağlamaktadır. Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıran 
bu durum ise, onların bu yönelimlerine yardımcı olacak kurumsal ve yasal 
düzenlemelerin varlığını gerekli kılmaktadır. Sayılan bu önermeler haricinde, 
aktif istihdam politikaları kapsamındaki uygulamaların eğitim sürecindeki 
üniversite öğrencilerine onların farkındalıklarını arttırıcı bir şekilde 
aktarılması, onların eğitimden ayrıldıktan sonra bu politikalara daha aşina 
olmalarına ve de ilgili süreçlere dahil olabilmelerine yardımcı olacaktır. Son 
olarak, eğitim süreci boyunca iş dünyası ve öğrencilerin çeşitli programlarla 
bir araya getirilmesiyle somut bilgi alış-verişi ortamının oluşması ve de eğitim 
sürecindeki öğrencilerin iş dünyasının aktörlerini yakından görme olanağının 
yaratılması sağlanacaktır. 
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1. GİRİŞ

İkili cinsiyet sisteminin (kadın-erkek) hakim olduğu toplumlarda, birçok 
insan herkesin karşı cinse ilgi duyduğuna ve doğumda kendilerine atanan 
cinsiyet kimliği ile yaşamak istediğine inanarak yetiştirilmektedir (Kara, 

2021). Birçok insan için kimi arzuladıkları ve atanmış cinsiyet kimliği, toplumun 
“normal” olarak kabul ettiği ile uyuştuğu için bu kişilerin kendilerini başkalarına 
açmak gibi bir gereksinimleri olmamaktadır. Öte yandan, LGBTQİA+’ların 
kendilerini nasıl hissettiklerini ve kimleri arzuladıklarını insanlarla paylaşmak 
ya da bunları gizlemek arasında hem bir tercih yapma hem de bir karar verme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bazı LGBTQİA+’lar için açılmak yaşamlarını mutlu 
ve huzurlu yaşamak açısından önemlidir. Bazıları içinse sadece kendilerinin 
bilmesi yeterli olabilmektedir. 

LGBTQİA+’lar daha erken yaşlardan itibaren, öncelikle aile, daha sonra 
okul, iş ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde olumlu kimlik ve benlik gelişimi 
için gerekli olan ait olma duygusunu, bir birey olarak kabul görmek, duygularını 
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özgürce ifade edebilmek yerine, cinsel yönelimleri ve atanmış cinsiyeti 
ile kendini hissettiği cinsiyet kimliği arasındaki “uyumsuzluğu” nedeniyle 
damgalanmaktadır (Weinstein, 2011). Tüm bu ayrımcılık ve damgalanmaya 
maruz bırakılan LGBTQİA+’ların hem bireysel iyilik hallerinin artırılması 
hem de çevreleri ile sağlıklı etkileşim kurabilmeleri için sosyal hizmet 
uzmanları, birtakım müdahaleler gerçekleştirmektedirler. LGBTQİA+’ların 
güçlenmelerine ve refahına yönelik müdahaleleri ve uygulamaları içeren 
queer sosyal hizmet alanında, LGBTQİA+’ların ihtiyaçlarının ve sorunlarının 
belirlenerek, bu sorunlar ile baş etmelerinde problem çözme becerisinin 
geliştirilmesi, toplumun ve bireylerin farkındalıklarının artırılması, 
LGBTQİA+’ların problem ve ihtiyaçları doğrultusunda LGBTQİA+’lara 
yönelik politikaların düzenlenmesini içeren çalışmalar yer almaktadır (Kara, 
2020; Serpen ve ark., 2016). 

Türkiye’de LGBTQİA+ meseleleriyle ilgili araştırmaların daha 
çok psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi disiplinlerde yer alan 
araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (Akyol Çalışkan, 
2019; Ece, 2017; Eltekin, 2019; Eroğlu, 2015; Ertetik, 2010). Özellikle 
açılma süreçleri söz konusu olduğunda, meselenin hem toplumsal hem 
de bireysel yanlarıyla anlaşılabilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya 
konulabilmesi için farklı bilimsel disiplinlerin de katkısına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu noktada günümüzde bireye ve topluma yönelik kapsamlı 
bir yardım ihtiyacını gideren sosyal hizmet mesleğinin, bu konuya katkısı 
önemli hale gelmektedir. İnsan hakları ve sosyal adaleti temel alan sosyal 
hizmetin, toplumun çeşitli dezavantajlı ve kırılgan gruplarına yönelik olarak 
hizmet sunmak ve politika geliştirmek için çalıştığı göz önüne alındığında, 
sosyal hizmet uzmanlarının, mesleğin etik ilke ve değerlerine bağlı kalarak, 
eğitim, sağlık, barınma, istihdam ve sosyal hizmete erişim hakkı gibi 
süreçlerde, LGBTQİA+’ların baskı ve ayrımcılığa maruz bırakılmamaları 
için hak savunuculuğu yapmaları gerekmektedir. Bunun yanında, sosyal 
hizmet uzmanlarının LGBTQ+’ların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına 
cevap veren müdahaleler geliştirmesi ve özellikle açılma süreçlerinde 
destek mekanizmalarını oluşturması açısından önemlidir (Buz, 2011; Kara 
ve Serpen, 2022). Bu çalışmada, özellikle LGBTQİA+’lar özelinde, çeşitli 
müracaatçı gruplarının seslerinin duyulabilmesi ve sosyal hizmet mesleği 
için kritik bir öneme sahip olan açılma sürecine değinilerek, sosyal hizmet 
mesleği ve açılma süreci arasındaki bağlantıların keşfedilmesine yönelik bir 
inceleme gerçekleştirilecektir.
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1.1.  Açılma Süreci
Birçok toplumda ve kültürde, cisnormatif (natrans olmanın tek normal cinsiyet 

kimliği olarak görülmesi, toplumsal değerlerin, kuralların ve yaşam biçimlerinin 
herkes cisgender cinsiyet kimliğindeymiş gibi kabul edilmesi) ya da heteroseksüellik 
ile ilgili tutumlar, algılar çok yaygın ve baskın olduğundan, aksi söylenmedikçe ya 
da belirtilmedikçe kişinin üstü kapalı olarak natrans ya da heteroseksüel olduğu 
varsayılmaktadır (Kara, 2022). Natrans olmanın ve heteroseksüelliğin bir norm 
olarak kabul edilmesi, natrans heteroseksüel olan bireylerin nasıl bir natrans ve 
heteroseksüel kimlik oluşturacaklarını düşünmelerini zorunlu kılmamaktadır. 
Buna karşın, LGBTQİA+’lar, var olmaya çalıştıkları cisnormatif ve heteronormatif 
kültür içerisinde, bu kültüre rağmen bir kimlik oluşturmaya çabalamaktadırlar. 
LGBTQİA+’lar, cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet ifadeleri 
nedeniyle olumsuz tutum ve davranışlara maruz bırakılmalarının yanında, tüm 
bu süreçte LGBTQİA+ var oluşlar ile ilgili anlamlandırmaları ve çözümlemeleri 
oluşturmak zorunda bırakılmaktadırlar. LGBTQİA+ var oluşların ötekileştirildiği 
ve marjinalleştirildiği bir düzlemde hayatta kalmaya çalışmak ve var oluşların 
özgürce yaşanabilmesi noktasında adımlar atmak zaman gerektirebilmektedir ve 
bu süreç çoğu zaman yıllar alabilmektedir.

Açılmak (dolaptan çıkmak, ortaya çıkmak); LGBTQ+ var oluşların, ilk 
olarak kişinin kendisine ve sonrasında kendi tercih ettiği çevresindeki insanlara 
ifade etmesi/açması olarak tanımlanmaktadır (Kara, 2021; Varan, 2018). Açılma 
süreci LGBTQİA+ olma ilgili deneyimlerin merkezde duran bir özelliğine işaret 
etmektedir. Sosyal hizmet uzmanları gerçekleştirdikleri müdahalelerde, açılma 
süreci ile ilgili olarak, LGBTQİA+ müracaatçıları arasında geniş bir çeşitlilik 
gözlemleyebilmektedir. Bu durum, LGBTQİA+’ların, kendi içsel ve dışsal 
baskıları/yargıları/tutumları ve LGBTQİA+’ların açılabileceği herhangi bir kişiye 
duyduğu güven de dahil olmak üzere pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. 
Birçok toplumda heteronormatif düzen nedeniyle birçok insanın heteroseksüel 
olduğu varsayıldığı için LGBTQİA+’lar, cinsel yönelimlerini, cinsiyet 
kimliklerini ya da cinsiyet ifadelerini açıklayıp açıklamama konusuyla sürekli 
yüzleşmek durumunda bırakılmaktadır. Açılma sürecinin sosyal hizmet mesleği 
çerçevesinde daha iyi anlaşılabilmesi için açılma süreci ile ilgili modellere 
tarihsel süreç açısından değinilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

1.1.1. Açılma Süreci ile İlgili Modeller

Açılma sürecini tanımlamak amacıyla birçok model sunulmuştur 
(Altman, 1971; Bockting ve Coleman, 2007; Cass, 1979; Cass, 1984a; Cass, 
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1984b; Chapman ve Brannock, 1987; Coleman, 1982; D’Augelli, 1994; Ettorre, 
1980; Kitzinger, 1987; McCarn ve Fassinger, 1996; Minton ve McDonald, 
1984; Moses, 1978; Plummer, 1975; Ponse, 1978; Rust, 1992; Rust, 1993; 
Simons ve ark., 2020; Simons ve Beck, 2020; Troiden, 1989; Troiden, 1988; 
Weinberg ve ark., 1994). Bu modeller, sosyal bilimler literatüründe yer 
alan açılma süreci ve/veya kimlik ile ilgili çeşitli olguları içermekte, cinsel 
yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesine yönelik süreçlere dair geniş 
bir bakış açısı sunmaktadır (Eliason, 1996). Genel olarak bu modellerin ortak 
noktası, sosyal olarak önceden varsayılmış ve kabul edilmiş atanmış cinsiyet 
kimliğine ya da heteroseksüel yönelime karşın, kişilerin LGBTQİA+ cinsel 
yönelimine, cinsiyet kimliğine ya da cinsiyet ifadesine sahip olduklarının 
farkındalığına erişmelerine ve kişilerin kendilerinin “azınlık” olduğunu 
zamanla kabul etmelerine dikkat çekmeleridir. Bu modellerin birçoğu sadece 
gey ve lezbiyen cinsel yönelimlerini sürece dahil etmiş olsalar da ilerleyen 
yıllarda gerçekleştirilen birçok modelle birlikte farklı cinsel yönelimleri, 
cinsiyet kimliklerini ve cinsiyet ifadelerini de kapsamıştır. 

1.1.1.1. Altman’ın Modeli

Altman (1971), eşcinselliği sosyal olarak inşa edilmiş bir olgu olarak 
tanımlamıştır. Eşcinsellik kavramının kendisinin sosyal bir kavram olduğunu 
ve kişinin, sosyal normlardan türetilen belirli bir kimliği ve davranışı ne ölçüde 
geliştirdiğini kabul etmeden eşcinsel deneyimi anlayamayacağını savunmuştur. 
Kendisini eşcinsel bir erkek olarak tanımlayan Altman, eşcinsel kimliğin 
kazanılmasını genellikle ergenlik döneminde başlayan çok uzun bir süreç olarak 
nitelendirmiştir. Toplumsal tutumların, olumlu kimlik kazanımına yönelik 
gelişimsel ilerlemeyi nasıl engellediğini de ifade etmiştir. Altman’ın odak noktası 
ve bilgi tabanı, eşcinsel erkek deneyimine odaklanmıştır. Bu odak noktası ve 
bilgi tabanı, ampirik bir çalışmayı içermemektedir. Ancak Stonewall öncesi 
dönemde ağırlıklı olarak heteroseksüel “bilim” insanları tarafından eşcinselliğin 
“sapması” hakkında yazılan metinlerden önemli bir kopuşu da göstermiştir. 
Altman’ın çalışması, diğer akademisyenleri lezbiyen ve gey konuları hakkında 
incelemeye teşvik etmiştir.

1.1.1.2. Plummer’in Modeli

Plummer (1975), sosyal etkileşimci bir bakış açısıyla eşcinsel “olma”nın 
bazı temel özelliklerini tanımlamıştır. Akranlarından farklı hissetmek veya 
davranmaktan kaynaklanan izolasyonun kimlik karmaşasına yol açtığını 
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belirtmiştir. Plummer, bir kez var olunduğunda, eşcinsel kimliğin, tüm 
durumlarda ve tüm kişilerarası etkileşimlerde yer alan, benliğin birincil 
tanımlayıcı özelliği haline geldiğine inanmıştır. Eşcinsel kimliğin geri 
döndürülemezliğine olan inancın rahatlatıcı bir gerçekliğe işaret ettiğini 
belirtmiş ve kişisel bir güvenlik duygusu sağladığını aktarmıştır. Plummer, 
açılma sürecinin dört aşamasını belirlemiştir. Birinci aşama olan duyarlılık; 
eşcinsel olma olasılığının düşünüldüğü ilk bilinçli an ile başlamaktadır. Sosyal 
durumlar ve sosyal etkileşimler, bir sonraki aşamaya geçişte önemli bir rol 
oynamaktadır. İkinci aşama anlamlandırma ve yönünü kaybetme/yabancılaşma 
olarak ifade edilmektedir. Bu aşamada, farklı olma duygusu ve bu farklılığın 
anlamlarına ilişkin kaygı ve kafa karışıklığı, içsel bir incelemeye yol açmaktadır. 
Kişinin kendi duygularına ve toplumsal tutumlara ilişkin daha büyük bir 
farkındalığı da ortaya çıkmaktadır. Üçüncü aşama açılma olarak aktarılmış, 
bu aşamada, bireyin eşcinsel olarak kendini tanıması ve eşcinsel topluluğu 
keşfetmesi yer almıştır. Eşcinsel topluluklarla ve benzer deneyimlere sahip 
kişilerle temaslar, olumlu eşcinsel bir kimliğin sürdürülmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Dördüncü ve son aşama, eşcinsel kimliğin dengelenmesi olarak 
ifade edilmiştir. Açılma deneyimlerinin olumlu olması bireylerin yaşamlarında 
eşcinsel kimliklerini özgürce yaşayarak bu kimliği ifade edebilmelerini 
sağlayabilmektedir. 

1.1.1.3. Moses’in Modeli

Moses (1978), lezbiyen kimliğin ortaya çıkma durumundan çok 
nasıl yönetildiğini/sürdürüldüğünü açıklamak için damgalama/etiketleme 
teorisini kullanmıştır. Lezbiyen kimliğin sosyal olarak inşa edildiği 
görüşüne katılmıştır ve bir kimliğin etiketlenmesinde iki faktörün olduğunu 
tanımlamıştır. Bu faktörlerden birincisi, “sapkınlığın” görünürlüğü ile ilgili 
olmuştur. Bir kimliğe yönelik gerçekleştirilen etiket, ne kadar görünür 
olursa etiketlemenin/damgalamanın olasılığı da o kadar artmaktadır. İkinci 
faktör, birey ve diğerleri için “sapkınlığın” önemidir. Moses, farklı eğitim 
geçmişlerinden, yaşları 20 ile 54 arasında değişen 81 lezbiyene anket 
uygulamıştır. Kendilerini lezbiyen olarak adlandıran tüm katılımcılar, 
kendilerine lezbiyenliğin nedenleri sorulduğunda, %56’sı bunun bir seçim 
olduğunu ve %44’ü kendi kontrolleri dışındaki koşullardan kaynaklandığına 
inandıklarını belirtmiştir. Moses öncelikle kimlikler arasındaki “geçme” 
meselesiyle ya da bu lezbiyenlerin kendilerini heteroseksüel dünyaya nasıl 
sundukları ile ilgilenmiştir. 
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1.1.1.4. Ponse’ın Modeli

Ponse (1978), kadınların “belirli bir cinsiyetle cinsel aktivite tercihi 
açısından kişinin sosyal ve/veya kişisel kimliği” olarak tanımlanan lezbiyen bir 
kimliğe nasıl geldiklerini araştırmak için sosyal inşacı bir çerçeve kullanmıştır. 
Cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik arasındaki yakın ilişkinin 
batı dünyasına özgü olduğunu ve batı felsefesinin temel varsayımlarından biri 
haline geldiğini belirtmiştir. Ponse’a (ve diğerlerine) göre, dünya bu katı cinsiyet 
kimliği-toplumsal cinsiyet-cinsel kimlik sabitliğine göre düzenlendiğinde, 
eşcinselliğin tek olası açıklaması bahsi geçen kilit unsurların rol değişimine 
dayalı tersine çevirmedir. Tersine çevirme modeli, heteroseksizmin doğrudan 
bir sonucu olarak heteroseksüellikten başka bir model düşünememeyi ifade 
etmektedir. Tersine çevirme modeline göre, bir kadın başka bir kadını cinsel 
olarak arzuluyorsa, erkeksi niteliklere sahip olmalıdır. Dolayısıyla, “dişil” 
kadınlar, tersine çevirme teorisine göre lezbiyen olamamaktadır. Ponse, eşcinsel 
bir organizasyondaki destek gruplarına veya siyasi eylem gruplarına katılan, 
yaşları 16 ile 76 arasında değişen 75 lezbiyenle röportaj yapmıştır. Ponse, bir 
arada veya çeşitli kombinasyonlarda bir lezbiyen kimliğe yol açabilecek beş 
unsurdan oluşan bir eşcinsel yörünge tanımlamıştır. Bu yörüngenin birincisi 
kadınlara yönelik duygusal veya cinsel arzular nedeniyle heteroseksüel 
kadınlardan farklı olmanın öznel olarak hissedilmesidir. İkincisi bu duyguların 
lezbiyen olarak etiketlenebileceğini anlamaktır. Üçüncüsü lezbiyen bir 
kimliğin kabullenilmesi/üstlenilmesidir. Dördüncüsü lezbiyenlerle arkadaşlık 
kurmaktır. Beşincisi ise duygusal ya da cinsel olarak bir lezbiyen ile ilişki 
yaşamaktır.

1.1.1.5. Ettorre’nin Modeli

Kendini lezbiyen olarak tanımlayan Ettorre, sosyal inşacı bir yaklaşımı 
benimsemiş, lezbiyenliği karmaşık ve değişen bir toplumsal gerçeklik olarak 
ifade etmiştir. Sosyal bir inşa olarak lezbiyenliğin, toplumdaki bir kadın için 
çeşitli etkileşimleri ifade edeceğini savunmuştur. Ettorre (1980), “lezbiyen 
pratiği” başlığı altında dört lezbiyen alt tipini de listelemiştir. Birincisi, 
“heteroseksüel” lezbiyenlerdir. Bu lezbiyenler, ilişkileri için heteroseksüel rol 
modeller aramaktadır. Genellikle açık değillerdir, lezbiyen olarak doğduklarını 
hissetmektedirler ve politik değildiler. İkincisi, statüko lezbiyenleridir. Bu 
lezbiyenler, kapalı ve apolitiktirler ancak heteroseksüel rolleri taklit etmeyi 
reddetmektedirler. Bu grup, lezbiyen doğduklarını düşünenler ve lezbiyenliği
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seçenler arasında eşit olarak bölünmüştür. Üçüncüsü, reformist 
lezbiyenlerdir. Bu lezbiyenler genellikle politik olarak aktiftirler, toplumsal 
normlara meydan okumaktadırlar ancak bulundukları sistemin dışına 
çıkmamaktadırlar. Dördüncüsü ise uç lezbiyenlerdir. Bu lezbiyenler, 
biseksüeller, bekar lezbiyenler, lezbiyen anneler olmak üzere üç alt 
grubu içermektedir. Görüldüğü üzere Ettorre iki farklı sınıflandırma sistemi 
önermektedir. Son kategori olan “uç lezbiyenler”, çok farklı insan türlerini 
içerebilme potansiyeline sahiptir ancak herhangi bir geçerliliğinin 
olabildiğini söylemek mümkün değildir. Bunun yanında Ettorre, lezbiyenlerin 
başlangıçta var oluşlarıyla ilgili nasıl bir kimlik duygusuna sahip olup 
olmadıklarıyla ilgilenmemiştir ve katılımcıların nasıl sınıflandırıldığını 
açıklamamıştır.

1.1.1.6. Coleman’ın Modeli

Coleman (1982), eşcinsel çocukların ebeveynlerinin, açılma sürecinin beş 
gelişim aşamasını anlayarak çocuklarının eşcinselliği hakkında daha derin bir 
kavrayış elde edebileceklerini düşünmektedir. Ancak tüm gey ve lezbiyenlerin 
bu aşamalardan sırayla geçtiklerini ya da hepsinin beş aşamayı da tamamladığını 
varsaymamaktadır. Coleman’ın sunduğu açılma modelindeki beş gelişim 
aşamasından birincisi açılma öncesi dönemdir. Coleman, cinsiyet kimliği 
ve cinsiyet rollerinin üç yaşına kadar oluştuğunu, dolayısıyla cinsel nesne 
seçiminin cinsiyet kimliğinin bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Coleman’ın 
sunduğu açılma modelindeki beş gelişim aşamasından ikincisi açılma dönemidir. 
Kişiler bu aşamanın ilk gelişimsel görevi olan eşcinsel duygularını kabul 
ettiklerinde bu aşamaya geçmektedirler. Bu durum, ne anlama geldiğini tam 
olarak anlamadan veya etiketlemeden, kafa karıştırıcı bir eşcinsel düşünceyi 
veya fanteziyi kabul etmek anlamına gelebilmektedir. Coleman’ın sunduğu 
açılma modelindeki beş gelişim aşamasından üçüncüsü keşif dönemidir. Yeni 
bir cinsel kimlik denemesinin bu aşaması, heteroseksüel ergenin başkalarıyla 
ilk büyük cinsel aktivite deneyimiyle benzerlik göstermektedir. Coleman’ın 
sunduğu açılma modelindeki beş gelişim aşamasından dördüncüsü ilk ilişkiler 
dönemidir. Bu dönem, bir cinsel birliktelik ya da sosyalleşme döneminden sonra 
keşif döneminin önemini yitirmesi, istikrarlı bir yakınlık kurulmak istenmesi 
ve kararlı bir ilişki ihtiyacının önem kazanmasını içermektedir. Coleman’ın 
sunduğu açılma modelindeki beş gelişim aşamasından beşincisi ve sonuncusu 
uyum dönemidir. Bu dönem, kişinin hayatının geri kalanını sürdüreceği, açık 
uçlu olan ve devam eden bir süreçtir. 
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1.1.1.7. Minton ve McDonald’ın Modeli

Minton ve McDonald (1984), gey kimliği oluşumuna dair sembolik 
bir etkileşimci çerçeve kullanmışlardır. Bu çerçevedeki süreçlerin lezbiyen 
gelişimi için geçerli olabileceğini de varsaymışlardır. Modelleri, belirli bir 
sosyal bağlamda bireyselliğe, belirli olaylara veya duygulara anlamlar seçme 
ve atama olanağı vermektedir. Çerçeve olarak Habermas (1972)’ın ego gelişimi 
modelini kullanmışlardır. Minton ve McDonald, ego gelişim modelini, eşcinsel 
erkek kimlik gelişimine dört biçimde uyarlamıştır. Birincisi simbiyotik olarak 
adlandırılan kimlik farkındalığının eksikliğidir. İkincisi, benmerkezci olarak 
adlandırılan ilk kimlik farkındalığıdır. Benmerkezci biçimde, kişinin daha sonra 
kendisini eşcinsel olarak etiketlemesine temel teşkil edebilecek deneyimleri 
veya duyguları olduğu, bu deneyimler arasında fanteziler, rüyalar, cinsel 
karşılaşmalar, cinsiyet kodlu davranışların yer alabileceği belirtilmektedir. 
Tüm bunlar “farklı” hissetmeye katkıda bulunmaktadır. Üçüncüsü sosyo-
sentrik olarak adlandırılan cinsel normların öğrenilmesidir. Eşcinsel kişiler 
ve topluluklar hakkında farkındalığın artması, bazı bireyler için rahatlama ve 
bazıları için de endişe yaratabilmektedir. Bu noktada bireyin davranışı ile cinsel 
kimliği arasında bir uyumsuzluk olabilmektedir. Bu tutarsızlık kafa karışıklığı 
yarattığında, kişi eşcinsel dünyada bilgi veya bağlantı arayışına girebilmektedir. 
Eşcinsellik hakkında normatif, geleneksel varsayımların toplum merkezli 
içselleştirilmesi de mümkün olabilmektedir. Dördüncüsü ise evrenselci olarak 
adlandırılan baskın cinsel normların eleştirel değerlendirmesidir. Bu biçimde, 
kişi kendini eşcinsel olarak kabul etmekte ve bu kimliğe bağlılık göstermektedir. 
Bu aşamada, kimliğin kabulü, eşcinsel kimliğe bağlılık ve kimliğe uyum 
görülebilmektedir. Dolayısıyla evrenselci aşama “açılma” dönemidir. 

1.1.1.8. Cass’in Modeli

Vivian Cass, yıllar süren klinik çalışmalar sonucunda, LGB kimlik gelişimi 
için altı basamaklı bir model sunmuştur (Cass, 1979; Cass, 1984). Kendisi kimlik 
anlayışına hem kişisel hem de sosyal bileşenleri eklemiştir. Cass’in oluşturduğu 
model, kişilerarası uyum teorisi üzerine oturtulmuştur ve bu teori sosyal 
hizmet disiplininde de çok önemli olan çevresi içerisinde birey yaklaşımına 
benzemektedir. Cass, sunduğu modelde, altı kimlik aşamasına (kimlik karmaşası, 
kimlik karşılaştırması, kimlik toleransı, kimliğin kabulü, kimliğin yüceltilmesi 
ve kimlik sentezi) dikkat çekmektedir. Kimlik karmaşası basamağında, 
LGB’ler, düşünce, duygu ve davranışlarda cinsel yönelimleri ile ilgili bilinçli 
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bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu farkındalık halinde bireyler, kendi cinsel 
yönelimlerini gey, lezbiyen, ya da biseksüel olarak isimlendirilebileceklerinin 
farkına varmaktadırlar. İkinci aşama olan kimlik karşılaştırması, bireylerin 
kendilerinin, LGB yönelime sahip olabilecekleri ihtimalini kabul etmesini 
içermektedir. Kendilerini diğerleriyle kıyaslamaya, uyumsuzluk ve uyuşmazlık 
deneyimlemeye ve sosyal olarak kabul edilmiş ve baskın olan heteroseksüel 
kültürden farklı olduklarını fark etmeye başlamaktadırlar. Üçüncü basamak 
kimlik toleransı olarak ifade edilmektedir. Bireyler kendilerinin LGB olduğu 
konusunda oldukça emin hareket etmektedirler. Sosyal izolasyon hissini 
azaltmaya yönelik başka LGB özne arayışı içerisine girmeye başlanabilmekte 
ve bu arayış daha çok LGB olma halinin sosyal damgalanmasına karşı bir 
arayışı içermektedir. Kimlik toleransı cinsel yönelimi kabul etmektense cinsel 
yönelimin toleransıyla ilgilidir. Dördüncü basamak olan kimliğin kabulü 
bireylerin kendi cinsel yönelimlerinden oldukça emin ve kendilerinin bu yönüyle 
ilgili pozitif bir kabule sahip olmalarını ifade etmektedir. Beşinci basamak olan 
kimliğin yüceltilmesi, LGB’lerin, oluşturdukları pozitif benlik algısı ile baskın 
heteroseksist toplumdan gelen sosyal damgalanma arasındaki farklar üzerine bir 
bilinç geliştirmesini içermektedir. Beşinci basamaktakiler için onları baskılayan 
heteroseksist kültüre karşı öfke hissetmeleri tipik bir durum olarak görülmektedir. 
Altıncı basamak olan kimlik sentezi, LGB’lerin, beşinci basamaktaki iki ayrı 
kutuplara böldükleri “onlar ve biz” durumundan sıyrılmaları sürecini ifade 
etmektedir. Altıncı basamakta, LGB’ler, cinsel yönelimin, çok yönlü kişisel 
kimliğin sadece bir bileşeni olduğunu fark etmektedirler. LGB’lerin kamusal 
ve özel kimlikleri iki farklı imaj yerine birbirine sentezlenmiş tek bir imaja 
dönüşmektedir. Altıncı basamaktakiler için cinsel yönelimlerini başkalarına 
açmak, önemli bir kişisel konudan ziyade kimliklerinin daha çok bir yan ürünü 
haline gelmektedir.

1.1.1.9. Chapman ve Brannock’ın Modeli

Chapman ve Brannock (1987), açılma ile ilgili modellerini, özcü bir 
bakış açısıyla lezbiyen kimlikle sınırlamışlardır. Lezbiyen kimliğin kadınlarda 
anlaşılmadan önce var olduğunu, ancak lezbiyen kimliği ön plana çıkarmak için 
bazı tutarsızlıkların gerekli olduğunu öne sürmüşlerdir. Chapman ve Brannock, 
lezbiyen bir kimliğinin oluşumunda beş aşama önermişlerdir. Bu aşamalardan 
birincisi, aynı cinsiyete yönelmedir. Bu aşamada kadınlar aynı cinsiyetteki 
birine yönelebilir ancak kendilerine herhangi bir cinsel yönelim adlandırması 
yapmamaktadır. Modelin ikinci aşaması, uyumsuzluk olarak adlandırılmaktadır. 
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Bir kadın, diğer kadınlara karşı duygularının çoğu arkadaşından farklı olduğunu 
fark etmekte ve kendini izole hissetmeye başlamaktadır. Üçüncü aşama, kendi 
kendini sorgulama ve keşif sürecini içermektedir. Bu aşamada, bir kadın önce 
lezbiyen olabileceğini düşünmekte ve bu olasılığı lezbiyen topluluktaki, genel 
olarak eşcinsel topluluklarındaki temaslar yoluyla veya destekleyici insanlarla 
tartışmalar yoluyla keşfetmeye başlamaktadır. Dördüncü aşama kendini 
tanımlamadır. Bu aşamada, kişinin kendini keşfetme süreci olumluysa, kişi kadın 
bir lezbiyen olarak kendi kimliğini doğrulayabilmektedir. Beşinci ve son aşama 
yaşam tarzı seçimiyle ilgilidir. Bu aşamada, bir kadın ilişki için başka kadınlarla 
iletişim kurabilmekte veya bekarlık gibi diğer seçenekleri değerlendirmeye 
karar verebilmektedir.

1.1.1.10. Kitzinger’ın Modeli

Kitzinger (1987), sosyal bilim araştırma metodolojisine sert bir eleştiri 
getirmiştir. Lezbiyenlerin kendi kimlikleriyle ilgili farklı açıklamalarını Q-sort 
adlı istatistiksel bir prosedür (sosyal bilimlerde insanların öznelliklerini - yani 
bakış açılarını incelemek için kullanılan bir araştırma yöntemi) kullanarak 
tanımlamıştır. Kitzinger, Q-sort istatiksel analizinden elde ettiği verilerle beş tür 
lezbiyen karakteristiği ortaya koymuştur. İlk lezbiyen karakteristiği kişisel tatmin 
olarak lezbiyenliktir. Bu gruptaki kadınların tamamı evlidir ve heteroseksüelliği 
reddetmenin getirdiği doyum ve özgürlüğü vurgulamışlardır. İkinci karakteristik, 
cinsiyete değil, bir kişiye aşık olmak ile ilgili olarak bulgulanmıştır. Bu gruptaki 
kadınlar kendilerini etiketlemeyi sevmediklerini ve bir kadına âşık olmak için 
“var olduklarını” belirtmişlerdir. Erkekler hakkında olumlu tutumlara sahip 
olup hiçbiri erkeklerle gelecekte cinsel ilişki yaşama olasılığını dışlamamıştır. 
Bazıları ise biseksüel kimliğe sıcak baktığını ve bu kimliği kabullendiğini ifade 
etmiştir. Üçüncü karakteristik, seksin, kimliğin sadece küçük bir parçası olması 
ile ilgilidir. Bu gruptaki kadınlar apolitiktir ve lezbiyen olarak güçlü bir kimlik 
duygusuna sahip değillerdir. Kendilerini lezbiyen olarak tanımlamamayı tercih 
etmelerine rağmen, lezbiyen olarak doğduklarını hissetmektedirler. Birçoğu 
geçmiş deneyimlerini özcü bir lezbiyenlik görüşüyle   uyumlu olacak şekilde 
yeniden yapılandırmaktadır. Dördüncü karakteristik, siyasi lezbiyenlerdir. Bu 
gruptaki kişiler, lezbiyen olarak doğmadıklarını, ancak erken deneyimler veya 
feminizm tarafından bu şekilde olduklarını belirten kadınlardan oluşmaktadır. 
Beşinci karakteristik, lezbiyenliğin bir terslik olarak görülmesiyle ilgilidir. 
Bu gruptaki kadınlar duygusal ve davranışsal olarak kapalı ve apolitiktir. 
Lezbiyen var oluşlarını seçmediklerini, bu durumun onları zorladığını ve 
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değiştiremediklerini ifade etmişlerdir. Lezbiyen kimliğe dair anlatımlarında, 
inançlarındaki günah ve hastalık yargılarının bazı bileşenleri (normal olmama, 
sapkınlık, günahkar vd.) mevcuttur.

1.1.1.11. Troiden’ın Modeli

Troiden (1988, 1989), bireylerin, eşcinselliği, kimlikleri olarak kabul 
etme aşamalarını detaylandırmaktadır. Troiden’ın modelinin duyarlılaşma, 
ayrışma ve anlamlandırma (kimlik karmaşası), açılma (kimlik varsayımı) ve 
adanmışlık/bağlılık olmak üzere dört aşaması vardır. Duyarlılaşma, ilk aşama 
olarak ifade edilmektedir ve genellikle ergenlikten önce ortaya çıkmaktadır. Bu 
aşamada çoğu genç eşcinselliği hayatlarının bir parçası olarak görmemektedir. 
Bununla birlikte, diğerleri gençken eşcinsel deneyimler yaşayabilmektedir 
ve bu durum daha sonra kendilerini eşcinsel olarak varsaymak için bir temel 
oluşturabilmektedir. İkinci aşama olan ayrışma ve anlamlandırma (kimlik 
karmaşası), bireylerin, duygularını eşcinsel davranışlara yol açıp açmayacağını 
sorgulamaya başlamasını içermektedir. Üçüncü aşama olan açılma, bireylerin 
eşcinsel kimliklerini diğer eşcinsellere beyan etme sürecini içermektedir. Gizli 
eşcinseller (kimliklerini beyan etmemiş olanlar), diğer eşcinsellerle düzenli 
olarak karşılaşabilmekte ve eşcinsellik ile ilgili kültürü keşfedebilmektedir. 
Son aşama olan adanmışlık/bağlılık, bireylerin eşcinselliği bir yaşam biçimi 
olarak benimsemesi anlamına gelmektedir. Bireyler, cinselliklerinin tamamen 
farkındadırlar ve eşcinselliği geçerli/olumlu bir kimlik olarak görmektedirler.

1.1.1.12. Rust’ın Modeli

Rust (1992, 1993), lezbiyen ve biseksüel kadın kimliklerinin inşası üzerine 
makaleler yazmıştır. Kimlik tanımını, özsel örgütlenmenin bir yansımasından ziyade 
sosyo-politik örgütlenmenin bir yansıması olarak ifade etmiş; açılmayı, kişinin 
özünü keşfetme sürecinden çok, kendini sosyal yapılar açısından tanımlama süreci 
olduğunu aktarmıştır. Modelinde, öz kimliğin gerçek bir şey olmadığını, kişinin 
sosyal konumunun bir tanımı olduğunu belirtmiştir. Rust, lezbiyenlerin genellikle 
biseksüel kadınları “kişisel, sosyal ve politik bir tehdit” olarak gördüklerini ve 
bazen biseksüellerin var olup olmadığının sorgulandığını da ifade etmiştir. Rust’ın 
çalışmasındaki lezbiyen ve biseksüel kadınlar arasındaki temel farklar, gerçek 
davranışlarda ve hatta çekiciliklerde değil, deneyimin yorumlandığı kavramsal 
çerçevede önemli olmuştur. Rust, tarihsel olarak lezbiyen kimliğin ataerkilliğe ve 
heteroseksizme bir meydan okuma olarak görüldüğünü belirtmiştir. 
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1.1.1.13. D’Augelli’nin Modeli

D’Augelli (1994)’nin cinsel kimlik gelişim modeli altı aşamayı 
içermektedir. Birinci aşamada, insanların aynı cinsiyetten insanlara ilgili 
duymasıyla şekillenen “heteroseksüellikten çıkma” olgusu gözlemlenmektedir. 
İkinci aşamada, bireyler, kişisel bir cinsel azınlık kimliği geliştirerek, kendileri 
için sosyo-duygusal istikrarı sağlamaya çalışmakta, ön yargılara, kalıp 
yargılara ve klişelere karşı çıkmakta ve cinsel bir azınlık kimliği yaratmak 
için çabalamaktadırlar. Üçüncü aşamada, bireyler cinsel bir azınlık kimliği 
geliştirerek, farklı destek ağları oluşturmakta ve ilişkiler kurmaktadırlar. 
Dördüncü aşamada, insanlar ebeveynlerine var olan kimliklerini açıklayarak 
samimi ve içten duygularla ilişkilerini sürdürmektedirler. Beşinci aşamada, 
“cinsel azınlık yakınlığı” geliştirerek, kendilerini özgür bir biçimde ifade 
edebilecekleri ortamlara giriş yapmakta, bu ilişkilenmelerde rol modellerine 
ihtiyaç duymadan daha samimi hale gelmektedirler. Altıncı aşamada ise insanlar 
bir cinsel azınlık topluluğuna katılım göstermekte ve politik olarak aktivizm 
yapmaktadırlar.

1.1.1.14. Weinberg, Williams ve Prior’ın Modeli

Weinberg ve ark. (1994) dört aşamalı bir biseksüel kimlik geliştirme 
modeli önermişlerdir. Birinci aşama, kafa karışıklığını içermekte, bireyler 
cinsel olarak aynı cinsiyete ilgi duyduklarını kabul etmektedirler. Bu durum, 
kendilerinin deneyimlerini herhangi bir kategoriye yerleştirememe ile birlikte 
ortaya çıkmaktadır. İkinci aşamada, etiket bulmayı/adlandırmayı ve uygulamayı 
içermekte, bireyler biseksüel olmanın ne anlama geldiğini keşfederek, diğer 
biseksüellerden destek almaktadırlar. Üçüncü aşama, kimliğe yerleşme 
olarak ifade edilmekte, bireyler kendilerini kabul etmekte ve başkalarının ne 
düşündüğünü daha az önemsemektedirler. Dördüncü aşama ise bireylerin 
süregelen belirsizlikle birlikte biseksüel bir kimlik kazanımına işaret etmektedir.

1.1.1.15. McCarn ve Fassinger’ın Modeli

McCarn ve Fassinger (1996), lezbiyen kimlik gelişimine odaklanan 
dört aşamadan oluşan bir model geliştirmişlerdir. Birinci aşama, farkındalığı 
içermekte, bireylerin duygularında ve düşüncelerinde farklı hissetmesini odak 
almaktadır. İkinci aşama olan keşif, insanların duygularında ve düşüncelerinde 
farklı hissetmesinin güçlenmesini, bu duygularının ve düşüncelerinin derinlerine 
inmelerini ifade etmektedir. Bağlılığın derinleştiği üçüncü aşamada, bireylerin 
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yakınlık ve seks hakkındaki düşünceleri daha net hale gelmekte, bireyler gey 
ve lezbiyen topluluklarına daha fazla dahil olmaktadır. Dördüncü aşama ise 
kimliğin içselleştirilmesini belirtmekte, bireylerin ezilen bir azınlık grubuna dahil 
olmaları ve aktivizme katılabilmelerinin söz konusu olduğu ifade edilmektedir.

1.1.1.16. Bockting ve Coleman’ın Modeli

Bockting ve Coleman (2007), translar için kimlik gelişim modelini, 
açılma öncesi, açılma, keşif, yakınlık ve kimlik uyumu olmak üzere beş 
aşamada sunmuşlardır. Açılma öncesi aşamada, bireyler cinsiyetler arası 
duygu ve davranışlar yaşamaktadırlar. Açılma aşamasında, bireyler kendilerini 
ve başkalarını anlayarak ya da anlamlandırarak ilk açılma deneyimlerini 
gerçekleştirmektedir. Açılma aşaması, sosyal desteği olmayan kişiler için zorlu 
bir süreci beraberinde getirmektedir. Keşif aşamasında, bireyler yeni ilişkiler 
geliştirmekte, cinsiyet ifadesi ile ilgili pratikler yapabilmekte, çevrelerindeki 
insanların ikili cinsiyete dair görüşlerine yanıt vermeyi öğrenmekte ve 
cinsiyetlerle ilgili klişelerin farkında olmaktadırlar. Yakınlık aşamasında, 
bireyler çevrelerindeki insanlarla yakınlık kurmakta zorlanabilmekte, yakınlık 
kurma ile ilgili mücadele içinde olabilmektedirler. Kimlik uyumu aşamasında, 
bireyler kendilerini daha fazla kabul etmekte ve trans olmayı benliğin sadece bir 
yönü olarak görmektedirler.

1.1.1.17. Simons’ın Modeli

Bu model, transların kimlik gelişimi için ardışık olmayan sekiz süreci 
(kendini tanımlama, doğrulama, sergileme, eylem/proaksiyon, geçiş, kesişme, 
geçirme ve keşif) içermektedir (Simons ve ark., 2020). Kendini tanımlama süreci, 
kişinin kendisini trans olarak tanımladığı zamana denk gelmektedir. Doğrulama 
süreci, kişinin kendisi hakkında daha fazla şeyi/şeyleri öğrendiği zamandır. Bu 
süreçte kitaplardan, dergilerden, internetten bilgi alınabilmektedir. Sergileme 
süreci, bireylerin toplumdaki cisnormatif düzen nedeniyle “farklı” davranış 
sergilediklerini fark ettikleri zamandır. Bu süreçte bireylere “erkek Fatma” ya 
da feminen gibi söylemlerde bulunulabilmektedir. Eylem/proaksiyon sürecinde 
bireyler kişiliklerine dayalı davranışlar sergilemektedirler. Örneğin başkalarına 
isimlerle ilgili zamirleri nasıl doğru kullanacaklarını öğretebilmektedirler. Geçiş 
süreci, bireylerin hormon almayı ve ameliyat olmayı seçtiği zamandır. Kesişme 
süreci, bireylerin kendilerinin diğer yönlerine/kimliklerine (örneğin, ırk) dayalı 
olarak zorbalıkla nasıl başa çıkacaklarını öğrendiği zamandır. Geçirme süreci, 
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bireylerin kendilerini güvende hissetmek için kendilerini seçici olarak beyan 
ettikleri zamandır. Keşif süreci ise bireylerin daha “erkeksi” ya da “kadınsı” 
olarak ortaya çıktıkları zamandır.

1.1.2. Devam Eden Bir Süreç Olarak Açılmak

Açılmak çoğu zaman LGBTQİA+’ların hayatlarında bir kilometre 
taşı olarak görülmektedir (Higgins ve ark., 2011; Munoz, 2017; Rivers ve 
Gordon, 2010). İçsel ya da dışsal olarak diğerlerine karşı kendilerinin kim 
olduklarına dair bir sesi temsil eden açılma süreci, kişinin öncelikle kendisine 
ve daha sonra da diğerlerine (aile üyeleri, çalışma arkadaşları, inanç topluluğu 
vd.) açılmayla gözlemlenmektedir. Ancak açılmak daha gerçekçi bir yerden 
bakılırsa devam eden ve süregelen ve aslında hiç bitmeyen bir süreci temsil 
etmektedir. Sosyal çevreler sürekli değişmektedir ve LGBTQİA+’ların 
açılmayla ilgili yeni kararlar almaya ihtiyaç duydukları yeni durumlar 
oluşturmaktadır. Bazı insanlar kendi hayatlarının her kısmında görünür bir 
şekilde açık olmayı tercih edebilmekte, bazıları da belirli bağlamlarda açık 
olmak istemeyebilmektedir.

Açılma sürecinin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğuna yönelik 
bakış açısı yaşlı LGBTQİA+’ların deneyimleri ile somut bir hal alabilmektedir 
(Sharek ve ark., 2015). Yaşlı LGBTQİA+’lar, hayatları boyunca LGBTQ+ 
karşıtı bir söylem ve kültüre maruz bırakılarak yaşamaktadırlar (Fredriksen-
Goldsen ve ark., 2011; Hoekstra-Pijpers, 2022; Hughes, 2007; Keepnews, 2011). 
Kendilerini korumak adına, yaşlı LGBTQİA+’lar, kendi cinsel yönelimleri, 
cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet ifadeleri ile ilgili daha az girişken olabilmektedirler 
(Croghan ve ark., 2014; Grigorovich, 2016; Hughes ve Kentlyn, 2011; Orel, 
2014). Birçok yaşlı LGBTQİA+, aile ve arkadaşları tarafından dışlanmamak, 
işlerini kaybetmemek, fiziksel olarak saldırıya uğramamak için LGBTQİA+ 
kimliklerini saklamışlardır ve hatta yönelimlerini “heteroseksüelliğe 
çevirmek” için psikiyatrik uygulamalara zorlanmışlardır (Boggs ve ark., 2017; 
Hawthorne ve ark., 2020). Yaşlı LGBTQİA+’lar, içselleştirilmiş fobinin bir 
sonucu olarak kendilerinden nefret edebilmekte, suçluluk ve düşük benlik 
algısı yaşayabilmekte ve LGBTQİA+ topluluğunun diğer üyeleriyle ilişki 
kuramayabilmekte veya onlarla özdeşleş(e)meyebilmektedir (Hughes ve 
Kentlyn, 2011; Hughes and Keycox, 2010). Bazı yaşlı LGBTQ+’lar, cinsel 
yönelimlerini ya da cinsiyet kimliklerini, cinsiyet ifadelerini “marjinal” 
olarak kabul edebilmekte ve aynı zamanda yetiştirildikleri heteronormatif 
normlara inanabilmekte ve kimliklerini gizlemek için heteroseksüel evlilik 
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yapabilmektedir. Bazı yaşlı LGBTQİA+’lar ise, heteronormatif bir toplumun 
olumsuz sosyal etiketlerini/damgalamalarını olumlu bir eyleme dönüştürerek, 
LGBTQİA+’lar hakkındaki olumsuz etiketleri kabul etmek yerine, aktif olarak 
bu algıları değiştirmeye çalışabilmektedir.

1.1.3. Açılmayı Destekleyen ve Engelleyen Nedenler

LGBTQİA+’ların açılması ya da açılmak istemesi, kendilerini açık ve 
dürüst bir şekilde ifade etmelerinin bir göstergesi olarak görülebilmektedir 
(Ertetik, 2010). Bu durum bazı zamanlarda toplumsal olarak damgalanmaya 
neden olsa da LGBTQ+’lar için güçlendirici bir deneyim olma özelliğini 
taşımaktadır. Ayrıca LGBTQİA+’lar, çevrelerindeki insanlarla kurdukları 
etkileşimi artırmak, devam ettirmek için açılmak isteyebilmektedir. Bütünlük 
ve dürüstlük algısıyla birlikte açık bir iletişim kurmak da açılmanın 
gerçekleştirilmesinde önemli bir etken olabilmektedir. Bunun yanında, 
LGBTQ+’lar, kendi cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini ve cinsiyet 
ifadelerini gizlemenin getirdiği psikolojik ve sosyal zorlanmalardan kurtulmak 
da isteyebilmektedirler. 

LGBTQİA+’lar, çevrelerindeki kişilerin onları reddetmesi, fiziksel zarar 
görme ihtimali, ayrımcılık ve şiddete maruz bırakılma nedenleri ile açılmak 
istemeyebilmektedirler (Berzon, 2001; Pistella ve ark., 2016). Heteronormatif 
toplum düzeni içerisinde, LGBTQİA+’ların açılması, potansiyel olarak stres 
getirebilen bir sürece de işaret etmektedir. Geleneksel toplumsal cinsiyet 
rollerinin yaygın olduğu ve heteroseksüel aile kurumunun yüceltildiği 
toplumlarda, LGBTQİA+ olma deneyimi, kişinin reddedilmesine ve varlığının 
tehlikeye girmesine neden olabilmektedir.

Açılma süreci kayıp hissi ve ilişki sorunlarını da beraberinde 
getirebilmektedir (Baiocco ve ark., 2015; Henry, 2013). Açılmanın potansiyel 
olarak sadece güçlenme odaklı düşünülmemesi gerektiği, aynı zamanda 
bireylerin çevrelerindeki kişi ya da kişilerle ilişkilerinin olumsuz yönde 
değişebileceğini göz önünde bulundurmak da önemlidir (Baiocco ve ark., 2016; 
Legate ve ark., 2012). Açılmak, LGBTQİA+’ların toplum tarafından dayatılan, 
sosyal olarak oluşturulmuş ve kişisel olarak içselleştirilmiş LGBTQİA+fobileri 
ve toplumsal cinsiyet rollerinin baskısıyla yüzleşmelerini gerektirmektedir. 
Yani, görünürlüklerinin artmasına rağmen, LGBTQİA+’lar, hala geniş çapta 
marjinalleştirilen ve ötekileştirilen bir grubu temsil etmektedirler (Frost ve 
ark., 2013). Sonuç olarak, açılmak, LGBTQİA+’lar ve onların yakınları için 
potansiyel anlamda duygu yüklü bir süreci içermektedir.
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1.1.4. Açıl(a)mamanın Getirdiği Stres

LGBTQİA+’ların açılıp açılmamasına dair kararlarına saygı duyulmalıyken, 
açıl(a)mamanın getirdiği stresi -bireyin kendi kimliğinin merkezi bir parçasını 
diğerlerinden saklamasını- anlamak da önem taşımaktadır. Bireylerin sessiz 
kalması da bir çeşit baskı unsuru olarak değerlendirilebilmektedir (Rooney, 
2015). LGBTQİA+’ların sesleri susturulduğunda, kişilerin kendi kimliğine 
sahip çıkma özgürlükleri de reddedilmekte, bu noktada kişiler ve onlar gibi 
diğer herkes susturulmuş ve görünmez kılınmış olmaktadır. Açıl(a)mamak, 
ikili bir hayat yaşamayı beraberinde getirmektedir (Wandrey ve ark., 2015). Bu 
ikili hayattan birisi LGBTQİA+ olarak, diğeri ise toplum tarafından varsayılan 
baskın grubun bir üyesi olarak yaşamaktır. 

Açıl(a)mayan LGBTQİA+’lar sürekli fark edilme ve kendi istekleri dışında 
başkaları tarafından “açılmaya” zorunlu bırakılma korkusu duyabilmektedir 
(Baiocco ve ark., 2012; Griffith ve Hebl, 2002). Kendi cinsel yönelimlerinin, 
cinsiyet kimliklerinin ve cinsiyet ifadelerinin ortaya çıkarılmasının potansiyel 
negatif tepkilerinden korkarak yaşamaktadırlar. LGBTQİA+’lar, çevrelerinde 
değer verdikleri insanlara, cinsiyet kimliklerini ortaya çıkarabilecek zamirlerden 
kaçınmak ve kişisel hayatlarını gözlerden uzak bir yerde gizli olarak yaşayabilmek 
için hayatlarını bölümlere ayırmayı öğrenmektedirler. Bu saklanma/gizlenme 
sonucunda diğerlerine ilgisiz ve tek boyutlu görünme riski altına girmektedirler.

Bazı durumlarda, LGBTQİA+’lar açıldıklarında ya da başkaları tarafından 
cinsel yönelimleri ya da cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri ifşa edildiğinde 
karşılaşabilecekleri zararlı sonuçlar (örneğin, şiddet, işini kaybetmek, taciz ve 
mobbing, yakın çevre tarafından reddedilmek) nedeniyle güvende kalabilmek 
adına açılmama kararını verebilmektedir (Baiocco ve ark., 2010; Brambilla, 
2013). Ayrıca LGBTQİA+’lar, içselleştirilmiş baskı nedeniyle de açıl(a)
mamaktadır. Bireylere, gruplara olmaları gereken “yerde” durabilmeleri 
için oluşturulan olumsuz sosyal, dini ve politik mesajların içselleştirilmesini 
kapsayan bu baskı biçimi, LGBTQİA+’ların kendilerine yönelik toplumdaki 
olumsuz kalıpları, heteronormatif söylemleri, inançları içselleştirmesi anlamına 
gelmektedir. Bu durum LGBTQİA+’ların kendi cinsel yönelimleri ya da cinsiyet 
kimlikleri, cinsiyet ifadeleriyle ilgili utanç duymalarını, kendilerine olumsuz 
değer atfetmeleri ve öz benliklerinin şüpheyle dolması ile sonuçlanmaktadır 
(Conley, 2011). İçselleştirilmiş baskının beslediği açıl(a)mama, LGBTQİA+’ları 
düşük özgüven, depresyon, maddenin kötü kullanımı ve intihar gibi konularda 
daha fazla risk altına sokmaktadır (Costa ve ark., 2013).
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1.1.5. Açılma Süreci ve Sosyal Hizmet

Bireyin çevresi ile olan ilişkileri, bireylerin açılma süreci, ayrımcılık ve 
şiddet gibi yaşadıkları zorlayıcı yaşam olayları ve deneyimleri karşısındaki 
algısı, tepkisi ve tutumunu şekillendirmede önemli bir role sahiptir. Sosyal 
hizmet uzmanları, planlı müdahale süreçlerinde, bireylerin yaşam deneyimlerine 
yönelik anlamlandırmalarını ve bu yaşam deneyimleriyle ilgili baş etme 
mekanizmalarının geliştirilmesini odağına almaktadır. Ayrıca bireylerin kendi 
kaderlerini belirleme hakkı çerçevesinde özgürce yaşayabilmelerini, kendi güçlü 
yanlarını ve kaynaklarını keşfederek toplumsal yaşama katılımlarını, ihtiyaçları 
ve sorunları bağlamında kendilerini ifade etmeleri ve haklarını savunmalarını 
desteklemektedir.

Bireylerin, var olan iyilik hallerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde, 
sosyal hizmet uzmanları birey, grup ve toplulukları olumsuz yönde etkileyen 
her bir olguyu mikro, mezzo ve makro düzeyde müdahalelerle ele almaktadırlar 
(Kara, 2019). Sosyal hizmet uzmanlarının, benzer sorunları olan bireyleri bir 
araya getirerek yaptığı grup çalışması mezzo düzeyde bir uygulama olarak ifade 
edilmektedir (Güdek ve ark., 2016). LGBTQİA+’ların açılma süreci göz önünde 
bulundurularak var olan iyilik hallerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, çevreleri 
olan ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye yönelik uygulamalara 
grup çalışmaları yoluyla dahil edilmeleri önemli görülmektedir (Kara, 2021). 
Sosyal hizmet uzmanları LGBTQİA+ müracaatçıları ile gerçekleştirdikleri grup 
çalışmalarını, yaşam deneyimlerinin anlamlandırılması ve ifade edilmesine alan 
açılması, bireysel ve grup bağlamında güçlenmenin sağlanması, kimliklerin 
keşfedilmesi için bilinç oluşturulması, açılma sürecinin dikkate alınması ve 
LGBTQİA+’ların maruz bırakıldıkları ön yargı, ayrımcılık ve şiddetin neden 
olduğu stresin azaltılması ekseninde şekillendirebildikleri düşünülmektedir 
(Goodrich ve Luke, 2015). 

LGBTQİA+’ların karşı karşıya kaldığı ayrımcılık ve şiddet, onların kendi 
var oluşlarını özgürce yaşama ve bu var oluşu başkalarına beyan etmelerini 
engellemektedir. LGBTQİA+’ların kimliklerini, var oluşlarını önce kendilerine, 
daha sonrasında istedikleri başka kişilere beyan etme sürecini ifade eden açılma, 
toplumdaki olumsuz algı ve tutumlarla birlikte gerçekleşmeyebilmektedir. 
Bahsi geçen bilgiler ışığında, sosyal hizmet akademisinin LGBTQİA+’lara 
yönelik müfredat programlarını güncellemesinin, hoşgörü ve kabule ilişkin 
profesyonel söylemin gündem edilmesinin yanı sıra LGBTQİA+’ların haklarının 
savunulması, onlara yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi önem arz 
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etmektedir (Dentato vd., 2016; Goodrich ve Luke, 2015; Kara, 2018; Kara ve 
ark., 2022; Papadaki ve ark., 2013).

Farklı alanlarda sosyal hizmet uygulaması yapan LGBTQ sosyal hizmet 
öğrencileriyle gerçekleştirilen araştırmalar, bireylerin cinsel yönelimlerini, 
cinsiyet kimliklerini ve cinsiyet ifadelerini sahadaki süpervizörlere, eğitmenlere, 
personellere ve müracaatçılara açma konusundaki zorlukları (açılmayı 
seçmek, açılamamayı yönetememek, açılmaya zorlanmak, açılmaya verilen 
tepkileri yönetmek) ele almaktadır (Craig ve ark., 2015; Fairtlough ve ark., 
2012; Messinger ve ark., 2020). LGBTQ sosyal hizmet öğrencileri, uygulama 
alanlarının heteroseksist tutumları ve işleyişlerinden dolayı kimliklerini açma 
konusunda endişeli ve stresli olduklarını da ifade etmektedir. Özellikle partnerler 
ve kişisel geçmiş çerçevesindeki heteroseksist tutumların, kendilerini gizleme, 
konuşmanın odağını açılmadan uzaklaştırma ve müracaatçılarla gergin bir süreç 
yaşamaya işaret ettiğini belirten sosyal hizmet öğrencileri, süpervizörlerinin, 
kurum danışmanlarının ve müdürlerinin bahsi geçen durumları anlayamadığını 
belirtmektedir. Bazı öğrenciler saha uygulamalarında cinsel yönelimlerini 
açmama konusunda kendilerine önerilerde/tavsiyelerde bulunulduğunu bazıları 
ise kimliklerini açıklamaları yönünde baskı hissettiklerini aktarmaktadır. Tüm 
bunlar, LGBTQİA+ sosyal hizmet öğrencileri için hem alan uygulamasının hem 
de teorik zeminin, öğrencilerin kendi cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini 
ve cinsiyet ifadelerini özgür bir biçimde açmaları/ifade etmelerini kapsayacak 
bir şekilde geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Transların çok çeşitli politika alanlarında (okullar, sosyal hizmetler, 
hapishaneler, denetimli serbestlik hizmetleri, sağlık, bakım ve güvenlik ile ilgili 
kamu kurumları) önemli düzeylerde eşitsizlik yaşadıkları gözlemlenmektedir 
(Government Equalities Office, 2016; House of Commons Women and Equalities 
Committee, 2016). Bu kapsamda özellikle çocuklarla ve ailelerle çalışan 
sosyal hizmet uzmanlarının, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi çerçevesinde 
yeterliliklerinin ve tutumlarının araştırılması söz konusu olmaktadır (Gregor 
ve ark., 2016). Örneğin İngiltere’de gerçekleştirilen bir araştırma, translara 
özgü sosyal hizmet araştırmalarının eksikliğini ifade ederek, transların sosyal 
ve bakım ortamlarında genellikle kötü deneyimler yaşadıklarını göstermiştir 
(Hudson-Sharp, 2018). Bunların yanında, çocukluk döneminde gerçekleşen 
“cinsiyet hoşnutsuzluğunun” sosyal hizmet uzmanları tarafından yeterince 
anlaşılamadığı, çocukların ve ergenlerin sosyal hizmet uzmanlarına açılma 
konusunda güvensizlik yaşadıkları ve bunların da transların ayrımcılığa 
maruz bırakılmalarına neden olduğu belirtilmektedir. Kuzey Amerika’da 
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gerçekleştirilen bir araştırma ise okul sosyal hizmet uzmanlarının cinsiyet 
kimliği ve cinsiyet ifadesine yönelik algıları, tutumları ve uygulamaları hakkında 
bulgular sunmaktadır (de Jong, 2015). İlgili bulgular, okul sosyal hizmet 
uzmanlarının, trans öğrencilerin kendilerini açmaları ile ilgili desteklenmeleri ve 
savunulmaları yönünde istekli olduklarını ancak cinsiyet kimliği kavramını dar 
bir bakış açısıyla ele aldıklarını ve diğer okul personellerinin trans öğrencilerin 
haklarını savunma noktasında tam katılımını sağlayamadıklarını göstermiştir. 
Bu bulgular, LGBTQİA+ çocukların ve ergenlerin haklarının savunulması 
çerçevesinde okul sosyal hizmeti uygulamasının önemine dikkat çekmekle 
birlikte sosyal hizmet uzmanlarının varlığının, LGBTQİA+ öğrencilerin 
kimliklerini açma konusunda gerekli olduğuna işaret etmektedir.

Eşcinsel bir sosyal hizmet uzmanının açılma konusundaki kendi 
düşüncelerine ve deneyimlerine yer verdiği bir araştırma, queer seslerin 
duyulması, benimsenmesi ve kullanılmasına yönelik hem kişisel hem de mesleki 
bir mücadeleyi derinlemesine incelemiştir (Turner, 2015). Bu incelemede, 
eşcinsel bir sosyal hizmet uzmanının, mesleki gelişimine anlam kazandıran 
durumların, açılma sürecinde karşılaşılan engellerin kucaklanması olduğu 
ifade edilmiştir. Açılma süreciyle bağlantılı olan ön yargı, baskı ve ayrımcılık 
deneyimlerinin sosyal hizmet mesleğine girme kararı, uygulama ortamları ve 
hizmet verilen nüfusun seçimi, temel alınan teorik perspektifler ve savunuculuk 
rolleri ile yakından ilişkili olduğu aktarılmıştır. Turner, farklı seslerin duyulması, 
kimliklerin özgür bir biçimde ifade edilmesi, zorlu deneyimlerin güçlendirici 
yanlarının keşfedilmesi, heteronormativite ve ikili cinsiyet rolü beklentileriyle 
mücadele edilmesi noktasında sosyal hizmet mesleğinin önemine de dikkat 
çekmiştir. 

Sosyal hizmet müdahalesiyle ilgili süreçlerde, LGBTQ+’ların özellikle 
açılma süreçlerine odaklanılması gerektiğini belirten araştırmalar (Rubel ve Atieno 
Okech., 2017; Vereen ve Bohecker, 2017), bireysel danışmanlık yöntemlerinin 
ötesinde, grup sürecinin yarattığı terapötik faktörlerin, açılma sürecinde 
LGBTQİA+’lar için hem olumlu hem de olumsuz deneyimlerin anlatabilmesine 
ortam yaratabileceğini ve geleceğe yönelik hikayeler oluşturulabileceğini 
savunmaktadır. LGBTQİA+’ların güçlü yönlerine odaklanan ve güçlendirmeye 
dair ilkeleri ve stratejileri savunan grup çalışmalarından yararlanmanın, 
LGBTQİA+’ları hem kişisel hem de sosyal olarak güçlendirebileceği ve 
onların açılma süreçlerine yarar sağlayacağı da belirtilmektedir. Güçlendirmeye 
dair ilkeler ve stratejiler, her bireyin, grubun ve toplumun güçlü yanları ve 
kaynakları olduğuna, özellikle grupların yer aldığı ortamların kaynaklarla 
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dolu olduğuna işaret etmektedir (Parsons, 1991). Bunların yanında, bahsi 
geçen ilkeler ve stratejiler, bireylerin var olan iyilik hallerinin geliştirilmesi ve 
refahlarının sağlanmasını içermektedir. Güçlendirmeye dair ilkeler, bireylerin 
yaşam deneyimlerinin varlığını kabul ederek, hayatlarını dönüştürmek için 
kendi potansiyellerini kullanabilmelerinin esas olduğunu savunmaktadır. 
Ayrıca ilkeler ve stratejiler, bireylerin yaşamlarında maruz bırakıldıkları 
ayrımcılıkların, şiddetin, ihmal ve istismarların, nefret söylemlerinin zorlayıcı 
ve tetikleyici olabileceğini, yine bireylerin bu zorlayıcı olgulara güçlendirmeyle 
birlikte meydan okuyabileceği yönünde bir süreci öngörmektedir. 

Gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarında, uygulayıcıların kendi 
cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini beyan ederek, güvenli bir 
alanın oluşmasına katkıda bulunması, katılımcıların kendi deneyimlerini 
anlatabilmelerini teşvik etmesi açısından önemli kabul edilmektedir. Lander 
(2020), LGBTQİA+ gençlere yönelik, farkındalık, duygu durumu düzenleme, 
kabul ve yargılamama gibi olguların gelişmesine yardımcı olmak için Bütünsel 
Sanat Temelli Bilinçli Farkındalık Programı gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirdiği 
bu programın en dikkat çekici özelliklerinden birisi, LGBTQİA+’lara yönelik 
kapsayıcı ve olumlayıcı ruh sağlığı stratejilerini aktarmayı amaçladığı bir 
toplantıda, öğrencilerin, öğretmenlerin, sosyal hizmet uzmanlarının ve yönetim 
kadrosunun önünde kendi kimliğini ve yönelimini açıklamış olmasıdır. 
Lander, cinsel yönelimini ve cinsiyet kimliğini beyan etmesinin, kendisini 
hem savunmasız hissettirdiğini hem de güçlendirici bir deneyime işaret ettiğini 
belirtmiştir. Bu beyanın sonrasında birçok LGBTQİA+ öğrencinin ve sosyal 
hizmet uzmanının, kendisinden bu açılmayı duymanın güçlendirici ve cesaret 
verici olduğunu dile getirdiklerini de ifade etmiştir. Bunun yanında Lander, 
bahsi geçen program kapsamında, kendisinin açılmayıp (kendi tabiriyle dolapta 
saklanırken) LGBTQİA+ gençlerin kendileriyle ve kim olduklarıyla rahat 
olmalarını istemeyi samimi bulmadığını ve bu nedenle açılmayı tercih etmesinin 
yararlı olabileceğini düşündüğünü aktarmıştır. 

SONUÇ

Bu çalışma, özellikle LGBTQİA+’lar özelinde, çeşitli müracaatçı 
gruplarının seslerinin duyulabilmesi, açılma süreci ve sosyal hizmet mesleği 
arasındaki bağlantıların keşfedilmesine yönelik bir incelemeyi ortaya koymaya 
amaçlamıştır. Sosyal hizmetin temel odaklarından olan var olan iyilik halinin 
geliştirilmesi, güçlendirme, farklılıklara ve çeşitliliklere saygı doğrultusunda 
sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların toplum içerisindeki temel ihtiyaçlarını 
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belirleyebilmek ve deneyimledikleri sorunları çözüme kavuşturmak için 
becerilerini ve rollerini etik ilkeler çerçevesinde yerine getirmek durumundadır. 
Farklılıklara ve çeşitliliklere saygının temel alınmadığı, ayrımcılıklara ve şiddete 
maruz bırakılanların ihtiyaçlarının, sorunlarının ve haklarının görmezden 
gelindiği durumlarda ise sosyal hizmet uzmanları müracaatçıların haklarını 
savunmak, onları güçlendirmek, kendi kaderlerini belirleme yönündeki süreçleri 
işlevsel hale getirmek için planlı mesleki müdahaleler gerçekleştirmektedir. 
Bu doğrultuda sosyal hizmetin temelini oluşturan farklılıklara ve çeşitliliklere 
saygıyı destekleyen, güçlendirmeyi artıran, kendi kaderini belirleme hakkını 
ilerleten müdahalelerin önemi, toplumda farklı ayrımcılık ve şiddet biçimlerine 
maruz bırakılan, ihtiyaçları ve sorunları araştırılmayıp görmezden gelinen 
LGBTQİA+’lar için daha da artmaktadır. LGBTQİA+’ların ihtiyaçlarına ve 
sorunlarına yanıt verebilen, onlar için güvenli bir alan yaratan grup müdahaleleri 
ile belirtilen bu sorunlara çözüm getirilebilmesi, LGBTQİA+’ların yoğun olarak 
deneyimledikleri baskı, ayrımcılık ve şiddet nedeniyle olumsuz olarak etkilenen 
özgüvenleri ve kendini açma davranışlarının geliştirilebilmesi açısından da son 
derece önemlidir.
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1. Giriş 

Allah Rasûlü (s.a.s), nübüvvet yıllarında bir yandan kendisine indirilen 
vahyi insanlara aktarmış diğer yandan ise, hayatın bütününü kapsayan 
söz ve fiilleriyle muhataplarını hidâyete yönlendirmiştir. Bu yönüyle 

kendisine inen vahiy, hikmete mebni olarak peyderpey indirilmiş, özümsenerek 
hayata yansıtılmıştır. Zira O, içinde yaşadığı toplumu vahye müstenid olarak 
olgunlaştırmaya çalışmış ve her fırsatta zihinleri vahye yönlendirmiştir. Nâzil 
vahyin, ümmî bir topluma indiği dikkate alınırsa, Hz. Peygamber’in söz ve 
eylemlerinin toplum için ne denli önemli olduğu anlaşılacaktır. Bundan ötürü 
Allah Rasûlü (s.a.s), insanların Kelâm-ı İlâhî’ye olan ilgilerini artırmak istediği 
ve bu meyanda kendisinden pekçok hadis sâdır olduğu bilinmektedir. Kelâm-ı 
İlâhî ile ilgili sâdır olan bu hadisler, vahyin ilk muhatabı olan sahâbîler tarafından 
alınmış ve muhafaza edilerek sonraki nesillere nakledilmiştir. 
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Allah Rasûlü’nden (s.a.s) kıraat ilmiyle ilgili sâdır olan hadislerin bir 
kısmı, “Kur’ân’ın faziletleri” diye çevirdiğimiz “Fezâilu’l-Kur’ân”la ilgilidir. 
Bazı muhaddisler, bu konuyla ilgili müstakil bölümler oluşturmuşlar, bazıları ise 
konu ile ilgili hadisleri diğer bölümler içerisinde çeşitli vesilelerle ele almışlardır. 
Kâri ve müfessirlerin bir kısmı da, konunun önemine binaen müstakil eser telif 
etmişlerdir. Genel karakteri itibariyle böyle bir bölüm açılmasının veya müstakil 
eser telif edilmesinin elbette birçok sebebi bulunmaktadır. Bunları; Kur’ân’ın 
Allah Rasûlü’nden (s.a.s) bir miras olarak alındığı bilgisinden hareketle, 
insanların dikkatini Kelâm-ı İlâhî’ye yönlendirmek, O’na olan teveccühü tahkim 
etmek vb. şeklinde sıralamak mümkündür. 

Müdevven kitapların birçoğunda Kur’ân’ın faziletine dair zikredilen 
bölüm, bab veya eserlerde isim farklılığına rastlanmaktadır. Özellikle eserler 
tasnif edilmeye başlanmasından sonra “Fezâilu’l-Kur’ân” lafzının müstakil 
bir kitap adı olarak zikredilmesi, zaman içerisinde bunun kavramsal bir 
hüviyyete kavuşmasına zemin hazırlamıştır. “Fezâilu’l-Kur’ân” rivayetlerinin 
bir yönüyle Kelâm-ı İlâhî, diğer yönüyle hadis rivayetlerine dayanması, 
muhteva bakımından hem kıraat hem tefsirle; kaynağa nispet ve nakledilme 
yönüyle de hadis ilmiyle sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. Sonraki zamanlarda 
köprü mahiyetinde bu iki branş (Kur’an/sünnet) arasında Kur’ân ilimleriyle ile 
ilgili eserler telif edilmiş ve Kelâm-ı İlâhî’nin fazileti ile ilgili rivayetlere bu 
eserelerde yer verilmiştir. 

Öte yandan fazilet lafzı, yüksek mertebeye ulaşma, ziyadeleşme, üstün 
niteliklere sahip olma, bir şeyin bakiyesi gibi anlamalara gelmektedir (İbn 
Manzûr, 1119, 7/3429; Komisyon, ts. s. 693).

Kur’ân-ı Kerim’deki kullanımı da genelde bu anlamdadır. Nitekim en-
Nisâ 4/95. “ًَؕدَرَجة اْلَقاِعدٖيَن  َعَلى  َوَاْنُفِسِهْم  ِبَاْمَواِلِهْم  يَن  اْلُمَجاِهدٖ اللّٰ  َل   Allah, malları ve“ ”َفضَّ
canlarıyla cihad edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı” ve 
el-İsrâ 17/70. “ياًل َتْفضٖ َخَلْقَنا  ْن  ِممَّ يٍر  َكثٖ َعٰلى  ْلَناُهْم   Onları yarattıklarımızın“ ”َوَفضَّ
çoğundan üstün kıldık” gibi âyetlerde فْضل lafzı zikredilmiş ve bu ifadeyle ilk 
âyette, yaratılmışların bir kısmının diğerine üstünlüğü, ikincisinde ise cihad 
edenlerin etmeyenlere nazaran farklılığı vurgulanmıştır. Bunların dışında 
Kelâm-ı İlâhî’de bu tür ifadeler, azımsanmayacak kadar çoktur. Zira İlah-i Ke-
lam’da f-d-l kökünden türeyen toplamda 103 âyet bulunmaktadır (Fuad Abdul-
baki, 1383, s. 670-671). Bu âyetlerde genel olarak, Allah’ın özelde Mü’minlere 
genelde bütün insanlara olan maddi lütuf ve cömertliği vurgulanmış, bununla da 
belli kişi ve gruplara, çeşitli varlıklara sunulan nimetler kasdedilmiştir. Ayrıca 
insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için kendilerine verilen nimetler, 
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ganimetler, zenginlikler, fetihler, zaferler vb. mevzular da bu kapsamda mütalaa 
edilmiştir. (Kutluay, 2003, s. 49-50; Kanarya, 2016, s. 3). 

Kur’ân’ın faziletleri bağlamında, onun tamamı veya birtakım sûre ve 
âyetlerini tilavet eden, öğrenen, ezberleyen ve bunların hükümlerini yaşayanların 
elde edeceği mükâfatı yine birtakım âyet ve sûrelerin şifalı oluşunu âyet ve 
hadislerde verilen bilgilerle ifade etmek üzere İslamî kaynaklarda çoğunlukla 
“Fezâilu’l/Fazlul/Fazîletül-Kur’ân” ve yer yer “Menâfiu’l-Kur’ân”, “Sevâbu’l-
Kur’ân” ve “Havâssu’l-Kur’ân” terkipleri zikredilmiştir. (Aydemir, 1995, 
12/533-534; Avcı, 2011, s. 539-540). Şunu da ifade etmek gerekir ki, kâri ve 
müfessirlerin pek çoğu söz konusu durumu ifade etmek için “Fezâilu’l/Fazlul/
Fazîletül-Kur’ân” terkibini tercih etmişlerdir. Örneğin; kâri ve müfessirlerden 
Ebû Ubeyd, İbn Kesîr; muhaddislerden Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Dârimî 
bu kavramları tercih etmişlerdir. Muhaddislerden Nesâî, “Fezâilu’l-Kur’ân” 
terkibine ilave olarak “Sevâbu’l-Kur’ân” ifadesini zikretmiştir. İmâm Mâlik ise 
Kur’ân faziletini Kitâbü’l-Kur’ân ismiyle ifade etmiştir. 

“Fezâilu’l-Kur’ân” olarak kavramlaşan ifade, ilk zamanlarda Allah 
Rasûlü’nden müşafehe yoluyla Kur’ân öğrenmenin yanı sıra bazı sûre ve 
âyetlerin fazileti ilgili yine ondan sâdır olan hadisleri kapsarken, sonraları genel 
anlamda Kelâm-ı İlâhî’yla ilgili olduğu varsayılan bazı konuları da (Kur’ân 
hâfızlarını, kâtiplerini, ilk ve son vahyi vb.) kapsar olmuştur. (en-Nesâî, 1992, s. 
17; Afsaruddin, 2001, s. 95). Her ne kadar bu kavramlar, ilk zamanlarda birbiri 
yerine zikredilse de aralarında nüansın bulunduğunu da hatırlatmak gerekir. 
Zira “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibinde, Kur’ân’ın kimi sûre ve âyetlerin üstünlük 
manası baskınken, “Sevâbu’l-Kur’ân” terkibinde Kur’ân okunması hasebiyle 
elde edilen mükâfat anlamı baskındır. Bu bağlamda bu çalışmada hem hadis hem 
kıraat ve tefsir ilmine vâkıf olan Ebû Ubeyd’in “Fezâilu’l-Kur’ân” isimli eseri 
ele alınmış ve “Fezâilu’l-Kur’ân”a dair bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Bu 
yapılırken de çalışmanın boyutu dikkate alınarak öncelikle “Fezâilu’l-Kur’ân” 
literatürü kısa ve öz bir şekilde verilmiş, ardından müellifin hayatı, “Fezâilu’l-
Kur’ân” adlı eseri ve eserinin içeriği hakkında bilgi verilmiştir. 

2. Fezâilu’l-Kur’ân Tanımı 

Bir kısım müellifler, “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibinin Kelâm-ı İlâhî’nin 
eğitimi ve öğretimi, bazı sûre ve âyetlerin dünyevî ve uhrevî faydaları ile 
ilgili Allah Rasûlü’nden sâdır olan hadisler için kullanılan terkiptir demişler 
ve sonrasında söz konusu terkibin birtakım farklı konuları da ihtiva ettiğini 
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söylemişlerdir. (Nesâî, s. 17). Bir kısım müellif de Kur’ân’ın okunup 
ezberlenmesi, yapılan amellerle birçok hasenatın elde edilip günahların 
silinmesi, şeytanın ve yandaşlarının tuzağından nasıl korunacağı, bedensel ve 
ruhsal hastalıklara düşmeme yolları (istişfâ), Allah Rasûlü (s.a.s) ve ashabının 
fazileti ile Kelâm-ı İlâhî’nin diğer kitaplardan üstünlüğü gibi konulardan 
bahseden ilimdir, demişlerdir. (Tarhûnî, 1409, s 7-8). Diğer bir kısım müellif 
ise söz konusu terkibi, genelde Kelâm-ı İlâhî’nin eğitim ve öğretimi, özelde ise 
bazı sûre ve âyetlerin mükâfatı ile Kelâm-ı İlâhî’yi tilâvet edenin elde edeceği 
kazanımları konu edinen rivayetlerdir, şeklinde tanımlamışlardır. (el-Firyâbî, 
1989, s.14).

Verdiğimiz bu tanımların dışında “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibi ile ilgili daha 
başka ifadeler de bulmak mümkündür. Şayet “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibini, 
Kelâm-ı İlâhî’nin ve bir kısım sûre ve âyetlerin faziletine tahsis eder ve bu 
meyanda değerlendirme yapacak olursak, bu durumda yukarıda verilen tanımlar 
yeterli olacaktır. Nitekim “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibi üzerinde yoğunlaşılması 
gereken mevzu, Kelâm-ı İlâhî’nin nazmına ve tarihine yönelik bütün rivayetleri 
ihtivâ eden bir nevi efradını cami ağyarını mani bir tanım yapmaktır. Buna 
göre ilk olarak vahiyden, vahiy kâtiplerinden, yazı malzemelerinden, mushaf 
özelliklerinden, okuma tarzından, Kelâm-ı İlâhî’nin eğitim/öğretim ve 
öğreticilerin faziletinden, sûrelerin ezberlenmesinden, O’nun toplanmasına 
neden olan olaylardan, savaşlardan ve hatta sahâbe arasında yaşanan bazı 
kıraat kaynaklı bazı ihtilaflardan ve Kelâm-ı İlâhî’nin çoğaltılma sebebinden de 
bahsetmek yerinde olacaktır.

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibine yakın anlamda 
“Menâfiu’l-Kur’ân”, “Sevâbu’l-Kur’ân” ve “Havâssu’l-Kur’ân” gibi ifadeler de 
zikredilmiştir. Yalnız burada “Havâssu’l-Kur’ân” tabiriyle ilgili bilgi vermek, 
konuya farklı bir perspektif kazandıracaktır. “Havâssu’l-Kur’ân” ile “Menâfiu’l-
Kur’ân” tabirleri, genel anlamda birbirine yakın anlamlar içermektedir. Örneğin; 
bu ifadelerle, Kelâm-ı İlâhî’nin tesiri, âyet ve sûrelerin faydaları, gelebilecek 
musibetlere karşı tutum, belalardan muhafaza, zalimin zulmünden korunma, 
nimetleri celbetme, hastalıklara şifa, istişfâ ve rukye gibi konular ele alınmıştır. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu ise “Fadlu’l-
Kur’ân” ve “Fezâilu’l-Kur’ân” terkipleri arasındaki farklardır. Öncelikle 
ifade etmeliyiz ki, bu iki terkip, her ne kadar aynı anlama geldiği düşünülse 
de araştırma yapıldığında bu iki ifadenin aynı anlamı içermediği anlaşılacaktır. 
Zira “Fadlu’l-Kur’ân” terkibinde Kelâm-ı İlâhî’nin, semavî kitaplara kıyasla 
üstünlüğü ortaya konmuştur. Bu da söz konusu terkibin, yalnız Kelâm-ı İlâhî’ye 
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hasredilemeyeceği, Kelâm-ı İlâhî’nin yanı sıra diğer ilahi kitaplarla da zımnî bir 
mukayeseyi ihtiva ettiği söylenebilir. Dolayısıyla Kelâm-ı İlâhî’nin tahrif olmuş 
bu kitaplardan her halükarda üstün olduğu ve böylelikle bu terkibin daha geniş 
bir anlam alanını kapsadığı görülecektir. “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibinde ise Allah 
Rasûlü’nden (s.a.s) sâdır olan Kur’ân talimi, bazı sûre ve âyetlerin fazileti, bu 
sûre ve âyetleri okumayla elde edilecek mükâfatlar gibi daha hususi ve Kelâm-ı 
İlâhî’nin kendi iç dünyasıyla ilgili bir duruma vurgu yapılmaktadır. (Firyâbî, 
s. 13.) Netice itibarıyla “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibinin, “Fadlu’l-Kur’ân” 
terkibinden daha hususi ve daha özel bir anlam içerdiği söylenebilir.

Âyetlerin kendi içerisinde üstünlük olup olamayacağı konusuna gelince 
müellifler, genellikle el-Bakara 2/106.

يٌر“ ا َاْو ِمْثِلَهؕا َاَلْم َتْعَلْم َانَّ اللَّٰ َعٰلى ُكلِّ َشْيٍء َقدٖ  Biz bir“ ”َما َنْنَسْخ ِمْن ٰاَيٍة َاْو ُنْنِسَها َنْأِت ِبَخْيٍر ِمْنهَٓ
âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyis-
ini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kādirdir” ifadesini 
tefsir ederken bu konuya temas etmişlerdir. İfadede geçen “ا ِمْنهَٓ  Ondan“ ”ِبَخْيٍر 
daha hayırlısını” ifadesini, bu tartışmanın mesnedini oluşturmaktadır.1 

3. Fezâilu’l-Kur’ân Literatürü

Hicrî ilk asırdan itibaren Fezâilu’l-Kur’ân’a dair birçok eserin telif edildiği 
bilinmektedir. Sadece Kur’ân’ın Fazileti konusunda değil başta Allah Rasûlü 
(s.a.s) olmak üzere, sahâbeden temâyüz etmiş isimlerle ilgili yine mekânlar, 
günler ve ayların fazileti hakkında da eserler kaleme alınmıştır (İsmail Paşa, 
1971, 2/195-199). Bu eserlerin bir kısmında “Fezâilu’l-Kur’ân” kavramına etra-
flıca yer verilmiştir. Buna diğer kökteş olan aynı bağlamdaki “Fazîletu’l-Kur’ân” 
ve “Fazlu’l-Kur’ân” ifadeleri de ilave edildiğinde, kapsamın daha da geniş yer 
tuttuğu söylenebilir. “القرآن  Fazîletu’l-Kur’ân”, Kur’ân ve hadislerde/فضيلة 
geçmemekle birlikte bazı klasik kaynaklarda geçtiği bilinmektedir (Vâkıa 56/75; 
Kurtubî, 1387/1967, 17/223). “فضل القرآن/Fazlu’l-Kur’ân” ise Kelâm-ı İlâhî’’de 
geçmemekle birlikte hem hadislerde 2 hem de diğer kaynak eserlerde geçmekte-
dir. 

1  Sözlükte “ortadan kaldırmak; nakletmek, beyan etmek” mânalarına gelen nesh lafzı, terim olarak şer‘î 
bir hükmün daha sonra gelen şer‘î bir delille kaldırılmasını ifade etmektedir. Neshin söz konusu olduğu 
durumlarda önceki hüküm mensûh, onu yürürlükten kaldıran yeni hüküm veya delil ise nâsih diye anılmıştır. 
İkincisinin yani nâsihin, daha hayırlı olduğu ifade edilmiş ve böylece vahyin bazı kısımları arasında bir 
üstünlük olduğu düşünülmüştür (Bilgi için bk.: Çetin, 2006, 32/579-581). 
2  Hz. Peygamber (s.a.s) Kur’an’ın diğer kelamlara üstünlüğünü anlatırken “القرآن على الكالم  ifadesiyle ”فضل 
Hâlık’ın mahluka üstünlüğü gibi olduğunu bildirmiştir (Bilgi için bk.: İsfahânî,  1985, s. 288, 289). 
Yine bunun bir benzeri “فضل القرآن على سائر الكالم” şeklinde birçok farklı rivayetle nakledilmiştir (Bilgi için bk.: 
Buhârî, 1413/1992, “Fezâilu’l-Kur’an”, 17; Beyhakî, 1413/1993, 1/583; Dav’ b. Kesîr, 1416, s. 173).
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Klasik kaynaklara bakıldığında Fazlu’l-Kur’ân izafet terkibinin, gerek 
Kur’ân’ın yüceliği gerekse onunla ilgili amellerin üstünlüğü hakkında hem 
başlık hem de metin içerisinde geçtiği görülecektir. Örneğin bu konuda eser telif 
eden Ebû Ubeyd gibi müellifler, “الناس وتعليمه  وتعّلمه  القرآن  فضل   şeklinde ”باب 
muhtelif başlıklarla konuyu ele almışlardır (Ebû Ubeyd, 2009, 1/235).

القرآن  Fezâilu’l-Kur’ân terkibine gelince Kur’ân’da/ فضائل 
zikredilmemektedir. Allah Rasûlü tarafından kullanıldığına dair kesin bir ifade 
kullanmak da zor gözükmektedir. Yalnız sahâbe ve tâbiînle birlikte bu terkip 
kullanılmış, telif edilen eserlere bu isimde bölüm ya da bab başlığı açılmıştır. 
Örneğin hadis,3 tefsir usulü kaynaklarında,4 bazı kıraat5 ve birçok tefsir eserinde6  
söz konusu terkibin zikredildiği vakidir. Bunların dışında her ne kadar isim 
farklı olsa da İmam Şâfiî (ö. 204/820) gibi müellifler, Menâfiʿu’l-Kurʾân adlı 
eserlerinde bu konuyu müstakil olarak ele almışlardır (Çelebi, 2/1277). Yine 
bunların dışında Fezâilu’l-Kur’ân ismiyle ele alınan müstakil eserler de 
mevcuttur. Örneğin; Ebû Abdullah Muhammed b. Eyyûb el-Becelî, Ca‘fer b. 
Muhammed el-Firyâbî ve İmam Nesâî’nin Fezâʾilü’l-Kurʾân’larını ve 
Kurtubî’nin el-Vecîz fî fezâʾili’l-kitâbi’l-ʿazîz’ini bu kapsama dahil edebiliriz. 
Ayrıca Abdüsselâm b. Ahmed el-Basrî’nin Şevâbü’l-Kurʾân, İbnü’l-Haşşâb’ın 
ed-Dürrü’n-nazîm fî fezâʾili’l-Kurʾâni’l-ʿazîm, Ziyâeddin el-Makdisî’nin 
Fezâʾilü’l-Kurʾân, Abdullah b. Es‘ad el-Yâfiî’nin Muhtasarü’d-düreri’n-nazîm 
fî fezâʾili’l-Kurʾâni’l-ʿazîm ve İbn Kesîr’in Fezâʾilü’l-Kurʾân adlı eserleri de bu 
konuya dair önemli eserlerdir. 

4. Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm’ın Hayatı, İlmî Kişiliği ve Eserleri

4.1. Hayatı

Müellifin doğum yeri olan Herat hakkında pek fazla ihtilaf olmamasına 
karşın doğum tarihiyle ilgili farklı ifadeler söz konusudur (Bağdâdî, 2001, 
14/393; Şeybânî, 1982, 3/13; İrbilî, 1971, 4/62; Sübkî, 1413, 2/154; Askalânî, 
1326, 8/315; Tüccar, 1994, 10/244-246). Örneğin; doğum tarihiyle ilgili hicrî 
150 (İbn Hallikân, 4/62; Kehhâle, 1993/1414, 2/642), 151 (İsfahânî, 2014, 
3/379; Bekdâş, 1991, s. 25),  154 (İbn Hallikân, 4/62; Kehhâle, 2/642), 157  

3 Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerinde; Tirmizî, Nesâî ve Ebû Dâvud’un Sünen’lerinde “كتا ب/أبواب /باب فضل القرآن” 
şeklinde bölüm veya bab başlığı olarak geçmektedir.
4 Zerkeşî’nin el-Burhân fî ʿulûmi’l-Kurʾân’ında Suyûtî’nin el-İtkân’ında.
5 es-Sehâvî’nin Cemâlü’l-kurrâʾ ve kemâlü’l-ikrâʾsında.
6 Ferrâ el-Begavî’nin Meâlimü’t-tenzîl’inde, Kurtubî’nin el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân’ında.
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(Zehebî, 1405/1985, 10/490; Ziriklî 2002, 7/176) ve 160 (Ebû Ubeyd, 1/35) gibi 
farklı rakamlar teleffuz edilmiştir. 

Künyesi, Ebû Ubeyd olan Kâsım b. Sellâm el-Herevî el-Bağdâdî’nin7 
şeceresiyle ilgili verilen bilgiler (Bağdâdî, 1968, 7/355; Buhârî, ts. 7/172; 
Nîsâbûrî, 1984, 1/594; Sadefî, 1421), 2/172; Bağdâdî, 14/406; Zehebî, 10/490). 
kendi ve babasının ismiyle sınırlı kalmıştır. Kaynaklarda Ebû Ubeyd’in geçimini 
müeddipliğin yanı sıra sürdürmekte olduğu kadılık göreviyle sağladığı yönünde 
bilgiler mevcuttur. Ebû Ubeyd, uzun bir zaman dilimi farklı şehirlerde kimi 
siyasi ve askeri yöneticilerin çocuklarına eğitim vermiştir.8 Seçkin tabakaların 
çocuklarına müeddiplik yapıp eğitim vermesinin mukâbili de haliyle büyük 
olmuştur. Zira müeddiplik, dolgun ücretin yanı sıra itibar açısından da kıymetli 
bir meslek olarak görülmüştür.

4.2. İlmî Kişiliği

Ebû Ubeyd, eğitim tahsiline doğduğu şehirde bir mahalle mektebinde 
başlamıştır. (Bağdâdî, 14/392; Zehebî, 10/491; Tüccar, 10/244-246; Küttâb, 
ekseriyetle okuma-yazma öğretimine tahsis edilmiş müessese olup bir ilköğretim 
kurumudur. Bilgi için bk. Çelebi, 38). Kaynaklarda net bir bilgiye ulaşılmamakla 
birlikte ilk eğitimine Herat’ta başladığı, şehrin seçkin âlimlerinden dersler alıp 
belli bir altyapı oluşturduktan sonra memleketinden ayrılarak ilmî yolculuklara 
çıktığı söylenmiştir. Yalnız onun Herat’taki bu ilmî faaliyetleri ile bu şehirden 
ayrılış tarihi konusunda kesin bir bilgiye rastlanmamaktadır.9

Ebû Ubeyd, İslâm dünyasının pek çok açıdan zirveyi yaşadığı bir dönemde, 
ilmî merkezlere meşakkatli yolculuklar yapmaktan geri kalmamış, ilim 
talebiyle zamanın temayüz etmiş hocalarıyla buluşmak için ilim merkezlerine 
ziyaretler gerçekleştirmiştir.  Ancak onun bu ziyaretlerinin tarihi hususunda 
da kesin bir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla kaynaklarda verilen satır arası 
bilgilerin yanı sıra coğrafî konumu da dikkate alarak Ebû Ubeyd’in rıhleleri 
hakkında tahminî bir yol haritası çıkarılabilir. Örneğin; Ebû Ubeyd’in rivayette 
bulunduğu hocalarından hareketle ilk yolculuğunu Irak bölgesindeki; Bağdat, 

7  Ebû Ubeyd’in kaynaklarda pek çok nispet zikredilmektedir. Nitekim ona babasının ırkına nispetle er-Rûmî 
ve et-Türkî; yine babasının azatlısı olduğu kabileye nispetle el-Ezdî, el-Huzâî, el-Ensârî; bizzat kendisinin 
doğduğu yere nispetle el-Horasânî, el-Herevî; mesleğine nispetle el-Kâdî; ikamet ettiği beldeye nispetle el-
Bağdâdî; Arapça bilgisine nispetle el-Luğavî, en-Nahvî denmektedir. Fakat bunlar içinde en meşhur olanlar el-
Herevî ve el-Bağdâdî’dir. Bunların yanında el-Cumahî, el-Harîrî, el-Kûfî gibi ona izafesi hatalı olan nisbeler 
de bulunmaktadır (Bilgi için bk.: Ebû Ubeyd, 1/21-27). 
8  Müeddip, ilköğretim düzeyindeki öğrencilere öğretmenlik yapan kişiler için kullanılan unvanlardan olup 
varlıklı ailelerin erkek çocuklarına özel ders veren hocalar; özelde ise “hükümdar çocuklarının muallimi” 
hakkında kullanılmaktadır (Bilgi için bk.: Çelebi, 1976, 49).
9  Herat’tan ayrılış tarihi olarak 179 için bk.: (Tüccar, 10/244-246).
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Basra, Kûfe ve Vâsıt gibi döneminin temayüz etmiş ilim merkezlerine yaptığı 
söylenebilir. (Bekdâş, s. 28). Ayrıca Ebû Ubeyd’in, Bağdat kadısı olan, hocası 
Saîd b. Abdirrahmân el-Cumahî’nin (ö. 176/793) vefat tarihinden hareketle, 
Bağdat’a hicrî 176 yıllarında girdiği söylenmiştir. (Bekdâş, s.68). Uzun yıllar 
kaldığı Bağdat’ta (İbnü’l-Cevzî, 2000, 2/321; Hatîb el-Bağdâdî, onun Derbu’r-
rayhân’da oturduğunu nakletmektedir. Derbu’r-rayhân, her çeşit kokulu bitkinin, 
reyhanlar, çiçekler ve güllerin satıldığı çarşıdır. Bilgi için bk.; Hizmetli, 2012, 
s. 195). farklı branşlarda pek çok âlimden ders almış, Şâfiî mezhebinin imamı, 
büyük müctehid imam eş-Şâfiî (ö. 204/820), Hanbelî mezhebinin imamı, 
muhaddis, fakih Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), tasnif dönemi hadis ve ricâl 
âlimi Yahyâ b. Maîn (ö. 233/848) ve İlelü’l-hadîs alanında meşhur muhaddis 
Ali b. el-Medînî (ö. 234/848-49) gibi zamanın önde gelen âlimleriyle bir arada 
bulunmuş, bunlardan istifade etmiş, almış olduğu bu ilmî birikimi öğrencilerine 
aktarmıştır. Bununla yetinmemiş bu şehirde garîbu’l-hadîs meclisleri kurmuş, 
başta Garîbu’l-hadîs isimli eseri olmak üzere pek çok eserini burada kaleme 
almıştır  (İbn Sa‘d, 7/355; Bağdâdî, 14/406).

Ebû Ubeyd, Irak bölgesindeki ilmî faaliyetlerinin ardından tekrar 
memleketi Horasan’a geri dönmüştür. (Ebû Ubeyd, 1980/1400, s. 6). Onun 
burada Abbâsîler’in önde gelen idarecilerinden olan Herseme b. A‘yen’ın (ö. 
200/816) evlatlarını eğiterek meslek hayatına başladığı söylenmiştir. Bunun yanı 
sıra Rakka ve Humus gibi merkezlere ilmî yolculuklarda bulunmuştur. Nitekim 
müellifin “Fezâilu’l-Kur’ân” eserindeki bilgilerden hareketle Abbâsîlerin 
Bağdat’tan sonra ikinci büyük şehri olan Rakka’da da bir süre kaldığı ve burada 
kimi âlimlerden ders aldığı anlaşılmaktadır (Ebû Ubeyd, 1/34-36).

Ebû Ubeyd,  dönemim önemli ilim merkezlerine yaptığı ilmî yolculukları, 
onun birçok alanda söz sahibi olup eser telif etmesine zemin hazırlamıştır. Bu 
yolculukları esnasında ilim talebiyle rahle-i tedrisinde bulunduğu hocaları göz 
önüne alındığında onun bu yönü, daha belirgin hale gelecektir.  

4.3. Eserleri  

Kıraat alanında onlarca eser telif eden Ebû Ubeyd, yapmış olduğu 
bu çalışmalarla alanda her daim anılır olmuştur. Nitekim bu alanda yaptığı 
çalışmalarının birçoğu, insanlar arasında şöhret bulmuş değerli eserlerdir. 
(Zehebî, s. 491). Öyle ki yazdığı eserler, her bir beldede rağbet görmüş ve bu 
konuda ehil ilim taliplerince sonraki nesillere nakledilmiştir. (Kurt, 1998, 192-
4; Zehebî, 1993/1413, 20/488.) Birçok alanda söz söylemiş, kitap telif etmiş 
olan  (Zehebî, 10/493). Ebû Ubeyd’in çok eser yazmasına ve yazdığı eserleri 
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bir kısım idarecilere takdim etmesine ve buna mukâbil ücret almasına yönelik 
eleştiriler de yok değildir. Öte yandan onun telif ve tasnif faaliyetlerine ne zaman 
ve hangi eserini kaleme alarak başladığı konusunda da kesin bir şey söylemek 
güçtür. Yalnız müellifin, bazı eserlerinde diğer kitaplarına yaptığı referanslardan 
hareketle kimi eserlerin önceliği ve sonralığı hakkında bilgi edinmek mümkün 
olabilmektedir.10

Eserlerinin sayısına gelince bu konuda farklı ifadeler mevcuttur. Örneğin; 
Arap bibliyografya âlimi İbnü’n-Nedîm, Ebû Ubeyd hakkında yirmi eser 
ismi vermekte yalnız bunların dışında başka eserlerinin de bulunduğunu 
söylemektedir (İbnü’n-Nedîm, 1997, s. 97). “Târîhu Baġdâd” isimli eseriyle 
maruf olan tarihçi ve hadis hâfızı Hatîb el-Bağdâdî (Bağdâdî, 14/393) ve ona 
tabi olarak Zehebî ve İbn Hacer gibi müellifler de Ebû Ubeyd’in yirmiden ziyade 
telif ettiğini zikretmişlerdir. Onun teliflerinin sayısı hakkında farklı rakamlar da 
(elli) mevcuttur.11 Eserlerinin sayısı konusunda farklı rakamların telaffuz ediliş 
sebebine dair, kendisine ait olmayan kimi eserlerin kendisine atfedilmesi ve bazı 
eserlerinin kimi bölümleri birer müstakil eser olarak algılanması gösterilebilir. 
Yalnız eserlerinin tamamı günümüze ulaşmış değildir. Nitekim teliflerinden 
bir kısmı kaynaklarda sadece ismen zikredilmekle kalmış, günümüze ulaşmış 
olanların bir kısmı matbu olup ilim dünyasına kazandırılırken bir kısmı da 
yazma halinde çeşitli kütüphanelerde mevcudiyetini korumaktadır.  

Ebû Ubeyd, hadis, fıkıh, kıraat ve tefsir gibi farklı alanlarda eser telif 
etmiştir. Müellifin, farklı alanlara dair eser telif etmesi onun ilmi derinliğini 
göstermektedir. İlmi çalışmalarda özellikle de tefsir ve kıraat alanında ondan 
nakilde bulunulması veya iktibasla söz edilmesi, bu durumum kanıtıdır. Yine 
“Fezâilu’l-Kur’ân”, “Garibu’l-Kur’ân”, nasih-mensuh ve “İ‘râbu’l-Kur’ân” vb. 
konularda ondan nakil yapılması bu durumun bir başka göstergesidir.  

Ebû Ubeyd’in bu ilimlerde yetkin ve etkinliği konusunda, alanın 
duayenlerinden biri olan İbnü’l-Cezerî’nin (ö. 833/1429), el-İmâmu’l-Kebir, 
el-Hâfız ve el-Allâme gibi sıfatlarla vasıflandırması, ardından onun bu ilmi 
nasıl elde ettiğine dair bilgi vermesi oldukça önem arz eden bir durumdur. 
(İbnü’l-Cezerî, 2006, 2/18). Zira bir müellifin ilmi birikimini nasıl elde ettiğinin 

10  Örneğin; Kitâbu’t-Tahûr’daki “Biz bunu Kitâbu’l-Emvâl’de açıkladık” (190) ve “Biz bunları Kitâbu’l-
Kıraat’ta zikrettik” (393) ifadelerinden bu iki eseri Tahûr’dan önce yazdığı anlaşılmaktadır. 
11  Kırbaşoğlu 33 eserinin ismini vermektedir. (Bilgi için bk.: Kırbaşoğlu, 1979, s. 50; el-Hutab ve’l-mevâ‘iz 
nâşiri Ramazan Abdüttevvâb, 35 eserinin ismini sayarken 8 eserin ona aidiyetini hatalı bulmaktadır. (s. 41-
73). Kitâbu’s-silâh muhakkiki H. Sâlih ed-Dâmin, ise 40 eserin ismini zikredip ikisinin ona izafesinin yanlış 
olduğu kanaatindedir (s. 7-9). Fezâil muhakkiki Hayyâtî, 43 eserin ona ait olduğunu söylerken 5 eserin ise 
hataen ona izafe edildiğini belirtmiştir. (1/130-195).
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araştırılması, onun örnek bir âlim olduğunu göstermesi bakımından önemli bir 
mikyastır. 

 4.3.1. Ebû Ubeyd’in Fezâilu’l-Kur’ân’ı

Ebû Ubeyd’in “Fezâilu’l-Kur’ân” isimli eseri beş ona bölümden oluşmakta 
olup yetmiş bab başlığı içermektedir. Müellif, eserinde rivayetleri senetleriyle 
beraber vermiş, genelde sika râvileri tercih etmiş ve olabildiğince râvi 
çeşitliliğine dikkat etmiştir. Örneğin; râvileri yerine göre müfessirlerden, 
muhaddislerden, kârilerden, dilcilerden ve hatta tabakat âlimlerinden seçmiştir. 
Ayrıca cerh ve ta‘dile önem vermiş, gerektiğinde metinlere yönelik tercih ve 
değerlendirmelerini ortaya koymuş, konunun tekâmülü için her bir haberi 
rivayetlerle zenginleştirmiştir. Râvileri zikrederken genelde maruf olan meşhur 
isimleriyle zikretmeye özen göstermiştir (Ebû Ubeyd, 1/203-205). Rivayet ettiği 
râvileri de genel itibariyle meşhur râvilerden oluşturmuş nadir de olsa bilgisine 
ulaşamadığı meçhul veya zayıf râvilerden de nakilde bulunmuştur (Ebû Ubeyd, 
1/76). Öte yandan müellif senet zincirini verirken, zincirdeki râvilerin isimlerini 
tam olarak zikretmiştir. Rivayetlerin tekerrürü bağlamında kimi yerde farklı 
rivayet tariklerinin her birini vermiştir. İlk tarikte rivayetin metnini vermiş, diğer 
tariklerde ise مثل ذلك ،  مثله ، نحوه gibi ifadelerle öncekilerin aynısı olduğunu ifade 
ederek senet ve metni tekrar etmemiştir (Örnekler için bk.: Ebû Ubeyd, 1/44, 48, 
49, 69, 70). Bazen de bir rivayeti gerek aynı bapta gerekse farklı baplarda birden 
çok yerde vermiş, bazen de rivayetin bir kısmını bir yerde tamamını ise başka 
bir yerde vermiştir (Ebû Ubeyd, 1/53, 71). Bazen rivayetleri salt vermekle 
kalmış ve bunlar hakkında değerlendirmede bulunmuştur. Konuları verirken 
üslubu gereği herhangi bir konu veya rivayeti farlı başlıklar altında vermiştir. 
Müellifin çeşitli konuları tek bir başlık altında verme tutumu, bazen konular 
arasındaki ayrım yapmayı zorlaştırmıştır.

Müellif, eserini Kur’ân ve sünnetten müstenid olarak telif etmiştir. 
Şöyle ki eserinde tekrarlarıyla beraber yaklaşık yüz seksen âyete yer vermiş, 
rivayetlerin sayısı ise dokuz yüzü aşmıştır. Bunlar içerisinde tekrarsız olup 
Allah Rasûlü’nden gelenlerin sayısı iki yüzün üzerindedir. Diğerleri ise sahâbe, 
tâbiîn ve tâbiîn sonrasında gelen rivayetlerdir. Müellif, sahâbeden daha çok 
Abdullah b. Abbas; İbn Mes‘ûd; Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah b. Ömer, Hz. Aişe 
ve Ümmü Seleme’den gelen rivayetlere yer verirken; sahâbe sonrasında ise 
Sa‘id b. Cubeyr, Mucâhid, İbn Sîrîn, Hasan-i Basrî, Ali b. Ebî Talha, İbn Cureyc 
gibi isimlerden gelen rivayetlere ağırlık vermiştir.    
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4.3.1.1. Fezâilu’l-Kur’ân’da Kırâat İlmi

Kırâat ilminde imam olarak kabul edilen (Zehebî, 1998, 2/6) ve nevi 
şahsına münhasır görüşleri bulunan Ebû Ubeyd’in, bu ilmi âlimlerden müşafehe 
yöntemiyle aldığı bilinmektedir.12 (Ebû Ubeyd’in kıraat sahasına katkıları, 
tercihleri hakkında daha fazlası için bk.: Ebû Ubeyd 2006). Müellif, kıraat 
ilimlerinde oldukça derin vukufiyete sahiptir. Zira eğitim aldığı hocaları 
içerisinde kıraat imam ve râvilerinin bulunması bu konuda bir gösterge olarak 
kabul edilebilir (Ebû Ubeyd’in kıraat sahasına katkıları, tercihleri hakkında 
daha fazlası için bk.: Sellûm, 2006). Örneğin; nahiv âlimi Ebü’l-Hasen el-Kisâî 
(ö. 189/805) ve dördüncü imam İbn Âmir’in birinci râvisi Hişâm b. Ammâr 
es-Sülemî’nin (ö. 245/859) tedrisinden geçmesi onun sıradan bir öğrenci 
olmadığını göstermektedir. Bunlara ilave olarak İsmâil b. Cafer b. Ebî Kesîr 
(ö. 180/796), Süleym b. Âmir el-Hanefî (ö. 188/804), Ebû Nuaym Şucâ‘ b. Ebî 
Nasr (ö. 190/806), Ebû Zekeriyyâ Süleymân el-Kuraşî (ö. 203/819), Haccâc 
b. Muhammed el-A‘ver el-Missîsî (ö. 205-6/821), İsmâil b. Ca‘fer, Haccâc 
b. Muhammed (ö. 206/821), Abdulla‘lâ b. Muhsir (ö. 218/818), Ebû Müshir 
Abdüla‘lâ b. Müshir el-Ğassânî (ö. 218/833) ve Ebü’r-Rebî‘ el-Mısrî, Süleymân 
b. Dâvûd b. Hammâd el-Mukrî (ö. 253/863) gibi bu ilimde temayüz etmiş olan 
müelliflerden de ders aldığını hatırlamak gerekir (Bulut, 2018, s. 30, 31).

Ebû Ubeyd, almış olduğu bu ilmi sadece telif ettiği eserlerle sonraki 
nesillere miras bırakmakla kalmamış, bunların yanı sıra yüzlerce öğrenci 
yetiştirmiştir. Bu öğrencileri içerisinde temayüz edenler ise Ahmed b. İbrâhim 
Varrâk el-Halef (ö. 270/883), Ahmed b. Yûsuf el-Tağlebî (ö. 273/886) ve Ali 
b. Abdilazîz el-Beğavî (ö. 286/899) şeklinde sıralamak mümkündür (İbnü’l-
Cezerî, 2/18).

Ebû Ubeyd, kıraat ilminde telif ettiği eserleriyle her daim referans 
olmanın yanı sıra bu alanda eser verenlerin ilki olduğu bildirilmiştir. Bu alanda 
mümtaz yeri olan İbnü’l-Cezerî, Ebû Ubeyd için kıraatleri eserinde ilk toplayan 
kişi olduğunu söylemiştir (İbnü’l-Cezerî, ts., 1/33). Benzer ifadeleri, müspet 
düşünceye sahip pek çok konuda çeşitli eserleri bulunan Kâtib Çelebi (Çelebi, 
2/1317, 1449) ve birçok alanda telifleri olan Süyûtî  de söylemiştir (Süyûtî, 
ts., 1/97). Her ne kadar Ebû Ubeyd’den önce kıraatleri bir kitapta toplayan 
Yahyâ b. Ya‘mer (ö. 129/746), Ebû Amr (ö. 154/771), İbn Âmir (118/736), 
Hamze (ö. 156/773) ve Kisâî (ö. 189/805) gibi müellifler bulunsa da (Çetin, 
2012, 75). cumhurun ittifakıyla Ebû Ubeyd, bu alanda ilk eser telif eden kişidir 
12  Ebû Ubeyd’in kıraat sahasına katkıları, tercihleri hakkında daha fazlası için bk. Ahmed b. Fâris es-Sellûm, 
Cuhûdu’l-imâm Ebî Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm fi’l-kırâât (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2006). 
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ve eseri de Kitâbu’l-Kırâât’tir. (İşbîlî, Fihrist 1419/1998, 23). Ne var ki eser, 
günümüze ulaşmamıştır. Eser, günümüze ulaşmasa da yedi kıraat imamının yanı 
sıra yirmi beş imamın sahih kıraatlerini içerdiği bildirilmiştir (Hamed, s. 177-
184; Sellûm, s. 199-215). Bu değerli eserin günümüze ulaşmamasından ötürü 
müellifin kıraatle ilgili değerlendirmelerine daha çok Fezâilu’l-Kur’ân isimli 
eseri vasıtasıyla ulaşıyoruz. Zira müellifin Kitâbü’l-kırâât eserinden sonra 
“Fezâilu’l-Kur’ân” adlı eseri, bu alanda ana kaynak olarak görülmüştür. Nitekim 
Ebû Ubeyd, eserinde bazı kıraat terimlerinden bu alanda râsih olan müelliflere, 
kıraat farklılıklarından çeşitli meselelere varıncaya kadar birçok bilgi vermiştir. 
Şunu da ifade edelim ki Fezâilu’l-Kur’ân’daki kıraatle ilgili bilgiler, belli bir 
bab veya bölümle bir arya toplanmış değildir. Eserin özellikle son bölümlerinde 
bu konuda bab bulunsa da diğer muhtelif yerlerde de kıraate dair rivayet ve 
değerlendirmeler bulmak mümkündür. Eserde bulunan kıraatle ilgili bapta ise 
birçok farklı bilgi bulunmaktadır. Örneğin; Kur’ân’ın kıraat ehlinden alınması, 
kıraatte selef metodu izlenmesi ve bu bilgilere sadakat gösterilmesi ve Kur’ân’ın 
Kur’ân’a arz edilmesi gibi konular yer almaktadır (Ebû Ubeyd, s. 357). Verilen 
bu ifadeler, Ebû Ubeyd’in kıraatin temelde rey esaslı değil de nakil esaslı olması 
gerektiği yönündeki görüşünü ortaya koymaktadır. 

 Müellif, Kur’ân eğitiminin nakle dayalı bir ilim olduğunu, Hz. Peygamber 
(s.a.s) ilk muallim oluşuna bağlamış, Kur’ân’ın arzı konusunda Cebrâil’in (a.s) 
ramazan aylarında o ana kadar indirilen âyetleri Allah Rasûlü’ne (s.a.s) arz edişi 
hakkında bilgi vermiştir. Yine bu ifadeyi (Arzayı) “Kelâm-ı İlâhî, her ramazan 
ayında Allah Rasûlü’ne arz edilmiş, Allah Rasûlü’nün vefat ettiği yıl arza iki 
defa vuku bulmuştur. Cebrâil’den (a.s) arzayı alan Hz. Peygamber de (s.a.s) 
sahâbîlere bunu öğretmiştir” (Ebû Ubeyd, s. 357). şeklinde tekrarlamıştır. 

Hz. Peygamber (s.a.s), bu arzalar aracılığıyla arkadaşlarını da eğitmiştir. 
Örneğin; Übey b. Ka‘b’a Beyyine sûresi ile Yûnus 10/58 “ُقْل ِبَفْضِل اللِّٰ َوِبَرْحَمِتهٖ َفِبٰذِلَك 
َيْجَمُعوَن ا  ِممَّ َخْيٌر  ُهَو   Söyle onlara, (sevineceklerse) Allah’ın lütfu ve“ ”َفْلَيْفَرُحوؕا 
rahmetiyle, evet bununla sevinsinler; çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden 
daha değerlidir” ifadesindeki “َفْلَيْفَرُحوؕا” ve “َيْجَمُعوَن” fiillerini gâib siga ile değil de 
muhatap siga ile öğretmiştir (Ebû Ubeyd, s. 359).  Bu konuyla ilgili Ebû Ubeyd’in 
değerlendirmesini aktaracak olursak Hz. Peygamber’in Übey’le Kur’ân arzasını 
gerçekleştirmesinin amacı, Ubey’in kendisinden kıraati öğrenmesini sağlamak, 
öğrendiği üzere okumasını mümkün kılmak ve bu arzaların toplumca sünnet 
oluşunu bellemektir (Ebû Ubeyd, s. 357-358; Bulut, s. 191-193).

Ebû Ubeyd, kıraat imam ve râvilerin de bulunduğu kıraat ricaliyle ilgili bilgi 
vermiş ve bu ameliyeyi yaparken senet zincirini vermeyi de ihmal etmemiştir. 
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Vermiş olduğu bu isimler arasında imamların yanı sıra râvileri de zikretmiştir. 
Örneğin; birinci imam olan Nâfi‘ b. Abdirrahmân el-Medenî (ö. 169/785), 
üçüncü imam Ebû Amr el-Basrî (ö. 154/771), dördüncü imam Abdullah b. Âmir 
b. Yezîd el-Yahsubî (ö. 118/736), beşinci imam Âsım b. Behdele el-Kûfî (ö. 
127/745) ve birinci râvisi Ebû Bekr Şu‘be el-Kûfî (ö. 193/809), altıncı imam Ebû 
Umâre Hamza el-Kûfî (ö. 156/773) ve sekizinci imam Ebû Ca‘fer el-Medenî (ö. 
130/747-48) ile râvileri Îsâ b. Verdân el-Medenî (ö. 160/777 [?]) ve Müslim b. 
Cemmâz ez-Zührî (ö. 170/786) gibi kâriler bulunmaktadır.

Ebû Ubeyd, kıraat imamlarının isimlerini zikrederken birtakım 
değerlendirmelerde de bulunmuştur. Ona göre kurrâ, Kur’ân kıraatini işin ehline 
arz ederken fazla veya eksik okunması endişesiyle iki kapak arasındaki âyetlere 
riayet etmişlerdir. Bu sebeple kurrâ, her ne kadar Arapça yazım kurallarına uysa 
da Mushafa muhalif olan diğer kıraatleri terk etme durumunda kalmışlardır. Zira 
Ebû Ubeyd, kıraatlere uymayı herkes için geçerli görmüş ve bu konuda kuralları 
aşmayı kimse için caiz görmemiştir. Bu bilgileri verirken de bunları hadis-i 
şeriflere dayandırmıştır. Örneğin; Hz. Ali’den naklen Allah Rasûlü (s.a.s), 
herkese öğretilen şeyin okunmasını emretmiştir. İbn Abbas, kurrâyı dinlediğini 
onların birbirlerine yakın okuduğunu, yakın okunan şeylerin ise “ََّهُلم” ve “َتَعال” 
gibi lafızlar olduğunu dolayısıyla kurrâdan ne öğrenildi ise onun alınması 
gerektiğini söylemiştir. Medine’de fıkıh konusunda temayüz etmiş hadis âlimi 
olan Zübeyr b. el-Avvâm (ö. 94/713), kıraatlerin her birinin takip edilmesi 
gereken bir sünnet olduğu, dolayısıyla okutulduğu gibi okunması uyarısını 
yapmıştır. Benzer bir uyarıyı Zeyd b. Sâbit (ö. 45/665) yapmıştır. Zeyd b. 
Sâbit’in sözünü söylediklerinin bir mesnedi olarak gören Ebû Ubeyd de sözü 
söyleyen kişinin ümmetçe üzerinde ittifak edilen, Mushafları cem ve istinsah 
komisyonun başındaki zat olduğunu vurgulamıştır. Ona göre böyle bir 
konumdaki Zeyd b. Sâbit’in kıraate uymayı vacip olarak görmesi, önem arz 
eden bir durumdur. Bu bağlamda müellif, İbn Abbas’tan nakledilen rivayet 
üzerinden konuya ilişkin önemli tespitlere ulaşmıştır.  

İbn Abbas, “ًّي َعاِقرًا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيا ي ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَاتٖ ى َيُكوُن لٖ  ” َقاَل َربِّ َانّٰ
ifadesindeki “ِعِتيًّا” lafzını “ِعِتيًّا” şekilde mi yoksa “ِعِسيًّا” şeklinde mi olduğunu 
bilmediğini ifade etmiştir. Ebû Ubeyd’e göre İbn Abbas’ın ifadesi kıraatlerde 
uyulması gereken müstakil bir yolun bulunmasının zaruruliğini ortaya 
koymaktadır. Nitekim kurrâ, her ne kadar anlamları bir de olsa bu iki lafzın 
telaffuzuna varıncaya kadar kıraatleri ayırmış, bu iki kıraatten birini tercih 
etmesi halinde, kendi kıraatinden ayrılacağı korkusunu yaşamışlardır. İbn 
Abbas’ın hassasiyetinde de anlaşıldığı üzere, kıraatlerde geçmesine rağmen her 
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iki kelimenin kıraate uygunluğu hususunda seçici davranmak esastır.  Öte 
yandan Ebû Ubeyd, Mushaf hattına muhalif diğer kıraatlere müsamaha ile 
yaklaşılmasının doğru olmadığını belirtmekte ve bu çeşit okumaya müsamaha 
eden yaklaşımı sorgulamaktadır (Ebû Ubeyd, s. 195-197).

Ebû Ubeyd, kıraat ilmiyle ilgili başka bapta sahâbe ve tâbiînden kıraat 
ilminde temayüz eden kişileri Kurrâu’l-Kur’ân ifadesiyle vermiş ve bu alanda 
tevarüs eden çeşitli isimlere dikkat çekmiştir. Bu isimler arasında hem sahâbîden 
olanlar hem de tâbiînden olanlar vardır.  Sahâbîden olanlar şunlardır: Kur’ân’a 
hizmetleriyle tanınan Abdullah b. Mes‘ûd, Übey b. Kâ‘b, Muâz b. Cebel, Zeyd 
b. Sâbit, Ebû Zeyd ve Sâlim Mevlâ Ebû Huzeyfe gibi sahâbîlerdir. 

Tâbiînden olanlar ise şunlardır: Alkame b. Kays; Esved b. Yezîd; Mesrûk 
b. Ecda‘ ve Hâris b. Kays’tır. Burada zikri geçen âlimlerin tamamı Abdullah b. 
Mes‘ûd’un talebeleridir (Sehâvî, 1408//1987, 2/426-427). Bu müellifler, Kûfe 
ekolündendir. Basra ekolünden ise Âmir b. Abdikays’ın ismi geçmektedir. 
Böylelikle Ebû Ubeyd’in kıraat ilmiyle ilgili sahâbe ve tâbiînden birçok 
âlimin ismini verdiğini görmekteyiz. Bu da müellifin, bu ilmi sadece sahâbîyle 
sınırlı tutmadığı sahâbenin yanı sıra diğer dönemleri de dikkate aldığını 
göstermektedir.   

5. Sonuç 

“Fezâilu’l-Kur’ân, Ebû Ubeyd Kasım b. Sellâm’ın “Fezâilu’l-Kur’ân” 
Adlı Eseri Bağlamında” isimli çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Metinde 
görüldüğü üzere bu alanda genelde “Fezâilu’l-Kur’ân” terkibi zikredilse de bu 
anlama yakın “Menâfiu’l-Kur’ân”, “Sevâbu’l-Kur’ân” ve “Havâssu’l-Kur’ân” 
gibi terkipler de kullanılmıştır. Her ne kadar bu ifadeler aynı anlama geldiği 
düşünülse de araştırma yapıldığında bu ifadelerin birbirine yakın olmakla 
birlikte aynı anlamı içermediği anlaşılmıştır. Zira “Fezâilu’l-Kur’ân” isimli 
eserler, sadece Kelâm-ı İlâhî’nin fazileti hakkında değil başta Hz Peygamber 
(s.a.s) olmak üzere sahâbeden temâyüz etmiş isimlerin yanı sıra mekânlar, 
günler ve ayların faziletini de içine alacak şekilde geniş bir alanı kapsamaktadır. 
Tedvin edilen bu eserler, oldukça erken diyebileceğimiz hicrî ilk asırda 
başlanmış, o günden günümüze bu ameliye devam etmiştir. Yalnız söz konusu 
bu eserlerin tamamı günümüze ulaşmış değildir. Bu eserlerin bir kısmı matbu 
hale getirilebilmiş, bir kısmı yazma haliyle mevcudiyetini korurken, diğer bir 
kısmı ise kaybolmuştur. Ele aldığımız Fezâilu’l-Kur’ân ise, günümüze ulaşan 
matbu hale getirilen eserlerdendir.   
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Bu çalışmada öncelikle “Fezâilu’l-Kur’ân” teriminin sözlük ve ıstılahî 
anlamları üzerinde durulmuş ve böylelikle kavramsal çerçeve ortaya çıkarılmıştır. 
Kavramsal çerçeve sunulurken, araştırma konumuz olan “Fezâilu’l-Kur’ân” 
terkibi, kaynaklar eşliğinde bir tanım yapılmıştır. 

Çalışmamızda ayrıca şu sonuçlara ulaşılmıştır: 
Kırâat ilminde imam kabul edilen ve nevi şahsına münhasır görüşleri 

bulunan Ebû Ubeyd’in, bu ilmi dönemin âlimlerinden semâ ve arz yöntemiyle 
aldığı görülmüş, aldığı bu ilmi sadece telif ettiği eserlerle sonrakilere miras 
bırakmakla kalmamış, bunların yanı sıra yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Ayrıca 
eserlerini sadece kıraatle sınırlı tutmamış, kıraatin yanı sıra diğer alanlarda da 
pek çok eser tedvin etmiştir. Tedvin ettiği eserlerin pek çoğu, insanlar tarafından 
hüsn-ü kabul görmüş, bu da onun ilmî derinliğini ortaya koyması bakımından 
bir mikyas olmuştur. 

Ebû Ubeyd, eserinde kıraat imam ve râvilerin de bulunduğu kıraat ricaliyle 
ilgili bilgi vermiş ve senet zincirini ihmal etmemiştir. Kıraat imamlarının 
isimlerini zikrederken de birtakım değerlendirmelerde bulunmuştur. Ayrıca 
eserinde Kelâm-ı İlâhî’nin, genel anlamda faziletine değinmiş ve onun bazı 
sûre ve âyetlerini okuyanın, öğrenip-öğretenin, dinleyip-dinletenin, ezberleyip-
koruyanın ve bunların hükümleriyle amel edenlerin fazileti hakkında bilgi 
vermiştir.
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1. Suç Analizinin Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi

“Sistem belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş çeşitli 
elemanlar ve bileşenlerden oluşan bir kümedir.”
Herhangi bir sistemi tanımlayabilmek için sistemin amacının, 

işlevlerinin, bileşenlerinin, durumunun ve yapısının belirlenmesi gerekir. Bir 
sistemin işlev veya işlevleri o sistemin amacını gerçekleştirmek için yerine 
getirmesi gereken faaliyetlerdir. Sistem işlevlerini çevresinden aldığı enerji, 
bilgi gibi girdileri bir işlemden geçirerek (bir sürece tabi tutarak) yerine getirir. 
İşlevler girdileri işlem sürecinde geçirir ve işlem sürecinin sonunda çevreye 
istenen çıktıları sunar. Bilimin her alanındaki karşılaşılan problemlere müdahale 
edilirken soruna sistem yaklaşım açısıyla bakmak önemlidir.

Karşılaşılan problemin içeriği ne olursa olsun en uygun çözümü bulmak 
detaylı inceleme ve analizler sonrasında yapılabilmektedir. Çözümü aranılan sorun 
için sistemin iyi şekilde incelenmesi ve sistem bileşenlerinin işleyişinin doğru 
şekilde anlaşılması gereklidir. Örneğin hastalığa yakalanan bir insan sağlığına 
kavuşmak için bazı durumlarda doktorların tavsiyesi ve tıbbi gereklilikler 
nedeniyle ameliyat edilerek sağlığına kavuşturulmaktadır. Operasyona alınan 
hasta için doktorlar en uygun tedavi metoduna yaptıkları analizler doğrultusunda 
karar verirler. Evinizin su tesisatında meydana gelen bir arıza ya da kaçak için su 
tesisatını iyi bilen bir uzmanın tecrübesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Benzer durum suç ve suçlulukla mücadele alanında da geçerli bir 
yaklaşımdır. Suçu analiz etmekten kastedilen eldeki mevcut verilere dayanarak 
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suçun işlendiği yer, suçun işlenme zamanı, suçun işlenişiyle ilgili nitelikler, suç 
teşkil eden diğer olaylarla benzerlik taşıyan özellikleri vb.  unsurların ortaya 
çıkarılması sürecidir. Suç analizi sayesinde suçun gidişatı da diyebileceğimiz 
trendleri, suçlar ve diğer farklı değişkenler arasındaki korelasyon ve nedensellik 
ilişkileri de çıkarılabilir. Bu yöntem de suç sisteminin ve sistem bileşenlerinin 
anlaşılmasıyla mümkün olmaktadır. Böylece suç açığa çıkarılabilir, suçun 
muhtemel şüphelileri belirlenebilir. Suç analizinde suç haritaları oluşturulur, 
istatistiki grafikler, tablolar ve şemalar hazırlanarak suça ilişkin veri adeta 
resmedilerek anlaşılır hale getirilir. Suç analizi sadece soruşturma sürecinde 
değil aynı zamanda mahkeme sürecinde de yapılan bir faaliyettir. 

Suç analizi, suçları çözmek için gerçeklerin ve bilgilerin analizine 
sunulduğu Sherlock Holmes zamanından önce de mevcuttur (Dixon & Schaub, 
2004). 1800’lerin sonlarına gelindiğinde, Avrupa’daki suç, yalnızca Sir Arthur 
Conan Doyle tarafından yaratılan kurgusal dedektif Sherlock Holmes’un 
suçluları ortaya çıkarma yeteneğine sahip olduğu noktaya ulaştı. Holmes’un 
bilgi parçalarını bilimsel olarak analiz etme yeteneği onu efsanevi bir kahraman 
yaptı; gerçek polis memurları ise yeteneksiz olarak görülüyordu. Elbette bunun 
nedeni, suçu incelemek ve analiz etmek için bilimsel yöntemlerin kullanımının, 
Bay Holmes’un yaratıcısının yaratıcı zihninde olduğu kadar gerçekte gelişmiş 
olmamasıydı (Gottlieb & Arenberg, 1991). 

Yıllar geçtikçe, yeni bilimsel keşiflerin yapılması birçok alanda olduğu 
gibi kolluk kuvvetlerine de önemli faydalar sağladı. Gelişen teknoloji sayesinde 
kolluk, elde edilen fiziksel materyallerle şüphelileri birleştirmeyi ve suçluları 
suçun işlendiği mahallere yerleştirmeyi öğrendi. Aynı zamanda psikoloji 
alanındaki gelişmeler de insan kişiliğinin doğasını ve alışkanlık kalıplarının 
oluşumunu açıklamaya başladı. Bilimsel araştırmalarda meydana gelen benzer 
gelişmeler, suç faaliyetinin doğasının doğru şekilde belirlemesine, geleceğe 
yönelik suç tahminlerinin yapılmasına ve faillerinin belirlemesinde büyük 
avantajlar sağladı.

1900’lerin başlarına gelindiğinde Kalifornia Berkeley Polis Departmanı 
Şefi August Vollmer, bilinen suçlu modus operandisinin sistematik 
sınıflandırması için İngiliz tekniğini Amerika Birleşik Devletleri’ne tanıtmıştır. 
Vollmer, analizler yapmak için kaydedilen ihbarları inceleme tekniğini geliştirdi, 
suç çağrılarının yoğunlaştığı alanları görsel olarak belirlemek için “pin” veya 
“spot” haritaların kullanımında etkin rol oynadı. “The Police Beat” başlıklı 
makalesinde Vollmer, kolluk operasyonlarını desteklemek için suç analizinin 
kullanımına ilişkin şu ifadeyi kullandı:
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“Suç ve benzeri olayların düzenliliği varsayımına göre, bu olayları bir şehir 
içinde tablo haline getirmek ve böylelikle bu tür suçlar için en büyük tehlikeye 
sahip noktaları ve en az tehlikeye sahip noktaları belirlemek mümkündür.”

Suç analizinde bir başka öncü isim de O.W. Wilson’dır. Wilson, devriye 
kaynaklarının tahsisine sistematik bir yaklaşım sağlamak amacıyla, Vollmer’ın 
analiz tekniğini çeşitli suç kategorilerine ve yardım çağrılarına atayacak 
şekilde genişletmiştir. Bununla birlikte, Wilson, kolluk için «suç analizi» 
teriminden ilk kez 1963 yılında söz etmeye başlamıştır. Böylece Wilson suç 
analizini temel bir kolluk fonksiyonu olarak ile kez tanımlamıştır. Ayrıca ilk 
defa büyük çaplı kolluk birimlerinde planlama ve araştırma bölümleri içinde 
bir suç analizi bölümünün oluşturulmasını tavsiye etmiştir. Suç analizi bölümü, 
yer, zaman, özel nitelikler, diğer suç olaylarıyla benzerlikler ve suçlulardan 
birinin tanımlanmasına yardımcı olabilecek çeşitli önemli hususları belirlemek 
maksadıyla suçlularla veya bir suç faaliyeti örüntüsüyle ilgili olarak günlük 
raporların sistematik bir şekilde incelenmesinin de önünü açmıştır. Böylece suç 
analizinin kolluk gündemine girmesi ve suç analizinin bilimsel açıdan doğuşu 
1960’lı yıllara denk gelmektedir. 

1960’ların sonlarına gelindiğinde, ülkedeki büyük çaptaki polis 
teşkilatlarında suç analizi birimleri kurulmaya başlanmıştır. Kurulan bu suç 
analiz birimleri suç işleyiş tarzını tespit etmekte, coğrafi bölgelerdeki suç 
örüntülerini ortaya çıkarmakta ve bilinen suçlular ile suçlar arasındaki ilişkileri 
belirlenmekten sorumlu olarak görev yapmaya başlamışlardır. Suç analizinin 
tarihi gelişimi Şekil 1’dedir.

Şekil 1. Suç Analizinin Tarihsel Gelişimi1

Gerçekte, insanlık tarihiyle paralel olan suç olgusunun, nedenlerini ve 
bağdaşlarını ortaya koymaya yönelik birçok çalışan olduğu gibi, suç analizinin 
ne olduğuna, hangi işlemleri yürüttüğüne, kullandığı prosedür ve yöntemlere 
yönelik birçok farklı tanımlama bulunmaktadır. 

1  Farklı kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.
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Petherick (2015), suç analizini suç ve suç davranışıyla ilgili analitik 
prosedürler grubu için genel bir terim olarak tanımlamaktadır. Sözü edilen 
terim, bir bilgisayarın arkasında oturan polis analistinin suç eğilimlerini ve 
veri tabanından bağlantıları çıkarmasına ilişkin tipik kavramları çağrıştırsa da, 
birçok farklı analiz türünü içeren oldukça geniş bir alandır.

Suç analizi çok geniş bir terim olduğundan, farklı odaklara ve sonuçlara 
sahip olan çeşitli türden farklı uygulamaları kapsamaktadır. Her çeşit, analizin 
amacını değiştiren belirli özelliklere sahiptir. Boba (2013) suç analizine yönelik 
şu tanımlamayı yapmaktadır:

“Suç analizinin merkezi odak noktası, suç (tecavüz, soygun, hırsızlık vb.) 
ve düzensizlik (gürültü şikayetleri, hırsızlık alarmları, şüpheli faaliyetler vb.) 
sorunları ve olayların, suçluların doğası ile ilgili bilgiler olduğu kadar bu 
sorunların kurbanları veya hedefleri (yani binalar veya mülkler gibi cansız 
nesneler) olabilir. Bir suç analisti, kolluğun personel ihtiyaçları ve kolluk 
hizmetlerinin alanları da dahil olmak üzere kollukla ilgili diğer operasyonel 
konuları da inceler. Dolayısıyla, bu disiplin suç analizi olsa da pratikte suçun 
incelenmesinden çok daha fazlasını içermektedir.”

Santos (2013) ise suç analizinin farklı bir tanımını yapmaktadır. Suça 
analizinde amaç öncelikle suçluların yakalanmasıdır. Sonrasında ise suç 
eylemleri başta olmak üzere toplumsal düzensizliğe yol açan sorunların 
azaltılması gelmektedir. Bu amaçlara ulaşmak için iç güvenlikle ve asayişi 
düzenlemekle görevli kurumlara yardımcı olmak üzere suç oluşturan eylemler 
ve toplumsal düzensizliğe yol açan problemler detaylı şekilde incelenmelidir. 
Bunun yanı sıra kamu güvenliğine ilişkin diğer sorunlar sosyo-demografik, 
mekanla ve zamanla ilgili faktörler de hesaba katılmalıdır. Sonuç olarak suça 
ilişkin eylemlere sistematik bir yaklaşım açısı getirilmelidir. 

Balcıoğlu vd. (2016) suç analizini suçla mücadelede ve olası suçların 
önlenmesi ekseninde suç oluşturan fiil, suçu işleyen fail ve suçtan zarar gören 
mağdur hakkında veri toplanması ve analiz edilmesi çerçevesinde yapılan 
araştırmalar bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Takçı ve Hayta (2014), suçu önlemenin ve suçla mücadelenin suç tipine 
göre çeşitli yöntemleri olduğunu belirtirken suç analizinin bütün suçlar için 
başvurulabilecek bir yöntem niteliğinde olduğunu söylemektedir.

Ribaux vd. (2003) suç analizinin genel amacını göz önünde bulundurarak, 
“suç analizi sırasıyla; sorunları ortaya çıkarmayı, olası nedenlerini analiz 
etmeyi ve kanun yaptırım araç ve kaynaklarının en iyi nereyi hedefleyeceğini 
belirlemeyi ve öngörmeyi amaçlamaktadır.” olarak tanımlamaktadır. Uygulanan 
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analizin türü, sınırlı kaynakları yönlendirmeye yardımcı olabilir, ancak bu 
durumda öngörülebilir olmakla daha az ilgili olunabilir. Halihazırda meydana 
gelen olaylara odaklanır ve bunları bütünlükleri içinde ele almaya ve anlamaya 
çalışır. Herhangi bir suç analiz yöntemi suç olaylarının incelenmesinde kolluk 
birimleri tarafından kullanılabilir.

Suç analizine ilişkin olarak Gottlieb (1998), suç analizi işlevini şu şekilde 
tanımlamıştır:

“Operasyonel ve idari personele suç faaliyetlerinin önlenmesi ve 
bastırılması için kaynakların dağıtımını planlamada yardımcı olmak için 
suç örüntülerine ve korelasyonlarına ilişkin bilgiyi zamanında sağlamaya ve 
soruşturma sürecine yardıma yönelik bir dizi sistematik ve analitik süreçtir. 
Bu bağlamda, suç analizi, özel operasyonlar ve taktik birimlerin soruşturma, 
planlama, araştırma, suç önleme fonksiyonlarında olduğu kadar idari hizmetler 
(bütçeleme ve program planlama dahil olmak üzere) açısından da önemlidir. 

Tüm yapılan bu tanımlardan yola çıkarak suç analizi; suç oluşturan 
olayları aydınlatan, soruşturma/kovuşturma sürecine katkı sağlayan, suçu 
önlemek ve kontrol altına almak için insan kaynaklarının, araç ve gereçlerin 
etkili ve verimli kullanılmasına destek olan, suçu açıklamaya ve suçluyu ortaya 
çıkarmaya yönelik olarak yapılan sistematik ve analitik işlemler bütünü olarak 
tanımlanabildiği gibi; suçun önlenmesi, suç ve sosyal düzensizliğin azaltılması, 
problem alanlarının tespit edilerek bu alanlara yönelik stratejiler üretilmesi, suç 
eğilimlerinin ve kronik problemlerin belirlenmesi, suç tahminlerinin yapılması, 
olayların aydınlatılması maksadıyla fail, mağdur, yer ve zamana ilişkin 
faktörlerin sistematik olarak incelenmesi olarak da tanımlanabilir. 

Suç analizi kavramı, güncel analiz tekniklerinin kullanılabildiği, gelişime 
açık olduğu kadar kolluğu geliştirmeye de açık olan bir bilim dalı olarak 
literatürdeki yerini almıştır. 

2. Suç Analiz Metotları

Kolluk açısından suç analizi neden önemlidir? Sör Arthur Conan Doyle, 
Sherlock Holmes’un maceralarından birinde, “Suçlara ve işlenme yönetmelerine 
ilişkin güçlü bir benzerlik bulunmaktadır, binlerce kişinin tüm ayrıntılarını 
parmaklarınızın ucunda tutuyorsanız, bininciyi de birinciyi de benzerlikleri 
kullanarak çözemiyor olmanız garip bir durum olur.” Suç analizinin dayandığı 
temel önerme budur. “Suçlar belirli şekillerdedir, suç işleme tarzları şekillenmiştir 
ve suç işleme süreçleri de şekillenmiştir.” (Brantingham ve Brantingham, 1993). 
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Buradaki şekiller ya da diğer tabirle örüntüler ortaya konabilirse suç analizi 
hayata geçirilebilir.  

Suç modeli kavramı ise ortak özellikleri paylaşan ancak belirli bir suçluya 
veya suçlu grubuna atfedilmeyen suç grubudur. Suç örüntülerinin zaman ve 
mekân içinde doğru şekilde belirlenmesi durumunda muhtemel hedefler daha iyi 
anlaşılabilir ve böylece daha etkin güvenlik tedbirleri ortaya konabilir. Daha iyi 
kararların verilmesi kolluk tarafından yürütülen güvenlik programını optimize 
etmeye de yardımcı olur. Önleme stratejilerinin formüle edilmesinde bir itici 
güç olarak suç önleme analizleri önemli bir yer tutmaktadır. Suç önleme çabaları 
potansiyel bir getirinin olduğu ve bu analizin önleyici stratejiler geliştirme 
umuduyla gelecekteki suç sorunlarını tahmin etmeye yardımcı olabileceği de 
göz önünde bulunmalıdır.

Suç analiz çalışmalarını türleri bakımından ele almadan önce analizlerin 
genellikle hangi amaçlara yönelik gerçekleştirildiği sorusuna cevap vermek 
gereklidir. Ulaşılmak istenen amaca göre analiz türleri de farklılık göstermektedir. 
Boba (2001) suç analiz çalışmalarının temelde dört amaca yönelik olduğunu 
belirtmektedir:

a) Suçluları yakalamak. 
b) Suç teşkil eden eylemleri önlemek.
c) Sosyal düzensizliği azaltmak.
d) Kurumsal işleyişi düzenlemek.
Bu amaçlara muhtemel yeni suç alanlarının ve suç işleme yöntemlerinin 

belirlenmesi de ilave edilebilir. Suçun kaydığı alanların önceden ortaya 
konulması, suçlularla mücadele eden kolluk birimlerinin bir adım öne 
geçmelerini sağlayacaktır. Gelişen yazılım teknolojisi ve bu alanda kullanılan 
algoritmalar vasıtasıyla bu amaç da suç analizinin konuları arasında 
girmiştir. Genel olarak dört çeşit suç analizi bulunmaktadır. Buna göre farklı 
kaynaklarda değişik isimlendirmeler olsa da dört tür suç analizi Şekil 2’de 
gösterilmektedir. 

Şekil 2. Suç Analiz Türleri



SUÇ ANALİZİ: TEORİ VE PRATİK      265

2.1. Taktik Amaçlı Suç Analizi

Taktik belirleme amaçlı suç analizinde, suçların açığa çıkarılması ve suç 
işleyenlerin yakalanması sürecinde alanda görev yapanların işini kolaylaştıracak 
bilgiler üretilir (Balcıoğlu vd. 2016). Taktik analistlerin görevleri, insanları veya 
şüphelileri olaylarla, insanları insanlarla ve olayları olaylarla ilişkilendirmektir 
(Balcıoğlu vd. 2016). Taktik analistlerin özel rollerinden ikisi, olay bağlantı 
yetenekleri sağlamak ve bir seri suçlunun bir sonraki saldırıda nerede vuracağını 
belirlemek için karmaşık istatistiksel modeller kullanmaktır. Bu analistler, 
okunması ve işlenmesi gereken olay materyallerinin miktarı nedeniyle zengin 
bilgi birikimine ve yetenekli bir belleğe sahip olması gerekir.

Boba (2001) daha derinlere inerek Taktik Analistlerin rolünün, yöntem 
ve giriş noktası, şüpheli eylemler, mağdur türü, kullanılan silah türü ve diğer 
ayrıntılar gibi suç olayları hakkında özel bilgiler sağlamak olduğunu belirterek 
daha derinlere inmektedir. Gün, tarih, saat ve yer gibi suçun kendisi gibi bilgiler 
derlendikten sonra devriye görevlilerine iletilir. 

Alanda yaşanan suça ilişkin sorunlara hızlı bir şekilde müdahale etmek 
üzere suç analiz verilerinden yararlanılır (Gottlieb ve Arenberg, 1991). Taktik 
belirleme amaçlı suç analizinde kolluğun sahip olduğu veriler, kısa vadede devriye 
hizmetleri ve suç soruşturmasına ilişkin önceliklerin belirlenmesine, kolluk 
teşkilatlarının personel kaynağı ve donanım düzeyine sahip olduğu kaynakların 
etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak analiz edilir. Suç analizi; suçla 
ilgili zaman, mekân, sulular, mağdurlar, suç işleme yöntemleri, tekrar eden 
suç vakaları, suç kalıpları, suç örüntüleri ve seri suçlar ile ilgili değişkenlerin 
analizini konu edindiğinden taktik amaçlı suç analizinde kullanılan verilerin 
çoğunluğu kollukta bulunan veri tabanı ve suçlarla ilgili raporlardan elde edilir. 
Taktik amaçlı suç analizinde izlenen süreçler ve teknikler Şekil 3’dedir.

Şekil 3. Taktik Amaçlı Suç Analizinde Bazı Teknikler
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Taktik belirleme ve geliştirme amaçlı suç analizi, çoğu zaman seri suçlar 
üzerine odaklanmaktadır (IACA2, 2014).

2.2. Stratejik Amaçlı Suç Analizi

Uzun vadeli öngörüler geliştirmek ve bunları suç önleme ile suçlularla 
mücadelede kullanmak stratejik amaçlı suç analizinin konusudur (Petherick, 
2014).  Bu tür analizde suçun oluşumunu etkileyen etmenler incelenerek, suç 
oluşturan eylemlerdeki uzun vadede artışlar ya da azalmalar değerlendirilmektedir. 

Suç eğilimlerini incelemek stratejik amaçlı görev yapan analistlerin 
görevidir. Suç eğilimlerinin incelenmesi neticesinde kolluk kaynakları doğru 
yönlendirilebilecek ve kolluk birimleri veriye dayalı bir suç önleme ve müdahale 
yaklaşımına sahip olacaktır (Burns ve Gebhardt, 2005). Stratejik analistler, 
uzun vadeli sonuçlar sağlamak amacıyla verilerdeki uzun vadeli eğilimleri 
incelediğinden, bireylerden çok gruplarla ilgili verileri sağlayarak problemlere 
daha geniş bir perspektiften bakışın önünü açmaktadırlar.

Stratejik Analistlerin öncelikli amaçları, uyuşturucu kaçakçılığı veya araç 
hırsızlığı gibi uzun vadeli sorunların tanımlanmasına ve analizine yardımcı 
olmak, yanıtları, prosedürleri incelemek ve değerlendirmektir. İncelenen 
prosedür çeşitleri arasında “yerleşim ve personel atama, meydana gelen olayların 
veya bölgelerin sınırlandırılması/sınıflandırılması, veri girişi, veri bütünlüğü ve 
raporlama süreci” bulunmaktadır (Boba, 2001). Stratejik suç analizinden elde 
edilen çıktılar, bulguların kolluğun stratejik seviyesine, kilit paydaşlarına ve 
bazı durumlarda halka sunulur. 

2.3. Operatif Amaçlı Suç Analizi

Operasyonel amaçlı suç analizinde amaç, analiz sonucu elde edilecek 
bilgilere dayalı olarak suç oluşturan eylemlerin işlenmesini önlemek ve caydırıcı 
tedbirler geliştirmektir. Operasyonel amaçlı suç analizi özellikle mükerrer 
suçlular, mükerrer suç mağdurları, suç örgütleri ve suç ağları hakkındaki 
verilerin analiz edilmesidir (Balcıoğlu vd. 2016).

Operasyonel amaçlı suç analistlerinin sahaya daha yakın olmaları ve 
şüpheliyi tanımaları, ipuçlarını takip etmeleri ve aynı kurum içindeki diğer 
birimlerle olduğu kadar dış kurumlarla bağlantı içinde olmaları önemli bir 
husustur (Burns ve Gebhardt, 2005). Operatif amaçlı suç analizinde kolluğa 
incelenen suç türü hakkında nelerin yapılabileceği belirtilir ve yardımcı olunur. 

2  International Association of Crime Analysts
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Bu açıdan bakıldığında bu türdeki suç analizi suçla mücadele eden birimleri 
harekete geçirici bir rol üstlenir.

2.4. İdari Amaçlara Yönelik Suç Analizi

İdari amaçlı suç analizi, suçla mücadele eden birimlerin yönetimine fayda 
sağlayan, buradaki görevlilerin yönetimsel anlamdaki ihtiyaçlarına cevap 
vermeye çalışan bir analizdir. Yöneticilere suçun coğrafi özellikleri veya sosyal 
bilgilerini de sunar. İdari suç analizi örnekleri arasında fizibilite çalışmaları ve 
özel araştırma projelerinin hazırlanması da yer alır. 

Suç önleme ve suçla mücadele etkililiğini artırmak üzere yapılabilecek 
çalışmaları ve uygulanabilecek projeleri hazırlama da idari amaçlara yönelik 
yapılan suç analizinin amaçları arasında yer almaktadır (Gottlieb ve Arenberg, 
1991). 

Suç analizine ilişkin bilgiler, yalnızca bir kurumun dolandırıcıları 
yakalama yeteneğini geliştirmek için değil, aynı zamanda bu süreci daha verimli 
bir şekilde yapmak için de kullanılabilir. Suç analizi birimi, aşağıdaki işlevleri 
yerine getirerek kolluğa yardımcı olur:

a) Gelişen veya var olan suç kalıplarını ve serilerini belirlemek,
b) Gelecekteki suç olaylarını tahmin etmek,
c) Hedef profil analizlerini başlatmak,
d) Suç önleme programlarına destek verilerini sağlamak,
e) Kaynak tahsisini ve planlamaya destek olmak için trend analizi 

yapmak,
f) Dağıtım planlaması ve bütçeleme için operasyonel verileri analiz 

etmek.
Son olarak suç analizine ilişkin şu benzetme yapılabilir. Kolluk tarafında 

tutulan suça ilişkin kayıtlar birer bilgi deposu görevi görürken, suç analizi 
birimleri ise bu aşamada bilgi işlemci görevini üstlenirler. Bir suç analizi 
biriminin başarısı, personelinin ufak tefek bilgileri alıp toplumdaki suç 
faaliyetinin doğasını belirlemek için bunları birbirine bağlayabilmesinde 
yatmaktadır. Bu gerçekleştirildikten sonra, suç analizi birimi devriye ve 
soruşturma personeline suç faaliyetlerini bastırmak için gereken bilgileri 
sağlayabilir. Personel düzeyine bağlı olarak, birim ayrıca yöneticilere, 
departmanlara uygun sayıda personel yerleştirmek, bu personeli donatmak ve 
görevlendirmek için eldeki kaynakları uygun şekilde kullanmak için gerekli 
bilgileri sağlayabilmektedir.
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3. Suç Analizine Yönelik Pratik Örnekler

Bu bölümde teoriden ziyade pratik olarak bir suç analizi nasıl yapılır 
sorusunun cevabı verilmeye çalışılmaktadır. Eldeki suç verilerine yönelik olarak 
istatistiksel ve analitik işlemler kullanılarak birkaç farklı suç analizi örnekleri 
paylaşılmaktadır. Bu bölüm okuyucuya; suç analizinin analitik olarak nasıl 
yapılabildiğini göstermek ve zihninde daha iyi şekillendirebilmesi amacını 
gütmektedir.

Bir kolluğun sorumluluk bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık 
olaylarının hangi saatlerde meydana geldiğine yönelik verinin elimizde 
olduğunu varsayalım. Buna göre Tablo 1’de suçların meydana geldiği ve kolluk 
kayıtlarına işlendiği saatler bulunmaktadır. Tablo 1’de verilen saatleri dikkate 
alarak bölgenizdeki devriyeleri hangi saat dilimlerinde görevlendirmeliyiz ki 
suçla mücadelede başarılı bir planlama yapabilelim. Bu sorunun cevabını en 
basit istatistik teknikle nasıl cevaplayabiliriz? 

Tablo 1. Suç İşlenme Saatleri

22.00 00.00 20.00 04.00 20.00 21.00 00.30 10.40 00.00 01.00

20.30 20.00 19.00 19.00 21.00 22.00 23.00 15.00 02.00 03.00

01.00 00.00 23.00 22.00 23.00 02.00 22.00 00.30 00.30 00.00

22.00 22.00 23.00 00.30 00.30 02.00 21.00 21.00 22.00 23.00

19.00 18.00 15.00 14.00 06.00 06.00 12.00 14.00 01.00 02.00

21.00 01.00 00.00 00.00 23.00 01.00 22.00 23.00 00.30 21.00

01.00 22.00 23.00 03.45 00.00 00.30 23.00 19.00 00.00 22.00

02.00 03.00 02.00 01.00 11.30 02.00 21.00 22.00 21.30 22.00

21.00 23.00 00.00 00.30 01.00 03.00 04.00 01.00 01.00 23.00

01.00 02.00 23.00 23.00 22.00 00.00 20.30 22.00 23.00 23.00

06.30 17.00 03.00 23.00 01.00 00.00

Tablo 1’e göre devriye saatlerini nasıl planlamalıyız ki, devriyelerimiz 
suçla mücadeleye yönelik olarak en etkin saatlerde sahada olabilsin? Tablo 
2’de söz konusu saatlere ait frekanslar verilmektedir. Bu frekansları kullanarak 
elde edilecek olan grafik devriye saatlerini planlanmasına yönelik öngörü 
sağlayacaktır.
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Tablo 2. Suç İşlenme Saatleri Frekans Tablosu

Tablo 3’de verilen grafik suç işlenme saatlerinin yoğunlaştığı zaman 
dilimlerini açık olarak göstermektedir. 

Tablo 3. Suç İşlenme Saatleri Grafiği

Bir ayda meydana gelen hırsızlık olayları histogram grafiğine göre; 
olayların en fazla gece saat 23:00 ile 01:00 saatleri arasında meydana geldiği, 
gündüz ise çok az olay meydana geldiği görülmektedir. Bu analiz sayesinde 
bölgedeki devriye planlaması yapılarak, devriyelerin etkinliği ve verimliliği 
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artırılabilir. Sadece olayların işlenme saatlerine göre elde edilen basit bir 
grafik bile suç ve suçluyla mücadelede etkin sonuçlar verebilmektedir. 
Verilerin doğru şekilde analiz edilmesi hem iş hem de zaman kaybının önüne 
geçecek, kolluk planlamalarına gerek taktik gerekse de stratejik seviyede yön 
verebilecektir.

4. Suç Analizinde Çağdaş Yaklaşımlar

Son yılların sıklıkla kullanılan kavramlarından biri büyük veri kavramıdır. 
Gelişen teknolojiye bağlı olarak verinin daha kolay ve daha fazla toplanabilir 
olması bu kavramı hayatımıza sokmuştur. Büyük Veri’den gizli bilgileri ortaya 
çıkarma süreci olarak adlandırılan veri madenciliği kavramı ise artık suçları 
araştırmak, durdurmak ve suçu önlemek için önemli bir araçtır ve dünyadaki 
hem özel hem de devlet kurumları tarafından kullanılmaktadır. 

Büyük verinin derinlemesine analiz edilmesiyle, büyük verinin arkasındaki 
kural silsilesi bulunabilir, buna dayanarak geleceği daha doğru tahmin etmek 
de mümkün olabilir. Büyük veri teknolojisinin cazibesi, büyük miktarda veri 
toplama ve analiz etme ve geleceği etkileyecek bilgileri hızlı bir şekilde elde 
etme kabiliyetinde yatmaktadır. Büyük veri analizinin zorlukları ise bu veriyi 
işleme, yönetme ve depolamadır.

Suçu ve suçluyu anlamak için adalet kurumları çeşitli veri kaynaklarından 
yeterli veri toplamalıdır. Örneğin ileriki satırlarda anlatılacak olan ilişki analizi 
için analistler izleme kayıtları, telefon numaraları ve çağrı kayıtları, suçla ilgili 
mali işlem verileri ve konum izleme bilgilerine göre belirlenen sosyal şebekeler 
gibi ana veri kaynaklarına hâkim olmalıdır. Genellikle suçu soruşturan kurumlar, 
suç şebekelerini analiz etmek için sesli arama kayıtlarını, banka hesaplarını ve 
para transferi verilerini de kullanır. 

Son zamanlardaki yapılmakta olan veri madenciliği analizinde ilgili 
kurumlar, şüpheliler arasındaki bağlantıyı ve ilişkileri analiz etmek için sık sık 
metin ve (e-posta, SMS vb.) konum (QQ, WeChat ve Weibo gibi farklı sosyal 
medya verileri) verilerini kullanmaktadır. 

Soruşturma yürüten kurumun veri uygulama platformu veri depolama, 
veri temizleme, veri analizi ve veri görselleştirmesini içeren kapsamlı 
bir veri uygulama platformu olmalıdır. İlk aşamada toplanan tüm veriler 
heterojen formatlara sahip orijinal veriler olduğundan, bu veriler uygun bir 
formata dönüştürülmedikçe suç soruşturmasında daha büyük veri analizleri 
yapmak zordur. Bu nedenle ham verilerin ön işlemesi için birçok teknoloji 
geliştirilmiştir. 
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Büyük veri analizi teknolojisi karmaşık sorunları etkin bir şekilde çözme 
potansiyeline sahip olup son yıllarda güvenlik ve istihbarat teşkilatları büyük 
veriye ve uygulamalarına önem vermeye başlamıştır.

Suç soruşturmasında suçlulara ve suç şebekesine ilişkin çok sayıda verinin 
toplanması ve analiz edilmesi suç soruşturma birimlerinin suçun önlenmesi 
konusunda etkili kararlar almasına yardımcı olabilir.

Büyük veri; illa ki çok fazla veri anlamına gelmez. Büyük verinin dört 
önemli özelliği vardır: Verinin hacmi (Volume), verinin çeşitliliği (Variety), 
verinin akış hızı (Velocity) ve dinamik veri sistemleri, verinin değeri (Value) 
(4V). (Bazı kaynaklarda 5V olarak geçmektedir. Veracity: Doğruluk). 

Şekil 4. Büyük Verinin Özellikleri

Halen güvenlik ve suç soruşturması alanında, kolluk ve güvenlik 
istihbarat teşkilatları farklı veri kaynaklarından kolayca büyük miktarda veri 
elde edebilmektedir. Ancak bu veriler hızlı bir şekilde işlenmediği sürece 
güvenliğe yönelik işe yarar bilgilere ve istihbarata çevrilmez. Suç soruşturması 
alanında büyük veri analizinin kendine has zorlukları bulunmakta olup bu 
sorunları çözmek için son yıllarda farklı veri madenciliği teknolojileri 
geliştirilmiştir.

Veri madenciliği kavramı ise; büyük miktarda veriden bilinmeyen, değerli 
kalıplar veya kurallar çıkarma sürecidir. Son yıllarda, özellikle İngiliz polisi ve 
ABD savunma bakanlığı, suçla ilgili bilgi ve verilerin analizini ve işlenmesini 
geliştirmek için büyük metin veri tabanları kullanmaktadır. Çok sayıda metin 
veri analiz teknikleri sayesinde, suç şebekelerinin ve suçluların kullandıkları 
yöntemler sınıflandırılmaktadır. 

Suç soruşturmalarında yaygın olarak kullanılan 5 tür veri madenciliği 
tekniği (Şekil 5) bulunmaktadır.



272    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

Şekil 5. Veri Madenciliği Yöntemleri.

4.1. Bağlantı Analizi (Link Analysis)

Verileri birbiriyle ilişkili bir nesneler ve varlıklar kümesi olarak ortaya 
koyarak büyük miktarda veriyi görselleştirebilmek için kullanılan bir yöntemdir. 
Bağlantı analizi yöntemleri insanlar, yerler, gruplar, araçlar, iletişim adresleri ve 
banka hesapları gibi bilgileri araştırır, birleştirir, tespit ve analiz eder; ilgilenilen 
şüpheli(ler) ile suç nesnesi arasındaki ilişkiyi temsil eden birbiriyle bağlantılı 
verileri bağlantı düğümleri olarak görselleştirir. Şekil 6’da işlenen suç türleri 
arasında bağlantı analizinin kullanımına örnek verilmektedir. Buna göre örneğin 
evden hırsızlık suçunu işleyenlerin araçtan hırsızlık suçunu işlemeleri büyük 
olasılık dahilindedir. Sistem birkaç teknik içermektedir: 

a) Birlikte gerçekleşme (eşdizimlilik) analizi yöntemleri, 
b) Sezgisel yöntemler (suçlular arasındaki ilişkileri belirleme), 
c) En kısa yol algoritmaları (ilişkili iz aramaları). 
Bu alanda kullanılan örnek yazılımlar arasında Crime Link Explorer ve I2 

programları sayılabilir.

Şekil 6. Bağlantı Analizi Örneği.
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4.2. Akıllı Ajan (Intelligent Agent)

Akıllı ajan; belirli bir ortamda sürdürülebilir bir yaşam döngüsü olarak 
yer alan bir bilgi-işlem birimidir. Özellikleri arasında; özerklik, sosyallik, 
tepkisellik, inisiyatif sahibi olma, rasyonellik, öğrenme ve uyarlanabilirlik, 
muhakeme kabiliyeti vb. sayılmaktadır. Akıllı ajanın modülleri ise; kullanıcı ara 
yüz modülü, öğrenme modülü, görev modülü, işletim sistemi ara yüzü modülü, 
icra modülü, bilgi tabanı ve merkezi kontrol modülüdür.

Güvenlik alanında böyle bir akıllı ajan, oyun teorisi mantığıyla savunan 
ve saldıran arasında güvenilir bir oyun geliştirir: Saldıranın saldırıyı planlarken 
savunma stratejileri hakkında sürekli bilgi toplama kabiliyeti olduğu düşüncesi 
yer almaktadır. Örneğin ajan kullanan gerçek zamanlı biyometrik izleme 
sistemleri, biyolojik terör saldırılarını etkili bir şekilde izleyebilir. 

4.3. Metin Madenciliği

Metin verilerinden değerli bilgiler çıkarmak için kullanılan bir bilgi-
işlem tekniğidir. Çok sayıda metin bilgi kaynağından alınan içeriğin önce veri 
setlerine dönüştürülüp ardından yapısal analiz, metin özeti, metin sınıflandırma, 
metin kümeleme, ilişkilendirme analizi süreçlerinden geçirilerek sonrasında 
görselleştirilen bu sonuçların tarama ve sorgulama için kullanıcılara geri 
gönderilmesidir. Bir belgedeki belirli anahtar kelimelerle ilgilenmez, esas olarak 
metindeki temel kavram veya konuları araştırır. Geleneksel veri madenciliği 
teknolojisinin ve algoritmasının bir kısmı metin madenciliği için kullanılabilir. 
Ancak metin veri seti ilave metin ön işleme süreçlerine ihtiyaç duyar. Metin 
madenciliği işlemleri Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 7. Metin Madenciliği
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1.4. Makine Öğrenmesi

Bilgisayarların, yeni bilgi veya beceriler kazanmak için insan öğrenme 
davranışlarının nasıl gerçekleştiğini simüle edebilmesi üzerine uzmanlaşmıştır. 
Literatürde bu teknolojinin olası anomalileri tanımlayabildiği ve suç analizinin 
muhakeme yoluyla iyi yapılabileceği görülmektedir. Bazı suç verilerine 
dayanarak, makine öğrenmesi algoritmaları çok sayıda suçtan önemli suç 
kalıpları çıkarabilir. Makine öğrenmesindeki algoritmalar, muazzam verilerden 
çeşitli şekillerde öğrenme gerçekleştirebilir, görünüşte farklı suç eylemleri 
arasındaki benzerlikleri bulabilir ve şüphelilerin suç işleme sürecinde izlediği 
özel yöntemleri belirlemeye yardımcı olabilir. Algoritmaya daha fazla suç 
verisi sağlandığında, şüphelilerin izlediği davranış kalıbının daha net olması 
beklenmektedir. Suç soruşturması raporlarından suç soruşturmasına ilişkin 
bilgiler çıkarabilir. Bu nedenle, bu teknoloji kolluk faaliyetlerini desteklemek 
için veri sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlave olarak makine 
öğrenmesi yöntemleri, suç soruşturma verilerinde suçun çeşitli yönlerini analiz 
ederek hızlı tepki sağlar. 

Suç, zamanla hızla bir şekilde gelişmiştir, suçlular artık sadece suç işlemek 
için değil, aynı zamanda yakalanmaktan kaçınmak için de teknolojinin en son 
gelişmelerinden faydalanmaktadırlar. Suç faaliyetleri artık bizim çevremizdeki 
arka sokaklar ve caddeler ile sınırlı değildir. 11 Eylül terör saldırıları ve en 
güvenli savunma veri tabanlarına saldırmak için teknoloji kullanımı gibi terör 
eylemlerine dayanarak, yeni ve etkili suç önleme yöntemlerine duyulan ihtiyaç 
giderek önem kazanmaktadır. 

Artan suç verisi hacimlerinin etkili ve doğru analizine yönelik yeni 
yaklaşımlar gerektiren Büyük Veri’nin dönüşümü, tüm kolluk kuvvetleri ve 
istihbarat toplama örgütleri için büyük bir zorluktur. Suç analizi için bir araç 
olarak veri madenciliği, nispeten yeni ve çok aranan bir araştırma alanı olarak 
kabul edilmektedir. 

Bilgisayarlı sistemlerin suçları izlemek amacıyla giderek artan kullanımının 
yanı sıra, bilgisayar veri analistleri kolluk kuvvetleri ve dedektiflerin suçları 
çözme sürecini hızlandırmalarına ve suçları önceden tahmin etmelerine 
yardımcı olmaya başlamışlardır. Geleneksel veri madenciliği teknikleriyle 
karşılaştırıldığında, teknikler kalıpları tespit etmek için hem yapılandırılmış 
hem de yapılandırılmamış verilere odaklanmaktadır. Büyük Veri’nin ortaya 
çıkmasıyla birlikte, mevcut sistemlerin çoğu daha hassas ve doğru çıkarmalar elde 
etmek amacıyla veri madenciliği tekniklerinin bir birleşimini kullanmaktadır. 
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Suç açısından geniş bir araştırma disiplini olan suç analizi, basit bir şekilde 
bir görevlinin suç işlemesinden, uluslararası organize suç örgütlerine kadar 
geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle veri madenciliğine giderek daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır. Veri madenciliği teknikleri Şekil 8’de verilmektedir.

Şekil 8. Veri Madenciliği Teknikleri

4.5. Veri-Varlık Çıkarma (Entity Extraction)

Veri çıkarma, suç analizi için metin, görüntü veya ses materyalleri gibi 
belirli desenlerin tanımlanması amacıyla geniş miktarda verinin kullanılabildiği 
bir süreçtir. Veri çıkarma, yapılandırılmamış metin belgelerinden meta 
verilerin3 çıkarılması işlemi olarak tanımlanabilir. Varlık adı ayıklama veya 
adlandırılmış varlık tanıma olarak da bilinen varlık ayıklama, tanımlama ve 
anahtar öğeleri metinden önceden tanımlanmış kategorilere sınıflandırma işlemi 
için başvurulan bir bilgi ayıklama tekniğidir. Bu şekilde, yapılandırılmamış 
verilerin yapılandırılmış verilere dönüştürülmesine yardımcı olur, böylece 
makine tarafından uygulanabilecek standart işlemle okunabilir, bilgi alınabilir, 
ayıklanabilir ve soru cevaplamak için kullanılabilir.

Belge dosyaları, elektronik tablolar, web sayfaları ve sosyal medya gibi 
belirli biçimlerde metinler yapılandırılmamış veri olarak görünür. Kişileri, 
yerleri, organizasyonları ve kavramları, sayısal ifadeleri (tarihler, saatler, para 

3  Meta-veri; veri hakkında veri demektir. Bir veriye ait açıklayıcı, öznitelik şeklinde bulunan verilerdir.
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birimi, telefon numaraları vb.) tanımlayabilme; zamansal ifadelerin yanı sıra 
diğer (süre, frekans vb.) bilgilerin ne içerdiğini anlamak için bir yol sağlar. 
Gözden geçirilecek yüzlerce veya daha fazla belgeye sahip bir analist ya da 
birkaç gigabaytlık bir veri dökümü alan (örneğin Wikileaks veya Panama 
kağıtları ölçeğinde) araştırmacı bir gazeteci başlangıçta bilgilerin ne içerdiğini 
bilmeyebilirler ya da ne araması gerektiğini bilemeyebilir. 

Dört ana adlandırılmış veri çıkarma yaklaşımı bulunmaktadır. 
1) Sözlük araması, çoğu veri çıkarma sistemi ilgilenilen veriler için el 

yapımı bir sözlük tutar. Bu sistemler, sözlüklerinde belirtilen öğelerle eşleşen 
metindeki ifadelere bakarak çalışır.

2) Kural tabanlı sistem, adlandırılmış verileri tanımlamak için el yapımı 
kurallara dayanır. Kurallar yapısal, bağlamsal veya sözlüksel olabilir.

3) İstatistik tabanlı sistemler, genellikle metinlerdeki veriler için belirli 
desenlerin belirli ipuçlarının oluşumunu belirlemek amacıyla istatistiksel 
modeller kullanır. 

4) Makine öğrenme sistemi, insan tarafından oluşturulan kurallar yerine, 
bilgiyi çıkarmak ve metinlerden örüntüleri tanımlamak için makine öğrenimi 
algoritmaları olarak adlandırılan kavrama dayanır. 

Şekil 9. Makine Öğrenmesi Metotları

4.6. Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning)

Bu yöntem makineye verilen girdileri kullanarak belirli bir sonucu tahmin 
etmeye çalışır. Bir firma adına müşteri sadakat çalışması yaptığımızı düşünelim. 
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Verdiğimiz tüm müşteri özelliklerinin yanında, müşterinin sistemden ayrılmış 
veya ayrılmamış bilgisini girdi olarak verdiğimizi ve makinenin bunu 
öğrenmesini isteriz. Model üzerinden öğrendikten sonra ise aynı şekilde ayrılma 
durumunu bilmediğimiz müşteriler için özellikleri verip sonuçta bunun ayrılıp 
ayrılmayacağını ve ayrılacağı tahmin ediliyorsa da olasılık olarak yüzde kaç 
olduğunu vermesini bekleriz. Özetle eldeki girdiler sayesinde nasıl bir sonuç 
beklendiğini ortaya koyan bir yöntemdir. Buna örnek Makine Öğrenme 
yöntemleri arasında: sınıflandırma, regresyon vb. sayılabilir.

4.7. Unsupervised Learning (Gözetimsiz Öğrenme)

Bu yöntem verilen girdileri kullanarak bunlar arasındaki paternleri ya da 
gizli kalmış detayları yakalar. Bir alış-veriş sitesine ait veriyi incelediğimizi 
düşünelim. Yapmaya çalıştığımız kim ne almış bilgisinin ile herhangi bir ürünü 
satın alma yanında hangi ürünü veya ürün gruplarını satın almış olduğunu tespit 
etmektir. Bunun analizini yaparken birliktelik kuralları (association rules) 
yöntemini kullanırız. Sonuçta belirli özelliklere sahip ürünlerin belirli yakınlık 
derecelerinde beraber satın alındığı çıktısını elde edebiliriz. Buna örnek makine 
öğrenme yöntemleri ise; sınıflandırma ve birliktelik kuralları metotlarıdır.

4.8. Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Bu yöntem makine veya yazılım aracısının, ortamdan gelen geri bildirimlere 
dayanarak davranışını öğrenmesini sağlar. Bu davranış bir kez ve herkes için 
öğrenilebilir veya zaman geçtikçe adapte olmaya devam edebilir. Uygulamada, 
robotik kolların kontrol edilmesinden en verimli motor kombinasyonunu bulmak, 
çarpışmadan kaçınma davranışının engellere çarpmaktan kaynaklanan olumsuz 
geri bildirimlerle öğrenilebileceği robot navigasyonuna kadar uzanmaktadır. 
Mantık oyunları, geleneksel olarak bir dizi karar olarak tanımlandığından, 
öğrenmeyi güçlendirmek için de çok uygundur. Takviyeli öğrenme metodu 
poker, tavla, satranç gibi oyunlarda başarılı bir şekilde uygulama alanına sahiptir.

4.9. Kümeleme – Clustering

Gruplanmamış bir veri kümesini sahip oldukları benzerliklerine göre 
sınıflama işlemine Kümeleme Analizi adı verilmektedir. Verilerin özelliklerine 
sınıflandırılması araştırmacının eldeki veriyi daha iyi analiz etmesine katkı 
sağlamaktadır. Buna göre kümeleme analizi; özellikleri ve doğal grupları 
bilinmeyen verinin benzer özelliklere sahip alt kümelere ayrıştırılmasına ve daha 
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anlaşılabilir hale getirilmesine olanak sağlamaktadır. Kümelerdeki homojen 
nesneler birbirleriyle eşleştirilir ve heterojen gruplar elde edilerek birimler 
hiyerarşik bir düzene sokulmaktadır. Kümeleme analizinde verilerde bir miktar 
kayıp olması da muhtemeldir.

Kümeleme analizinde asıl amaç toplanan nesnelerin sahip oldukları 
karakteristik özellikleri temel alarak gruplama yapmaktır. Böylelikle eldeki 
nesneler içindeki oldukları kümede çok benzer şekilde kümelenirken, dışında 
kaldıkları kümelerden farklı olarak sınıflandırılmaktadır. Başarılı bir kümeleme 
işlemi sonucunda Şekil 10’da da görüldüğü gibi nesneler küme içerisinde 
birbirine çok yakın olmakta, diğer kümelerden ise uzak olmaktadır. Kümelemenin 
başarılı olma ölçütü aynı gruptaki verilerin birbirlerine ne kadar benzedikleri 
ve farklı gruptaki verilerden ne kadar farklı olduklarıyla anlaşılabilir. Sonuçta 
elde edilen gruplar istatistiksel olarak incelendiğinde birbirlerinden farklıdır ve 
kendi içlerinde ise eş dağılmıştır. 

Şekil 10. Kümeleme Analizi Örneği

Kümeleme analizinde bireylerin veya nesnelerin benzerlik ve farklılık 
oranlarına göre belirlenmiş gruplar veya sınıflar yer alır. Kümeleme, müşterilere 
ait bir veri deposunda yapılırken müşteriler, birçok özellikleriyle birlikte analiz 
edilir ve sonuçta müşteri kimlikleriyle, müşteri adlarına, posta kodlarına veya 
tanımlanan müşteri numarasına göre kendiliğinden gruplanırlar. Tüm müşteriler, 
kendisiyle benzer özelliklere, niteliklere sahip olan müşterilerle aynı gruba 
atanır. Kümeleme analizi, temel olarak dört değişik amaç için uygulanır:

a) sayıda birimi, nesneyi, oluşumu,  değişkene göre saptanan özelliklerine 
göre olabildiğince kendi içinde türdeş ve kendi aralarında farklı alt gruplara 
ayırmak,
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b) sayıda değişkeni  sayıda birimde saptanan değerlere göre ortak 
özellikleri açıkladığı varsayılan alt kümelere ayırmak ve ortak faktör yapıları 
ortaya koymak,

c) Hem birimleri hem de değişkenleri birlikte ele alarak ortak  birime 
değişkene gören ortak özellikli alt kümelere ayırmak,

d) Birimleri,  değişkene göre saptanan değerlere göre, izledikleri biyolojik 
ve tipolojik sınıflamayı ortaya koymak.

Kümeleme analizinin aşamaları;
1. Birimler arasında var olan benzerliğin ortaya konulabilmesi maksadıyla 

değerlendirmede kullanılacak ölçütlerin ve değişkenlerin tespit edilmesi,
2. Benzerliklerin tespit edilmesinden sonra birimlerin kümelenmesi,
3. Elde edilen kümelerin uygunluklarının test edilmesi,
4. Elde edilen kümelerin uygun olduğu varsayımına göre istatistik 

geçerliliğinin ortaya konması, şeklinde sıralanabilir.
Pratik problemler için birçok uygulama alanı olan kümeleme analizinin en 

sık kullanılan çeşidi anlama ve fayda için kümelemedir. Anlama için kümeleme 
sonucunda elde edilen kümeler ya da nesne grupları incelenen sorunu daha 
iyi anlamayı, olayı bütün hatlarıyla kavramayı kolaylaştırmaktadır. Fayda için 
kümeleme ise nesne hakkında elde edilen karakteristik bilgilerle nesnenin ait 
olduğu kümenin özellikleri hakkında bilgi edinmeyi sağlamaktadır. Kümeleme 
analizi suç analizinde bir noktanın sıcak olup olmadığını tanımlamak amacıyla 
suç sıcak noktalarını belirlemek için (Geographic Information System-GIS) 
coğrafi bilgi sistemi ile birleştirilmiştir. 

4.10. İlişkisel Kural Madenciliği (Association Rule Mining)

Frekans paterni bir veri kümesinde sıklıkla oluşan bir desen modeldir 
(bir dizi öğe, alt diziler, vb.). Amaç; verilerdeki doğal düzenlilikleri (ilişki) 
bulmaktır. Birçok temel veri madenciliği görevleri için temel oluşturur:

a) İlişki, korelasyon ve nedensellik analizi,
b) Sınıflandırma: ilişkisel sınıflandırma,
c) Küme analizi: sık desen tabanlı kümeleme.
Birçok farklı problem alanı için uygulama alanı bulunmaktadır: grafik 

madencilik, sıralı desen madenciliği, zaman serileri patern madenciliği, metin 
madenciliği vb. veri tabanındaki objelerin birbiriyle ilgisini bulmaya çalışan 
veri madenciliği kurallarıdır. Örneğin elinizde bir süpermarketin veri tabanının 
olduğunu ve her satın alınan ürünün sistemde göründüğünü farz edelim. Veri 
madenciliği kullanarak B marka içecek alanların %98’i yanında A marka cips 
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alıyor, bebek bezi alanların hepsi yanında bebe kremi alıyor gibi yargılara 
ulaşabiliriz, veri tabanında “…ise … olur” durumlarını ölçebiliriz. Bu metot 
market araştırmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.

İlişkisel yöntemler kolluk uygulamalarında da kullanılmaktadır. Yaklaşım 
otomatik olarak muhtemel suçluların aynı grup tarafından işlenen olayları 
ilişkilendirmek amacıyla soygun kayıt verilerinin nitelikleri arasında bilgi ve 
teorik tabanlı ağırlıkları ile yeni bir benzerlik ölçüsü kullanarak suça yönelik 
benzerlikler aranabilir. İlişkilendirme kuralı madenciliği, bir Önsel (Apriori) 
Algoritma4 uygulaması ile e-postalardaki olağandışı ve aldatıcı iletişimi 
tanımlayarak şüpheli e-postaları tespit etmek için de kullanılabilir.

1.10. Karar Ağaçları (Decision Trees)

Tercihlerin, risklerin, ödüllerin, hedeflerin belirlenmesine yardımcı 
olan çeşitli rastgele olaylarla ilgili karar noktalarını incelemek için işletme 
yönetimi tarafından kullanılan ve birçok önemli yatırım alanına uygulanabilen 
bir tekniktir. Karar ağacı tekniği, şüpheli e-postaları belirlemek ve e-postaları 
büyük bir veri kümesinde doğru şekilde sınıflandırmak için de kullanılabilir. 
Karar ağaçları aynı zamanda bir suçun rapor edilip edilmediğini etkileyen 
değişkenleri tanımlayarak suç raporlamasını ve suç tahminini için de kullanılır.

Suç kalıplarını belirlemek ve gelecekteki suç eğilimlerini tahmin etmek 
için bir karar ağacına dayalı sınıflandırma modeli kullanılır. Sınıflandırma 
modeli altı adımdan oluşur: 

Adım-1: Problemin tanımlanması, 
Adım-2: Karar ağacını çizilmesi, 
Adım-3: Olayların olasılıklarını belirlenmesi, 
Adım-4: Beklenen faydanın ilgili nokta için hesaplanması- geri işlem, 
Adım-5: İlgili karar noktası için beklenen en yüksek faydanın belirlenmesi 

– geriye doğru karşılaştırma, 
 Adım-6: Elde edilen sonuçların ve tekliflerin sunulması.

4.11.  Sinir Ağları (Neural Networks)

Kısaca YSA denilen Yapay Sinir Ağları; insan beyninin çalışma yapısını 
taklit ederek geliştirilen yapay zekâ teknolojilerinden sadece biridir. YSA, insan 
beyninin yeni bilgi türetme, öğrenme yoluyla yeni bilgi üretme ve keşfetme gibi 

4  Genel anlamda ilişki (association rule, birliktelik kuralı) çıkarımında kullanılan bir algoritmadır. 
Algoritmanın amacı, veri tabanında bulunan satırlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaktır.
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işlevlerini yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirmek için geliştirilmiş 
bilgisayar sistemleridir.

Yapay zekâ sayesinde makinelere insanlara benzer şekilde düşünme, karar 
verme, karşılaştırma, analiz etme gibi birtakım fonksiyonlar kazandırılmaktadır. 
Yapay zekânın fikir babası ise, “Makineler Düşünebilir mi?” sorusunu 
ortaya atan ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Mathison 
Turing’dir. Turing Testi’nin sahibi, aynı zamanda 2’nci Dünya Savaşı sırasında 
Arthur Scherbius’un Enigma’sını kıran kişidir. Turing testi, bir makinenin 
düşündüğünü söylemenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığıdır. Turing 
testine göre makine, gönüllü bir insanla birlikte, sorgulayıcının görüş alanının 
dışında bir yere saklanır. Sorgulayıcı yalnız soru sormak suretiyle hangisinin 
insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır. Sorgulayıcının soruları 
ve daha önemlisi aldığı yanıtlar, tamamen ses gizlenerek, yani ya bir klavye 
sisteminde yazılarak veya bir ekranda gösterilerek verilir. Sorgulayıcıya bu 
soru-cevap oturumunda elde edilen bilgiler dışında her iki taraf hakkında hiçbir 
bilgi verilmez. Dizi halinde tekrarlanan testler sonucunda sorgulayıcı, tutarlı bir 
şekilde insanı saptayamadığı takdirde makine Turing testini geçmiş sayılır.

Yapay sinir ağları; insan beyninden esinlenerek, öğrenmenin matematiksel 
modellemesinin bir sonucu olarak doğmuştur. Bu nedenle bu konudaki 
araştırmalar önce nöronların, beyni oluşturan biyolojik birimlerin modellenmesi 
ve bilgisayar sistemlerinde uygulanması ile başlamış, daha sonra bilgisayar 
sistemlerinin gelişimine paralel olarak birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır.

Biyolojik sinir sistemi, merkezinde sürekli olarak bilgiyi alan, yorumlayan 
ve uygun bir karar üreten beynin (merkezi sinir ağı) bulunduğu 3 katmanlı bir 
sistem olarak açıklanır (Bulut, 2008):

1. Alıcı sinirler (receptor) organizma içerisinden ya da dış ortamlardan 
algıladıkları uyarıları, beyine bilgi ileten elektriksel sinyallere dönüştürür.

2. Tepki sinirleri (effector) ise, beyinin ürettiği elektriksel darbeleri 
organizma çıktısı olarak uygun tepkilere dönüştürür.

3. Merkezi sinir ağında bilgiler, alıcı ve tepki sinirleri arasında ileri ve geri 
besleme yönünde değerlendirilerek uygun tepkiler üretilir. Bu yönüyle biyolojik 
sinir sistemi, kapalı çevrim denetim sisteminin karakteristiklerini taşır.

Merkezi sinir sisteminin temel işlem elemanı nörondur ve insan beyninin 
yaklaşık on milyar nörona sahip olduğu tahmin edilmektedir. Sinir hücresi; 
üç bölümden oluşur. Bunlar sırasıyla hücre gövdesi, dendritler ve aksonlardır. 
Dendritler, diğer hücrelerden hücre gövdesine ince bir ağaç yapısı şeklinde bilgi 
iletmektedir. Aksonlar ise hücreden elektriksel uyarılar şeklinde bilgi taşıyan 
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uzun bir yoldur. Aksonların bitiminde, diğer hücreler için dendritleri oluşturan 
ince bölgelere ayrılabilir. 

YSA’lar; ağırlıklı olarak birbirine bağlı birçok işlem biriminden (nöron) 
oluşan matematiksel sistemlerdir. İşlem birimi, diğer nöronlardan gelen sinyalleri 
alır; bunları birleştirir, dönüştürür ve sayısal bir sonuç verir. Genel olarak, işlem 
birimleri kabaca gerçek nöronlara karşılık gelir ve birbirine bağlanır. Tüm bu 
yapı ise sinir ağlarını oluşturur.

Öğrenme süreci, istenen amaca ulaşmak için YSA ağırlıklarının 
yenilenmesini sağlayan öğrenme algoritmalarını ihtiva eder. YSA karmaşık 
problemleri çözebilme yeteneğine sahiptir. Günümüzde birçok bilim alanında 
YSA, aşağıdaki özellikleri nedeniyle etkin olmuş ve uygulama yeri bulmuştur. 

1) Doğrusal Olmama,
2) Donanım ve Hız,
3) Genelleme,
4) Öğrenme,
5) Hata Toleransı,
6) Uyarlanabilirlik.
Yapay Sinir Ağları (YSA) farklı suç türlerine ait ifadelerden yalan beyanları 

ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. 
YSA, Lojistik Regresyon (Logistic Regression), Arttırma (Boosting), 

SVM (Support Vector Machines), K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbor) 
ve diğer veri madenciliği teknikleri yeniden suç işleme tahminleri için sıklıkla 
kullanılmaktadır.

4.12. Sosyal Ağ Analizi (Social Network Analysis)

Sosyal ağ analizi (SAA), önemli bilgileri belirlemek için gözlemlerin 
sosyal yapısının analizi üzerine kurulu bir yöntemdir. Küresel bir terör örgütü 
ağının SAA ve Web yapısal madenciliği ile organizasyon yapısının analizi 
yapılabilir. Bunun sonucunda terör ağındaki kilit üyeleri tanımlamak ve bu 
sayede yetkililerin verimli ve etkili yıkıcı stratejiler ve önlemler geliştirmelerine 
yardımcı olmak için etkili bir araç olabileceği gösterilmiştir.

SAA, ABD’de terör örgütlerinin özellikleri hakkında önemli bilgiler 
sağlayabilmekte, terörist ağları anlayabilmekte ve onlara karşı daha etkili 
olmak için istihbarat elde etmek için kullanılmaktadır. SAA, Enron şirketinin 
e-posta arşivinde çalıştırılmıştır. Sosyal durumu ortaya koymak için e-posta 
veri tabanındaki varlıklar arasındaki iletişim modellerini analiz edebilmiş ve 
kataloglamıştır. SAA, bloglardaki radikal grupların incelenmesinde ve suç 
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örgütlerinin kilit üyelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. SAA, sosyal 
ağlardaki gizli etkinlikleri tespit ve analiz etmek için de kullanılmaktadır.

Sosyal İlişki Verilerinin Türleri

4.12.1. Yönlü/yönsüz ilişki (asimetrik/simetrik ilişki) (directed/
undirected) 

“Sevme” eylemi yönlüdür ve yalnızca ilişkinin bir tarafı tarafından 
ölçülür. Benzer şekilde, bankadan kredi alma ilişkisi de tek yönlüdür, iki kişi 
veya şirketin kayıtlarından ölçülebilmesine rağmen, ilişkinin tanımı tek yönlü 
bir akış, asimetri içerir. Ancak evlilik veya iş ortaklığı gibi ilişkilerde bu tip bir 
asimetri bulunmamaktadır. Genel olarak sosyalleşme eylemi geçişli bir fiil ile 
ifade edildiğinde söz konusu ilişki pasif/simetrik olarak belirtilir.

4.12.2. Ağırlıklı/ağırlıksız (veya ikili) ilişki (weighted/unweighted-
binary):

Diğer bir ilişki türü ise “Evlilik” ilişkisidir. Bu ilişki iki kişi arasında ya var 
ya yoktur. Yani iki değerden birini alır. Bu nedenle bu tür ilişkiler “ikili” veya 
genel bir terimle “ağırlıksız” ilişki olarak tanımlanır. Evlilik ilişkisinden farklı 
olarak “sevme” veya “kredi alma” ilişkilerinde “ne kadar sevdiği”, “ne kadar 
kredi aldığı” vb. hususlar ölçülebilir. Bu türdei ilişkilere “ağırlıklı” ilişki denir. 
Bu tür ilişkilerde ağırlık değerinin hangi aralığı kapsayacağı kullanılan ölçüm 
tekniğine bağlıdır. Örneğin “arkadaşınızı ne kadar sevdiğinizi 1 ile 10 arasında 
değerlendirin” diye bir soruyla karşılaşıldığında tarif gereği ölçüm değerine bir 
üst sınır konulmuş olur. Oysa “kredi alma” ilişkisinde tariften kaynaklanan bir 
üst sınır veya Likert benzeri bir ölçek bulunmamaktadır. Üst sınırın bulunması 
ağırlıklı ilişki olarak tanımlanan problemlerde yapılması güç ölçümlerin 
yapılmasını kolaylaştırabilir.

4.12.3. İki bölümlü ağ

Bir sosyal ilişkinin tarafları iki farklı bileşen grubu olabilir. Örneğin, 
“öğrenciler ders alır” ilişkisinde, ilişkinin bir tarafı öğrenci grubu, diğer tarafı 
ise ders grubudur. Bu durum da ilişkilerin betimlenmesinde gizlidir. Böyle bir 
veri setini öğrenciler arasında “birlikte öğrenmeye” (tek yönlü ağ) dönüştürmek, 
uygulanabilir ve yaygın bir analitik yöntemdir. İş dünyasında bireyler ve şirket 
yöneticileri arasında da benzer bir ilişki mevcuttur. “Yönetim kurulu üyeliği” 
ilişkisi, bir tarafta bireyler, diğer tarafta şirketler ile iki parçalı bir ağın bir 
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tarafında kurulur. Bu tür ağların dönüşümü ile kurumsal yönetim kurullarının 
oluşturduğu sosyal yapı incelenebilir.

4.12.4. Zamansal veri seti

Bazı durumlarda ilişkinin varlığını ve yoğunluğunu belirlemek için 
varlıkların arasındaki ilişkinin tarihsel sürecine bakılarak karar verilebilir. 
“Birliktelik” ilişkisini ele alalım. Bu ilişki örneğinde birliktelik eyleminin ne 
zaman gerçekleştiğine dair veri bulunabilirse söz konusu ilişkinin varlığı ve 
yoğunluğu hakkında değerlendirme yapılabilir. Bu durumda, örneğin iki kişi 
arasında yapılan telefon görüşmesi sayısına bağlı olarak ikisi arasında ağırlık 
puanına sahip ilişki değerlendirmesi yapılabilir. 

Şekil 11’de 2005 yılında Londra’da düzenlenen bombalama olayı sonrası 
kamu görevlileri arasında yapılan telefon görüşmeleri analizi verilmektedir. 
Telefon görüşmelerinin sıklığına göre kriz anlarında hangi birimlerin hangi 
birimlerle görüşme sıklığı görülmekte ve hangi birimlerin kritik öneme sahip 
olduğu tespit edilebilmektedir. 

Zamansal veri kümeleri, sosyal ağ analizinde yeterince çok gelişmemiş ve 
keşfedilmemiş bir çalışma alanı olmaya devam etmektedir.

Şekil 11. Telefon Görüşme Analizi (Güreşçi ve Arpat, 2006)

Son yıllarda internetin yaşantımızın vazgeçilmezleri arasında olduğu 
bir gerçektir. Günümüzdeki dijitalleşme nedeniyle hayatımızın her alanında 
yaptığımız faaliyetler hem kendimize hem de ilişkilerimize dair dijital izler 
bırakmamıza neden olmaktadır. Dijital izlerin toplanması ve kullanılmasıyla 



SUÇ ANALİZİ: TEORİ VE PRATİK      285

yapılacak yapısal analizler sosyal bilimlerin birçok alanı için değerli bir 
araştırma alanına dönüşmüştür. Bu alanda kullanılan teknoloji ve yazılımlar 
da hızla gelişmektedir. Bu alan ve ilgili yöntem ve araçlar giderek daha fazla 
araştırmaya muhtaçtır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Suç analizi kavramı 1900’lü yılların başlangıcında kolluk birimleri 
tarafında kavram olarak bilinmeden kullanılmaya başlansa da asıl literatüre 
girişi 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Özellikle bilgisayar teknolojisinin hızlı 
gelişimi suç analizini görevi toplumsal düzeni sağlamak ve suçla mücadele 
olan kolluk birimlerinin ilgi alanına sokmuştur. Son 20 yıldaki artan ilginin 
en büyük nedeni ise kullanıcı dostu bir teknolojiyle kolluk tarafından daha 
rahat ve anlaşılabilir kullanım imkanlarının artış göstermesi, suçla mücadelede 
etkinliğinin kanıtlanmış olması, veri toplama ve analizindeki kolaylığın artışı, 
güncel yazılımların fazlalığı, suçluların da teknolojiyi kullanmaya başlamaları 
vb. sayılabilir.

Suç analizi genel olarak kolluğu ilgilendiren ve sahadaki uygulamaları içine 
alan yöntemler topluluğudur. Konunun akademik çalışmaların ilgi odağı olması 
son yıllarda artmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde suç analizi çalışmalarının 
akademik çalışmalarla paralel yürütülmesi alana yönelik etkinliğin ve 
verimliliğin artmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte kolluk birimlerinde suçla 
mücadeleye doğrudan katkıda bulunacak ve verilerin analizlerini yapabilecek 
suç analizi birimlerinin oluşturulması önem kazanacaktır. İlerleyen yıllarda suç 
analiz birimleri özellikle suç ve suçluyla mücadelede; kolluğun suçludan önce 
hareket edebilmesini, suçluyu kısa zamanda yakalamasını, suçun gidişatının 
belirlenmesini, teknoloji ağırlıklı işlenen suçlarla mücadelede etkinliğin 
artırılmasını vb. hususları sağlayan vazgeçilmez birimler olacaktır. 

Asıl görevi suçu önlemek olan kolluk birimlerinin, suçu oluşmadan 
önleyebilmesi ve suç oluştuktan sonra suçluyu kısa bir zaman diliminde 
yakalayabilmesi kamu vicdanını rahatlatan, halkın daha güvenli ve huzurlu 
bir ortamda yaşamasını sağlayan hususların başında gelmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında suç analizinin önemi daha da artmaktadır.,
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1. Giriş

Her sanat dalı kendi dilini oluştururken üretildiği toplumun dinamiklerin 
çeşitli şekillerde etkilenmiştir. Bu etki, toplumsal kodlar ve bunların 
neticesindeki gelişen algılarla bezenmiştir. Aynı zamanda bir iletişim 

aracı olarak sinemanın sanat özellikleri taşıyıp taşımadığı da bu uzunca süre 
bu bağlamda tartışılmıştır. Bu tartışmaların kaynağı olarak da sinemanın 
gerçekliği olduğu gibi yansıtması ve sanatsal kaygıdan uzak oluşu gösterilmiştir. 
Değişen ve gelişen teknolojiler, dönüşen toplumsal yapılar ve buna yönelik 
araştırmalar ışığında aslında sinemada gerçekliğin, ya da istenen herhangi bir 
şeyin yeniden üretim yoluyla yansıtıldığı yani yönetmenin yorumlamasından 
bağımsız olmadığı fark edilmiştir. Yönetmen, filmin üreteni ve sahibi olarak 
kendi ideolojisi ve kodlarıyla yoğurduğu filmi izleyiciye sunmaktadır. Bu 
sunum, sinemadaki anlatım unsurlarıyla, izleyicinin entelektüel birikimiyle 
ve filmin üretildiği dönemin sosyo-kültürel özellikleriyle de doğrudan ilişki 
içindedir. Tüm bu unsurlar göz önüne alındığında filmlerin aynı zamanda bir 
kimlik özelliği taşıdığı da ortaya çıkmaktadır zira yönetmen dönemin siyasi, 
toplumsal kısaca yaşama dair tüm olaylara kendi perspektifinden anlamlar 
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yükleyerek bir tasarı oluşturmaktadır. Filmin yönetmene ait olup olmadığı da 
yapılan tartışmalarda yerini almıştır ve uzunca süre fikir birliği sağlanamamıştır. 
Sinemanın Fransa’dan başlayan serüveni kabul gördüğü her ülkede, oraya özgü 
bir gelişim göstererek adım adım ilerlemiştir. Fransız Sineması bu bağlamda, 
hem sinemanın doğduğu yer olması hem de Fransız yönetmenlerin sinemaya 
olan katkılarıyla oldukça önemli bir yere sahiptir. Fransız Sineması’nda hayat 
bulan Yeni Dalga akımı da bir katkı olarak sinema evreninde yerini almıştır. 
İlk olarak egemen sinema anlayışına bir tepki olarak doğan ve yerel bir refleks 
özelliği gösteren bu hareket zamanla evrensel bir özellik yakalayarak birçok 
ülke sinemasında iz bırakmıştır. Genel olarak stüdyo yapımlarına, abartılı dekor 
ve oyunculuklara sunduğu alternatiflerle, gerçeğin perdeye aktarımında öncü bir 
hal alan Yeni Dalga, sinemanın kimlik olgusuyla olan derin ilişkisini de ortaya 
çıkarmıştır. Buna ek olarak dönem içinde manifesto niteliği taşıyan tutumuyla, 
egemen sistemler dışında söyleyecek sözü olanların hala şansı olduğunu da 
gözler önüne sermektedir.

2. Yeni Dalga’nın Doğuşu

Sinema, bir sanat olarak kabul gördüğü günden bu yana her ülke 
sinemasında bu sanatı farklı şekillerde yorumlayan sinemacılar ortaya çıkmıştır. 
Bu yorumlar ve tepkiler de sosyolojik yapıyı etkileyen toplumsal hareketlerle 
tetiklenmiştir. Bu bağlamda İkinci Dünya Savaşı, toplumsal yapılarda birçok 
değişim meydana getirmiştir. Yeni Dalga akımı da bu değişim ve çalkantılı 
ortamın Fransız sinemasına olan etkileri neticesinde ortaya çıkmıştır. Fransa 
da savaş boyunca gösterimi yasak olan Amerikan filmlerinin savaş sonrası 
rağbet görmesiyle genç Fransız yönetmenler bu durumu farklı bir biçimde 
değerlendirmiştir (Uğur 2017: 228). Hem savaş sonrası değişen yaşam koşulları 
hem de politik uygulamalar Yeni Dalga akımının oluşmasındaki başat unsurlar 
arasındadır. Politik olarak dönemin kültür bakanının Andre Malraux olması ve  
1959 yılında çıkardığı Film Yardım Yasası  (Loi d’Aide) verilebilir (Sevgen 
2005: 90). Bir diğer önemli unsur ise 1951’de Andre Bazin ve Jacques Doniol 
tarafından  kurulmuş olan Cahiers du Cinema isimli dergidir.

Beş yıldır bu sütunlarda ana akım Fransız yönetmenlerin yanlış tekniklerine 
saldırırken söylemek istediğimiz şuydu: kamera hareketleriniz çirkin, çünkü 
konularınız kötü; oyuncularınız berbat oynuyor, çünkü diyaloglarınız beş para 
etmez; sinemayı nasıl yaratacağınızı bilmiyorsunuz, çünkü daha sinemanın ne 
olduğunu bilmiyorsunuz” — Jean-Luc Godard (Cahiers du cinema, 1959).
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Film çekmek için yeterli bir bütçe gerektiğinden devletin sinemacılara 
olan desteği büyük bir görev üstlenmiştir. Alain Resnais, George Franju, Agnes 
Varda, Jacques Démy, Jacques Rozier, Chris Marker, Louis Malle yönetmenler 
öne çıkan isimler olmuşlardır (Montebello’dan akt. Çatalkaya 2009: 48).

Sinemanın gelişimi için oldukça önemli olan Yeni Dalga, Andre Bazin’e 
göre diyalektik bir adımdır. Ona göre film artık bir tüketim ürünü değil, tüm 
özellikleriyle izleyeni içine alan bir süreç haline gelmiştir (Monaco, 2006:15).

Yeni Dalga’ nın oluşumuna etki eden bir diğer önemli hareket de  “İtalyan 
Yeni-Gerçekçi’’ liğidir. Yeni Gerçekçi’ lere göre Amerikan sineması gerçekliği 
çarpıtmakla ve yumuşatmakla meşguldür. Onlar ise bu duruma karşıdır ve 
alternatif bir sinema üretimi amaçlarlar. Onlar olayları ve olguları olduğu gibi 
yansıtmaya çalışmış, gerçek olanı izleyiciye sunmayı ideal olarak görmüşlerdir 
(Kolker, 2010:49).Yeni Dalga yönetmenlerine göre yaşam olduğu gibi 
yansıtılmalıdır. Sinemaya içerik olarak kazandırılan sokak ve sıradan insanların 
yaşamı sinema diliyle buluşturulmalı ve doğallık sinemada yer almalıdır. Tiyatro 
oyunculuğu, abartılı mimikler ve stüdyo çekimlerine karşı günlük yaşama dair 
enstantaneler tercih edilmiştir.

Bu akım geleneksel olanın yerine sunduğu alternatifler ve itirazcı 
tutumuyla ses getirmeyi başarmıştır. Yenilik hareketi olarak Yeni Dalga; genç 
yönetmenlerin birbirini izleyen eleştirel tavırları nedeniyle  “Yeni Dalga’’ ismini 
almıştır (Gökçe 1997: 162). Bu bağlamda Truffaut da Fransız Yeni Dalga’yı 
“gençliklerinde film yapmaya karar veren insanlardan oluşan bir grup olarak” 
tanımlamaktadır (Gramont, 1969:57).

Yönetmenler sinemayı hayata dair bir keşif aracı olarak görmüşlerdir. 
Keşfin içinde bir keşif olan Yeni Dalga da hem teknik hem de içerik bakımından 
yeni bir tarz yakalamayı amaçlamıştır. Kurgu kullanımı farklılaşmış, tripodsuz 
çekimler yaygınlık kazanmıştır. Bir senaryo ve mantıksal sıralamaya bağlı 
kalmadan günlük yaşamaya dair izlenimler sinemaya taşınmıştır. Referans 
olarak alınan günlük hayat, senaryonun kendisi haline gelmiştir (Beylie’den akt. 
Çatalkaya, 2009:53).

Bu akımda gerçekliğe dair vurgu, neredeyse makyajsız oyuncularla, 
içten repliklerle ve doğal olan mekanlarla yapılmıştır (Wollen, 2017:113). 
Teknik olarak Eisenstein’in montajlı filmleri yerine alan derinliği kullanılarak 
yakalanan bir dil tercih eden Bazin, bu teknikle gerçekliği en doğal ve zengin 
haliyle gösterdiğini savunmuştur (Gök, 2007:121). Alan derinliği ve plan-
sekans olarak tanımlanan bu biçim, kurgu için sahnelerde herhangi bir kesinti 
yapmadan uzun çekimle devam etmektir. Alan derinliği ile, hem öndeki hem 
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de arkadaki oyuncular bu sayede aynı netlikte kameraya alınacaktır (Vincenti, 
1993:121).

Yeni Dalga yönetmenleri, anlama odaklanmanın sinemayı geliştireceğini 
düşünmüşlerdir. Kurgu bağlamında uyguladıkları yöntemler ile gereksiz 
gördükleri teknik ayrıntıları filmlerinden çıkarmış, ve anlamı filmin merkezine 
özel bir anlatım tekniğiyle yerleştirmişlerdir. En dikkat ayrıntılardan biri sahne 
geçişlerinde kararma-açılma ya da zincirleme yerine kesme(cut) yöntemini 
kullanmışlardır. Doğala en yakın geçiş olarak kabul ettikleri bu yöntemle ele 
aldıkları konuları en gerçekçi ve çarpıcı halleriyle yansıtmayı amaçlamışlardır 
(Özön, 1990:166).

Bu konuda Bazin, geçişlerde kullanılan kesme yöntemiyle eksilti 
vurgusunun altını çizmiştir. Görüntüler arasında bir duraksama alanı da sunan 
bu geçişi Truffaut da kullanmış ve filmlerinde nesnelliği ön plana çıkarmayı 
amaçlamıştır (Büker, 2012:111).

Toplumsal yaşamda her yeni hareket ve tepkinin nedeni olduğu gibi 
Yeni Dalga’nın gerekçesi de sinemada hem anlatısal hem de teknik açıdan bir 
dönüşümün ihtiyaç haline geldiğidir. En iyi oyunculukların gerçek yaşamdan 
insanlar, en iyi stüdyoların da sokaklar olduğu fikri bu akımın yönetmenlerinin 
orta kanaati haline gelmiştir. Çekimlerin aktüel kameralarla, sesin de küçük 
cihazlarla alınması oyunculuklarda doğallığın en önemli unsur olması en 
karakteristik özellikleri arasındadır. Genel olarak sinemada özdeşleşme 
eylemine karşı çıkan Yeni Dalgacılar sinemayı bireyin gelişim sürecinde önemli 
bir payı olan toplumsal ve psikolojik konular hakkında izleyiciyi düşünmeye 
sevk edecek bir araca dönüştürmüşlerdir (Kolker, 2010:172-174). 

3. Yeni Dalga’nın Oluşumuna Etki Eden Faktörler

Yeni Dalga’nın oluşumuna etki eden faktörlerin sinemanın kuramsal ve 
teknik açıdan gelişimine dair önemli adımlar olduğu görülmektedir. Fransa’da 
dönemin siyasal ve ekonomik durumu, Hollywood sisteminin egemen güç olması 
ve sektörü tekelinde bulundurma arzusu bir grup genç yönetmeni ateşleyen 
başlıca unsurlar arasındadır. Tüm bu faktörler, bir dergi etrafında fikri oluşan 
nu akımın ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır ancak gerek kuramsal gerekse 
pratiğe dayalı özel faktörleri de gözden kaçırmamak gerekir. Bu bağlamda 
başlıca unsur olarak Cahiers du Cinema dergisi, Metteur-en-Scene kavramı, 
Politique des Auteurs (Auteur’ün Politikası) ve Le Caméra-Stylo (Alıcı-Kalem) 
kavramını neden-sonuç ilikisine dayalı irdelemek bu akımı doğru anlayabilmek 
adına önem arz etmektedir.
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3.1 Cahiers Du Cinema

Birçok sanat dalında olduğu gibi sinemada da toplumsal ve siyasi hareketler 
gelişim sürecinde etkin rol oynamıştır. Politik uygulamalar, yönetimlerin 
sinemaya bakışı ve sinema sanatının toplumdaki konumlanışı her açıdan 
etkili olmuştur. Yeni Dalga’nın oluşmasında da Fransa’nın içinde bulunduğu 
siyasi ve toplumsal konjonktür tetikleyici olmuştur. Örneğin 1950’lere kadar 
Fransız Sineması’nda sanat filmlerin yoğunlıklta olduğu görülür. “Bu dönemde 
Fransa’da sadece sanat filmleri gösteren sinema salonu sayısı 437’dir. Bu 
salonlardan 186’sının Paris’te bulunmaktadır” (MEB, 2011). Bir tür olarak 
sanat filmlerine ağırlık verilmesi, elbette uygulanan politikaların ve sinemanın 
ait olduğu sistemin bir sonucudur.

Fransa’nın ardından dünyada da ilgi görmeye başlayan Yeni Dalga’nın 
ilk adımları Henri Langlois ve eleştirmen André Bazin’in çabaları ve sinemaya 
olan katkılarıyla atılmıştır. Andre Bazin, sinemaya dair eleştiri yazıları içeren 
“Cahiers du Cinéma” adlı derginin kurucusudur. Langlois ise; sinemayı 
halka ulaştıran ve sinema gösterimleri yapan, sinema arşivi “Cinémathéque 
Française”nin kurucusudur (Kemp,2014:248).

Görsel: Cahiers du Cinema Dergisi Kapağı
Kaynak:www.gazeteduvar.com.tr

Cahiers du Cinema, bir dergi olarak sinemaya yaptığı katkıların yanında, 
etrafında toplanan yönetmenlerin tartışmalar ve değerlendirmeler yapabileceği 
bir alan da yaratmıştır. İdeolojik olarak farklı bakışlarda olan birçok yönetmenin 
fikirlerini sunmasıyla derin bir zenginlik olışmaya başlamıştır. Truffaut, Godard, 
Chabrol, Rohmer, Rivette henüz ünlü olmayan isimler “Yeni Dalga” ismiyle 
filmler üretmeye başlamıştır (Vincenti, 1993:115).
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Cahirs du Cinema’nın yönetmenlerinin en belirgin özelliği muhafazakâr 
Fransız sinemasına karşı çıkmış olmalarıdır. Yönetmenin filmde imzası olması 
gerektiğini yani auteurlüğü desteklemişlerdir (Kemp, 2014:248). “Cahiers 
du Cinéma” dergisi eleştirmenleri, dönemin muhafazakâr Fransız sinemasını 
reddetmiş, onun yerine Amerikalı yönetmenleri ve bir yönetmenin fark edilebilir 
imzasını taşıyan auteur kuramını desteklemiştir. Fransız Sinemasına getirilen 
eleştirilerin başında dilinin çok edebi olması ve sinemanın anlatım unsurlarını 
barındırmamasıydı (Vincenti, 1993:124-125). 

Yönetmenlerin Fransız Sinemasına karşı tutumları Fransa’da ilk başlarda 
hoş karşılanmamış ve sinema çevrelerince kendilerine tavır alınmıştır. Bu 
tavırlardan en hatırda kalır olanı Truffaut’un 1958 Cannes Film Festivali’ne davet 
edilmemesidir. Bu tepkinin ardından sinema tarihine damga vuran  “400 Darbe’’ 
filmiyle bir yıl sonra davet edilmiş ve büyük övgü almıştır (Kemp, 2014, s.249).

3.2. Metteur-en-Scene

Her sanat ürünü onu üreten sanatçının ideolojisi ve kültürel kodlarından 
izler taşımaktadır. Filmler de yönetmenlerin yaşama dair bakışlarını bünyelerinde 
barındırmaktadır. Açılar, replikler, renkler ve oyunculuklar bir bütün olarak 
yönetmenin gözünden perdeye yansıyan bir hikayeyi izleyicilere sunmaktadır. 
Filmin aynı zamanda bir ekip işi olması da yönetmen yapılması gereken bir 
organizasyonu ve koordinasyonu gerekli kılmıştır.

Zamanla bir sektör halini alan sinema, kendi içinde uzmanlık alanlarını 
da giderek çeşitli hale getirmiştir. Senaryo, ışık, ses, görüntü yönetimine dair 
filmin tüm unsurları artık uzmanlaşmış bir ekip tarafından oluşturulmaktadır. 
Bu bağlamda bir akım olarak Yeni Dalga’nın oluşumunda  “metteur-en –
scene’’(sahneye koyan) kavramı da etkili olmuştur. 

Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak sinemanın anlatı diline yapılan 
katkılar Alexandre Astruc tarafından kavramsallaştırılan metteur-en-scenenin 
de dönüşümünü gerçekleşmiştir. Filmin yazımından, oyuncu seçimine ve 
tüm teknik gereklilikleri belirleyen yönetmen için artık  “auteur’’ kavramı 
kullanılmaya başlanmıştır. Nitelemedeki değişim beraberinde kimin auteur 
kimin metteur-en-scene olduğuna yönelik soru işaretlerini de getirmiştir.

Psikolojik gerçekliğin ne psikolojik, ne de gerçek olduğunu düşünür. 
Fransız Sineması için çalışan belirli sayıdaki senaristtin var olduğunu ve bunların 
tek bir öykülerinin olduğunu söyler. Bu öykü, aldatılan erkek mağduriyetidir. 
Senaristlerin filmlerini metteur en scene olarak değerlendirmektedir. Metteur en 
scene filmlerinin karşısına auteuru yerleştirir. Auteur kendi öykü ve diyaloglarını 
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oluşturabilmiş, filmlerine tam hakim kişilerdir (Kablamacı, 2011:66). Truffaut; 
“Bir filmi sadece sinemadan biri yazarsa değerli bulurum. Aurenche ve Bost 
(zamanın önemli senaryo yazarları) aslında edebiyat adamlarıdır ve ben 
onlara burada önemsemeyerek yaklaşıyorum” (Akt. Biryıldız, 2012:89). 

3.3. Politique des Auteurs (Auteur’ün Politikası)

Sinemanın bir sanat olarak gelişim sürecine bakıldığında her ülkenin 
farklı şekillerde katkılar sağladığı görülmektedir. Bu katkılar kimi zaman bir 
yorum kimi zaman da var olan sisteme ve sinemadaki anlatım unsurlarına tepki 
niteliğindedir. Auteur politikası da Hollywood stüdyo sistemine ve filme bir 
baskı olarak gördükleri diğer unsurlara karşı çıkmıştır.

Sinema zamanla bir endüstri haline gelmiştir. Üretim ve dağıtım kollarıyla 
geniş bir alana yayılmaya başlayan sinema sektörü zamanla filmlerde türleri 
de meydana getirmiştir. Türler; kendi içinde tekrarlamalar yapan, konu olarak 
popülerliğe ağırlık veren, düşünceye sevk eden soyutluğa yer vermeyen eserler 
olarak karşımıza çıkmaktadır  (Abisel, 2010:13-14). 

Film türlerinde belirli kodlar bulunmaktadır. Güçlü bir kitlesi olan türlerin 
kodlarının iyi bilindiği aşikârdır. Türlerin kendi aralarında motifsel bir tekrarı 
bulunmaktadır. Bu tekrarların ustalıkla işlenişi de hazın artmasını sağlamaktadır 
(Monaco , 2002:285).

François Truffaut’un Cahiers du Cinema’da kaleme aldığı “Fransız 
Sineması’nın Belirli Bir Eğilimi” isimli makalesinde var olan Fransız 
sinemasına eleştiriler getirdiği görülmektedir. Truffaut’un yaptığı eleştirilere 
göre filmin senaristin kimliğinden değil yönetmenin kimliğinden izler taşıması 
ve her unsuruyla yönetmenine benzemesi gerekmektedir (Stam, 2014:95). 
Fransız sinemasının gelişimine bakıldığında ilk başta filmin yaratıcısı olarak 
yapımcının kabul edildiği görülmektedir. 50’li yıllara kadar yönetmene filmin 
sahibi ve yaratıcısı gözüyle bakılmamıştır. Yönetmenlerin, filme dair hâkimiyeti 
ve sahipliği geriliminde taraf olan sadece yapımcılar değildir buna ek olarak 
senaristler de bulunmaktadır. Filmin tam olarak yönetmene ait olmasının 
ve filme imza atacak kadar hâkim olmasının koşulu olarak da senaryo ve 
anlatım unsurlarına hükmedebilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Truffaurt’un 
sinemada aidiyete karşı tutumu bir sanat olarak sinemanın gelişimine büyük 
katkılarda bulunmuştur. Yönetmeni senarist baskısı altında görür ve auteurlüğü 
ortaya çıkarır.  “Yaratıcı Yönetmenlik Kuramı’’ olarak ortaya çıkan bu tepki, 
1955 yılında Truffaut’un tercisihiyle “Yaratıcı Yönetmenler Politikası’’ na 
dönüşmüştür (Kovacs, 2010:131-132-230). 
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Truffaut’un ilk filmi Les Quantre Cents Coups’un (Dört Yüz Darbe) yazıma 
göndermelerle dolu olması, açılış sahnesinde çocukların yazı yazıyor olması, 
Antoine’nin el yazısını taklit etmesi, bir daktilo çalması, intihal suçlamalarını 
aydınlatan Balzac potpurisi kaza eseri değildir, her biri bu kuvvetli mecazın altını 
çizer ve Truffaut’un film yapımı konusundaki vizyonuna karşılık gelmektedir 
(Stam, 2014:97).

Fransa’ da bir tepki olarak doğan bu akım, 1962 yılında Andrew Sarris’in 
“Notes on the Auteur Theory” adlı çalışmasıyla Amerika’ya da tanıtılmıştır 
(Stam, 2014:100).

3.4. Le Caméra-Stylo (Alıcı-Kalem)

Fransız sinemasındaki birçok tartışma, sinema sanatını gelişimi adına 
büyük rol oynamıştır. Bu faktörlerden birisi de aynı zamanda Yeni Dalga’nın 
oluşumuna zemin hazırlayan Caméra-Stylo (Alıcı-Kalem) kavramıdır. Alexander 
Astruc tarafından geliştirilen bu kavram, sinemanın roman, hikaye gibi edebi 
türlere benzeyen bir dili olduğunu, yönetmenin de kamerasını yetkinliği ve 
ustalığıyla yazı yazar gibi kullanabileceğini vurgulamaktadır.

Auteur eleştirisinin gelişimi büyük ölçüde Fransız sinemasındaki 
tartışmalarla ilişkilidir. Tartışmalar 1920’lere dek geriye gitse de, asıl olarak 
1948’de Alexander Astruc tarafından dile getirilen kamera-kalem (camera 
stylo) kavramından sonra yoğunlaşmıştır. 

Kamera-kalem Alexandre Astruc’un 1948 yılında ilan ettiği bir sinema çağı 
olarak da kabul edilmektedir. “Görsel olanın zulmünden, kendisi için imgeden, 
anlatımın acil ve somut taleplerinden, tıpkı yazılı dil kadar esnek ve ustaca 
olan “bir yazım aracı” olma yönünde giderek özgürleşeceğini” belirtmektedir 
(Monaco J,2002:185).

Sinema, hayat dair soyut ve somut olayları perdeye taşıyabilecek güçte bir 
iletişim aracıdır. Metaforlar, teknik detaylar sinemanın az şeyler birçok anlam 
üretmesini sağlamaktadır. Kamera-kalem de yönetmenin ustalığını kamerayı 
kalem gibi kullanabilme becerisiyle özdeşleştirmiştir. Öncelikli olarak Fransız 
sineması dahil tüm dünyayı etkileyecek olan Yeni Dalga’nın oluşumuna etki 
eden faktörler arasına girmiştir.

4. Sonuca Dair

Sinemanın bir sanat olarak toplumsal hayatta kabul görmesiyle disiplinler 
arası özellikleri de ortaya çıkmıştır. Her sanat dalını içinde barındırabilen 
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sinema, bu bağlamda gücünü de giderek artırmıştır. Bu güç, filmlerin üretildiği 
kültürlerdeki değer ve kodların sinemaya eklenmesinin de bir tezahürüdür. 
Fotoğraf sanatının gelişimiyle hayat bulan, gerek doğu gerekse batıda, yaşamın 
her alanında var olan sinema, içeriklerini yine yaşamdan almaktadır. 

Gelişim sürecinde içerik olarak edebi eserlerden ilham alan yönetmenler, 
zamanla kendi içinde bir uzmanlığı olan senaryo yazımının önemini de fark 
ettiler. Bu durum sadece senaristlik mesleğinin ortaya çıkmasını değil, aynı 
zamanda filmin yapımcının tekelinden kurtulup yönetmenin sahneye çıkışına 
da zemin hazırlamıştır. Senaryonun günlük yaşamın her anından kaynak 
alabileceği ve bunun farklı şekil ve yorumlamalarla perdeye yansıtılabileceği 
fark edilmiştir. Bir açının, rengin ve tekrarın duygu yaratımındaki sihirli 
yeteneği bu şekilde açığa çıkmıştır. Bir uyanış olarak sinemanın her geçen gün 
gelişerek yayılması da insan duygularına ve duyularına hitabının bu denli güçlü 
olmasından kaynaklanmıştır. 

Anlatı özelliklerindeki farklılık arayışıyla her gün yeni bir adım atan 
sinema sanatı, Fransa’daki büyük adımlarından birini de Yeni Dalga ismiyle 
atmıştır. Genç yönetmenlerin kuramsal eleştirilerden pratiğe dönüşen tutumları 
bir renk olarak dünyaya armağan edilmiştir. 

Yeni Dalga’nın eleştirel olması ve bu doğrultuda alternatifler sunması, 
Hollywood Sinemasına karşı tavrı ve gerçeğin perdedeki konumuna yaklaşımı 
sadece Fransa için değil, tüm dünya sinemasına bir katma değer olarak 
görülmektedir. Tıpkı kendinden önceki İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nden etkilenişi 
gibi farklı kültürlerdeki sinema reflekslerine de etki etmiştir. Kültürler ve 
coğrafyalar farklı olsa da duyguları evrensel bir varlık olan insan, güzele ve iyiye 
olan ihtiyacı neticesinde sanatsal etkileşimlere de açık olmuştur. Sinema, hem 
göze hem de kulağa hitap eden yapısal özellikleriyle sanatlar içinde etkileşimin 
en fazla olduğu dallardan da biri haline gelmiştir. 

Sokaktaki insanın gülümsemesini, derdini, öfkesi ve kaçışını olduğu 
gibi beyaz perdeye taşıyan Yeni Dalga, hem kuramsal hem de pratiğe dayalı 
birçok değeri sinema sanatına kazandırmıştır. Sinema ve kimlik olgusunun 
ne denli ilintili olduğunun bir göstergesi de olan bu akım, toplumsal değerler 
ve kültürel yapının okunabilmesi adına en iyi örneklerden de biridir. Bu 
bağlamda Fransız Yeni Dalga’sı dönemin siyasi ve sosyo-kültürel atmosferini 
bugünden teneffüs edebilmek ve sadece Fransa’nın değil birçok ülkenin 
ekonomik ve sanatsal etkileşimini anlamlandırabilmek adına önemli bir 
harekettir. 
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1. Giriş

1980 dışa açılımı ile birlikte başlayan küreselleşmeye bağlı biçimde dünya 
hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Küresel GSYH yirmi yılda iki katına 
çıkmış, kurallar azaltılmış ve bir kısmı tamamen göz ardı edilmiş, çevre 

duyarlılığı önemini kaybetmiş, insan ilişkileri bozulmuş, büyüme en önemli olgu 
haline gelmiştir. Yüksek oranlı büyümenin sürdürülmesinin mümkün olmadığı, 
olanakların sınırlı olduğu, gelir dağılımının her geçen gün daha fazla bozulduğu 
göz ardı edilmiştir (Eğilmez, 2022).

1990’lardan sonra dünya ekonomilerinde mali küreselleşme hız kazanmış, 
mali krizler artmış, krizler küresel bir boyut kazanmıştır (Kaya ve Kaygısız, 
2015). Devalüasyon beklentisi, artan cari açık ve sermaye çıkışları dünya 
genelinde dengenin bozulmasına yol açmış, istikrarsızlık artmıştır. 2000’li yıllar 
boyunca başta petrol olmak üzere bütün emtia ve tarım ürünleri fiyatlarında artış 
meydana gelmiştir. 2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz birçok ülkeyi olumsuz 
yönde etkilemiştir. 1980’li yıllarda uygulanan hizmet sektörü yönlü büyüme 
yaklaşımı, küresel krizden sonra yerini imalat sanayi yönlü büyüme yaklaşımına 
bırakmıştır (Eser, 2014). Gıda fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. 
Altın ve petrol değer kazanırken Amerikan dolarının değeri diğer para birimleri 
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karşısında değer kaybetmiştir. Gelişmiş ülkeler (ABD, Euro Bölgesi, Birleşik 
Krallık, Japonya) küresel kriz karşısında piyasaya para sürerek paralarının 
rezerv para olma özelliğinden yararlanmış, artan para arzı bu ülkelerde 2021 
yılına kadar enflasyona neden olmamıştır (Eğilmez, 2022). 

2021 yılında gelişmiş ülke ekonomilerinde makroekonomik göstergeler 
farklılaşmış, ekonomik büyüme oranları azalmaya başlamıştır. Çin 1990’lardan 
bu yana ilk defa ABD ve Avrupa’da yaşanan ekonomik yavaşlamanın da 
etkisiyle Doğu Asya’nın genelinden daha yavaş büyümeye başlamıştır. Covid-
19’un sebep olduğu ekonomik olumsuzluklar ve artan fiyatlar, borç ve gelir 
dağılımındaki eşitsizliklerdeki artışın yüksek olduğu bir ortamda yükselen 
ve gelişmekte olan ekonomileri yavaşlama sürecine sokmuştur. Ekonomik 
durgunluk gelişmiş ekonomilerle yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin 
büyüme oranları arasındaki farkın yükseldiği bir dönemde kırılgan bir ülke 
ekonomisinde yüksek oranlı ekonomik gerilemeye yol açmıştır. Gelişmiş ülkeler 
resesyona doğru giderken gelişmekte olan ülkelerde ekonomik durum daha da 
kötüleşmiştir.

Pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuzlukların ardından II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en yüksek ölçekli savaş olarak gösterilen 
Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı karşıya olan dünya, olağanüstü bir dönemden 
geçmektedir. Küresel ekonomi, savaşla artan emtia krizi, yükselen ticaret ve 
finansman problemleri ile enflasyon ile ortaya konulan sıkı para politikaları 
ve Çin ekonomisinde ortaya çıkan gerileme fazlasıyla kırılgan bir görünüm 
sergilemektedir. Pandemi sonrası toparlanmaya başlayan dünya ekonomisinde, 
yeni bir yavaşlama öngörülmektedir.

Çalışmanın amacını küreselleşme sonrası dünya genelinde ekonomik 
büyüme, işsizlik, perakende satışları, sanayi üretimi vb. makroekonomik 
göstergelerde ortaya çıkan olumsuz değişimi ve bu değişimin yaratmış olduğu 
sonuçları ortaya koymak ve önerilerde bulunmak oluşturmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda farklı kurumların resmi internet sitelerinden elde edilen istatistiki 
verilerden yararlanılmıştır. 

2. Küresel Ekonomide Gerçekleşme ve Tahminler

Dünya ekonomisinde uzun zamandır uygulanmakta olan gevşek para 
politikasıyla gelişmiş ekonomilerde enflasyon yaratmadan uygulanabilen 
düşük faiz ve yüksek büyüme politikalarının artık yetersiz kaldığı, para arzının 
yöneldiği ülkelerden geri dönmesiyle söz konusu ekonomilerde de enflasyonist 
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etki yarattığı gözlenmektedir. Bu nedenle bu ülkeler için de temel sorun fiyat 
artışı olmakta, faizlerin yükselmesi ve bilanço daraltma süreci önce gelişmekte 
olan ülkeler olmak üzere kaynak sorunu yaratmakta, küresel çapta yükselen risk 
altında bireyler ve yatırımcılar ile birlikte farklı birçok ekonomide ekonomik 
küçülme olması öngörülmektedir. Bazı ülkeler için resesyonu engellemenin 
de güç olacağı belirtilerek, fiyat artışlarıyla ekonomik durgunluğun eş zamanlı 
olarak görüldüğü stagflasyon uyarıları yapılmaktadır (TMB, 2022).

Tablo 1. Küresel Ekonomik Büyüme Öngörüleri (%)

2020
(Gerçekleşme)

2021
(Gerçekleşme)

2022 
(Tahmin)

2023
(Tahmin)

Dünya -3,3 5,7 2,9 3,0
ABD -3,4 5,7 2,5 2,4
Euro Bölgesi -6,4 5,4 2,5 1,9
Türkiye 1,8 11,0 2,3 3,2
Çin 2,2 8,1 4,3 5,2

Kaynak: Dünya Bankası, 2022

Dünya Bankası, savaşın devam etmesine bağlı olarak 2022 yılında 
yayınladığı raporda dünya ekonomisi için yılın başında %4,5 dolayında 
açıklamış olduğu ekonomik büyüme tahminini %3 olarak güncellemiştir. IMF 
küresel ekonomik büyüme öngörüsünü %3,6 olarak revize etmiştir. Dünya 
Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda küresel büyümenin 2023 yılı 
sonuna kadar yavaşlamaya devam edeceği, 2022 yılında %2,9, 2023 ve 2024 
yıllarında ise %3 büyüme beklendiği belirtilmiştir. 

Gelişmekte olan ekonomilerin büyüme öngörülerinin %6’dan %3,4’e 
düşmesi beklenmektedir. Bu oran 2011-2019 döneminde yaklaşık %4,8 
olarak belirlenmişti. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan ekonomik 
gerilemenin, Avrupa ve Merkez Asya bölgesinde ekonomik açıdan küçülmeye, 
ticari engellere, emtia fiyatlarında dalgalanmalara, artan girdi maliyetlerine 
ve ekonomik güvensizliğe yol açacağı düşünülmektedir. Ekonomik gerileme, 
yükselen enflasyonist baskılar, sıkı para şartları ve dış talebin daralması gibi 
ekonomik sorunları daha fazla artırmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artış, gıda 
ithalatına bağlı farklı birçok gelişmekte olan ekonomide kişi başına düşen geliri 
azaltmakta, yoksulluğu artırmaktadır. 2022 yılı sonuna kadar dünya genelinde 
75 milyondan fazla insanın daha fazla yoksullaşması öngörülmektedir (Dünya 
Bankası, 2022).
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Kaynak: Dünya Bankası, 2022
Grafik 1. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Küresel Büyüme

Grafik 1’e göre 2021 yılında %5,7 olan küresel ekonomik büyüme, 
2022 yılı sonu itibarıyla %2,9 seviyesine ulaşacaktır. 2022 yılında farklı ülke 
ekonomileri için azaltılan büyüme öngörüleri gelecek yıllar için de geçerliliğini 
sürdürecek, 2023-2024 döneminde küresel ekonomik büyüme %3 seviyesine 
kadar gerileyebilecektir. Grafikte 2022-2024 dönemine ait veriler öngörü olduğu 
için koyu renkle gölgelendirilmiştir.

Tablo 2. Seçili Ülkelerde Temel Makroekonomik Göstergeler (%)

Ülke Büyüme Enflasyon İşsizlik MB Faizi
Japonya 1,6 3,0 2,6 -0,10
Birleşik Krallık 2,9 9,9 3,6 2,25
Çin 0,4 2,5 5,3 3,65
Rusya -4,1 14,3 3,8 7,50
Brezilya 3,2 8,7 9,1 13,75
Türkiye 7,6 80,2 10,1 12,00
Endonezya 5,4 4,7 5,8 4,25

Kaynak: https://tradingeconomics.com/

2022 yılı için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme, enflasyon, 
işsizlik ve merkez bankası faiz oranları incelendiğinde dünyanın önde gelen 
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gelişmiş ülkeleri dâhil olmak üzere büyüme ve enflasyon arasında kalındığı 
ve enflasyonda yükselişin ekonomileri faiz artırımına doğru sürüklediği dikkat 
çekmektedir. Faiz artışları ekonomik büyüme oranlarının hızla azalmasına yol 
açmaktadır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde işsizlik oranları her ne kadar düşük 
seviyede olsa da ekonomik büyüme oranındaki azalma ile birlikte işsizlik 
oranlarında da yükselme eğiliminin oluşması öngörülmektedir (Eğilmez, 
2022). 

Hızla artan gıda fiyatları gıda ithalatına dayalı farklı gelişmekte olan 
ülke ekonomisinde kişi başına düşen gelir seviyesini azaltmakta, küresel gıda 
güvensizliğini ve yoksulluk düzeyini artırmaktadır. 2022 yılı sonuna kadar 75 
milyondan daha çok bireyin yoksulluk içinde olması beklenmektedir (Dünya 
Bankası, 2022).

Kaynak: Dünya Bankası, 2022.
Grafik 2. Gelişmiş Ekonomi Ortalamasına Göre,  
Gelişmekte Olan Ülkeler, Kişi Başına Gelir Artışı

Grafik 2’de LIC, düşük gelirli ekonomileri, EMDE, gelişmekte olan 
ekonomileri ve FCS ise kırılgan ve çatışmadan etkilenen durumları göstermektedir. 
Buna göre büyüme oranındaki azalma, gelişmekte olan ekonomilerde, 2021 
yılında %5,4 olan kişi başına gelir yükselişinin, 2022 yılında %2,3 seviyesine 
düşeceğini ve kişi başına gelirin, salgından önceki eğilimin %5 altında olacağını 
göstermektedir. 
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Kaynak: Dünya Bankası, 2022
Grafik 3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Oranları

Grafik 3’te gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranları 
gözlenmektedir. Burada LIC, düşük gelirli ekonomileri ve EMDE, gelişmekte 
olan ekonomileri göstermektedir. 1970’li yıllarda dünya genelinde görülen 
stagflasyona karşı faiz oranlarındaki yükseliş küresel durgunluğu artırmıştır. 
Gerek stagflasyon koşulları gerekse pandeminin yarattığı olumsuz 
koşullar sonucunda 2022 yılında küresel çapta bir enflasyon artışı ortaya  
çıkmıştır. 

Kaynak: Dünya Bankası, 2022.
Grafik 4. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji ve Gıda Fiyatları
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Grafik 4, 1970-2022 döneminde iki yıllık zaman zarfında aylık enerji ve 
gıda fiyat endekslerindeki yüzde değişimi ifade etmektedir. Veri kısıtlamaları 
sebebiyle, 1979’dan önce, enerji fiyatı değişimi, petrol fiyatı değişimi kullanılarak 
gösterilmektedir. Gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlı biçimde 
gıda kıtlığının artmasının ekonomiyi olumsuz yönde etkilemesi ve küresel 
durgunluğu önümüzdeki dönemde daha fazla hızlandırması beklenmektedir 
(Dünya Bankası, 2022). 
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Tablo 3. Dünya Genelinde Reel GSYH (Önceki Yıla Göre Değişim (%) ) 

2019 2020 2021
2022

(Tahmin)
2023

(Tahmin)
2024

(Tahmin)
Dünya 2,6 -3,3 5,7 2,9 3,0 3,0
Gelişmiş Ekonomiler 1,7 -4,6 5,1 2,6 2,2 1,9
ABD 2,3 -3,4 5,7 2,5 2,4 2,0
Avrupa 1,6 -6,4 5,4 2,5 1,9 1,9
Japonya -0,2 -4,6 1,7 1,7 1,3 0,6
Gelişmekte Olan Piyasalar 3,8 -1,6 6,6 3,4 4,2 4,4
Doğu Asya ve Pasifik 5,8 1,2 7,2 4,4 5,2 5,1
Çin 6,0 2,2 8,1 4,3 5,2 5,1
Endonezya 5,0 -2,1 3,7 5,1 5,3 5,3
Tayland 2,2 -6,2 1,6 2,9 4,3 3,9
Avrupa ve Merkez Asya 2,7 -1,9 6,5 -2,9 1,5 3,3
Rusya 2,2 -2,7 4,7 -8,9 -2,0 2,2
Türkiye 0,9 1,8 11,0 2,3 3,2 4,0
Polonya 4,7 -2,2 5,9 3,9 3,6 3,7
Latin Amerika ve Karayipler 0,8 -6,4 6,7 2,5 1,9 2,4
Brezilya 1,2 -3,9 4,6 1,5 0,8 2,0
Meksika -0,2 -8,2 4,8 1,7 1,9 2,0
Arjantin -2,0 -9,9 10,3 4,5 2,5 2,5
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 0,9 -3,7 3,4 5,3 3,6 3,2
Suudi Arabistan 0,3 -4,1 3,2 7,0 3,8 3,0
İran -6,8 3,4 4,1 3,7 2,7 2,3
Mısır 5,6 3,6 3,3 6,1 4,8 5,0
Güney Asya 4,1 -4,5 7,6 6,8 5,8 6,5
Hindistan 3,7 -6,6 8,7 7,5 7,1 6,5
Pakistan 3,1 -0,9 5,7 4,3 4,0 4,2
Bangladeş 7,9 3,4 6,9 6,4 6,7 6,9
Sahra Altı Afrika 2,6 -2,0 4,2 3,7 3,8 4,0
Nijerya 2,2 -1,8 3,6 3,4 3,2 3,2
Güney Afrika 0,1 -6,4 4,9 2,1 1,5 1,8
Angola -0,7 -5,2 0,7 3,1 3,3 3,2
Dünya Ticaret Hacmi 1,4 -8,0 10,3 4,0 4,3 3,8
Enerji Fiyatları -9,9 -33,9 66,5 42,0 -8,0 -13,0
Enerji Dışı Emtia Fiyat 
Endeksi

-4,2 3,3 32,7 17,9 -8,1 -3,1

Kaynak: Dünya Bankası, 2022
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Tablo 3’te 2020 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ekonominin 
reel GSYH seviyesinde azalma olduğu gözlenmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında pandemi, gıda ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma ile yoksulluk 
seviyesindeki artışın öncelikli rol üstlendiği görülmektedir. 2023 ve 2024 
yıllarında dünya ticaret hacminin daralması ve ekonomik durgunluğun artması 
beklenmektedir. Küresel düzeyde yaşanan jeopolitik gerilimler, stagflasyon, 
enerji ve gıda sorunu, sosyal sıkıntılar, düşük büyüme oranları, mal ve hizmet 
tedarikinde ortaya çıkan kesintiler, finansal stres, pandemi sürecindeki belirsizlik, 
iklimsel afetler, ticari parçalanma, yatırım ve finansal ağlarda görülen problemler 
dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini olumsuz yönde 
etkilemekte ve reel GSYH seviyelerinin azalmasına zemin hazırlamaktadır. 

Tablo 4: Seçili Ülke Ekonomilerinde Döviz Kuru Değişim Oranları

Ülke Enflasyon Oranı (%) Döviz Kurunda Değişim (%)
Türkiye 73,50 29,00
Brezilya 11,73 -7,90
Güney Afrika 6,50 -0.18
Rusya 17,10 -28,76
Meksika 7,65 -2,00

Kaynak: tr.investing.com

Tablo 4, 1 Ocak- 22 Haziran 2022 döneminde seçili ülkeler için döviz 
kuru değişim oranlarını göstermektedir. Dünya genelinde mevcut olan yüksek 
enflasyon ve parasal sıkılaşma sürecinde Türkiye’de Türk Lirası kur karşısında 
yüksek oranda değer kaybetmiştir. Bu süreçte Türkiye’de döviz kurundaki 
değişim oranı %29 olurken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler kategorisinde 
yer alan Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve Meksika para birimleri de ABD 
doları karşısında değer kaybetmiştir.

Tablo 5. Seçili Ülkelerde İhracat, İthalat ve Doğrudan Yabancı Yatırım Düzeyleri

Ülke İhracat
(Milyon Dolar)

İthalat
(Milyon Dolar)

Doğrudan Yabancı Yatırım
(Milyon Dolar)

Türkiye 22.612 32.208 214
Brezilya 28.950 24.956 9.185
Güney Afrika 191.562 171.863 14.450
Rusya 45.927 24.754 12.433
Meksika 52.338 53.233 7.204

Kaynak: https://tradingeconomics.com
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2022 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de ihracat 22.612 milyon dolar, 
ithalat 32.208 milyon dolar olup ödemeler dengesi açık vermektedir. Bu 
durum ihracatın ithalata bağlı olan yapısından kaynaklanmaktadır. Dış ticaret 
açığının görüldüğü bir diğer ülke Meksika olup ihracatı 52.338 milyon dolar 
ve ithalatı da 53.233 milyon dolardır. Brezilya ve Güney Afrika’da ihracat ve 
ithalat değerlerinin birbirine çok yakın olduğu dikkat çekmekte olup Rusya’da 
ihracatın (45.927 milyon dolar) ithalattan (24.754 milyon dolar) daha fazla 
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan seçili ülkeler içerisinde doğrudan yabancı 
yatırım seviyesi en yüksek olan (14.450 milyon dolar) ülke Güney Afrika’dır. 
Güney Afrika’yı sırasıyla Rusya (12.433 milyon dolar), Brezilya (9.185 milyon 
dolar) ve Meksika (7.204 milyon dolar) takip etmektedir. 2022 yılı Eylül ayı 
itibarıyla doğrudan yabancı yatırım seviyesi en düşük (214 milyon dolar) olan 
ülkenin Türkiye olduğu gözlenmektedir. 

3. Küresel Risk ve Belirsizliklere Karşı Alınması Gerekli Olan 
Tedbirler

Ülkeler arası ticaret anlaşmazlıkları ve politika belirsizlikleri sebebiyle 
2019 yılında küresel çapta ekonomi genelinde ciddi ve yüksek oranlı bir 
bozulma meydana gelmiştir. Farklı birçok ülkede yoksulluk düzeyi hızla 
yükselirken, iklimsel sorunlar diğer dönemlerden farklı biçimde daha fazla 
önem kazanmış, ülkeler arasındaki eşitsizlikler artmıştır (UN, 2020). Bu şartlar 
altında daha verimli, kapsamlı ve işbirliğini temel alan politikaların yürürlüğe 
girmesi zorunlu olmuştur. Bu politikaların uygulanması sürecinde uzun vadeli 
hedefler yaratmak ve toplumsal refah düzeyini artırmak gerekmektedir. Para ve 
maliye politikalarıyla istihdam, gelir, sanayi politikaları gibi yapısal politikalar 
arasında bir denge ve bütünlüğün sağlanması önem kazanmaktadır. Politikaların 
uygulanmasında kaynakların daha verimli alanlarda kullanılması, daha güçlü 
yönetişim sistemlerinin yaratılması ve hesap verebilirlik mekanizmasının 
devreye girmesi büyük önem taşımaktadır. Küresel çaptaki sorunların 
çözümünde küresel dayanışma ve işbirliği artırılmalıdır (UN, 2020).

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte siyasi otoriteler 
ekonomilerini şoklara karşı daha dayanıklı hale getirmelidir. Hızlı borç yükselişi 
içerisinde olan, borç çevirme risklerine, kur değişimlerine ya da faizlerdeki 
artışlara daha duyarlı olan ekonomiler para politikalarını güçlendirmelidir. 
Finansal istikrarı sürdürebilmek amacıyla düzenleyici ve denetleyici altyapı 
meydana getirilmeli, makro ihtiyati tedbirler, sermaye akışına yönelik önlemler 
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ve şirket bilançolarının güçlendirilmesi gibi politikalar yürürlüğe girmelidir ( 
Dünya Bankası, 2019). 

2020’li yılların başında küresel ekonomik durgunluğun yanında yüksek 
oranlı küresel borçluluk düzeyi de ciddi bir sorun yaratmaktadır. Tarihsel 
açıdan minimum seviyede olan faiz oranları, borçlanma maliyetlerini azaltarak 
küresel borçluluğu yönetilebilir hale getirmektedir. Ancak ülkelerin borç 
düzeyi ve niteliği daha güvenli alanlara yönlendirilmelidir. Dolayısıyla şeffaf 
bir yönetim sistemi oluşturulmalı, kamu ve özel kesimde sürdürülebilir borç 
düzeyini destekleyen makroekonomik politikalar geliştirilmeli, özel sektör 
yatırımları teşvik edilmeli ve vergi tabanı genişletilmelidir ( Kose vd., 2020). 
Diğer taraftan borçlanma maliyetlerinin düşük olması, maliye politikalarındaki 
bir takım engellemeleri gevşetmiş ve kamu yatırımlarının yükselmesine yol 
açmıştır (Dünya Bankası, 2020). Bu nedenle kısa vadede talebin artırılması ve 
daha sonraki süreçte büyümenin yükseltilmesi için maliye politikalarına olan 
gereksinim artmaktadır. Ülke ekonomilerinde harcamalar, teknolojik altyapı, 
eğitim ve sağlık, AR-GE, düşük karbonlu ekonomiye geçiş gibi sürdürülebilir 
kalkınmayı içinde barındıran alanlarda yapılmalı, ekonomik büyüme düzeyi 
artırılmalıdır. Ekonomik büyümeyi artırıcı politikaların yanında cinsiyet eşitliği, 
eğitim, sağlık vb. açıdan sürdürülebilir büyümeyi sağlayıcı yönde politikalara 
öncelik verilmelidir (UN, 2020). Yapısal reformların öncelikleri rekabetin 
güçlendirilmesi, eğitim ve yeteneklerin geliştirilmesi ile işgücü piyasası 
sorunlarının giderilmesi olmalıdır (OECD, 2019). Bunun yanı sıra beşeri 
sermaye ile altyapı yatırımları artırılmalı, yeni teknolojilere uyum sağlanmalı 
ve istihdam oranı yükseltilmelidir (Dünya Bankası, 2019).

Dış ticaret, teknoloji, vergileme, reformlar, iklim değişikliği, göç vb. 
alanlarda uygulanacak olan politikaların daha nitelikli uluslararası işbirliği ve 
dayanışma içerisinde uygulanması bir zorunluluktur (IMF, 2019). Bu nedenle 
öncelikli olarak ticaretin önündeki engeller yok edilmeli, jeopolitik sorunlar 
giderilmeli ve politika belirsizlikleri azaltılmalıdır. Global iklim farklılıklarına 
bağlı biçimde oluşan doğal afetlere yönelik çözüm önerileri sunulmalı, her geçen 
gün hızla gelişen teknolojiye ayak uydurabilmeye yönelik rejimler oluşturulmalı, 
vergi kaçakçılığının önüne geçilerek, bütün ülkelerin vergi gelirlerinden eşit pay 
alması öncelik kazanmalıdır (Gopinath, 2020).

Küresel ekonomik beklentiler ve gelişmeler, Türkiye ekonomisi için 
yeni risk ve fırsatları bir araya getirmektedir. Ekonomide güven ve istikrarın 
sürdürülebilir hale getirilmesi ve yatırımların artırılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, para ve maliye politikası uyumlu bir biçimde uygulanmalı, yapısal 
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reformlar yapılmalıdır (IMF, 2019). Türkiye’de yapısal reformlar doğru zamanda 
doğru şekilde uygulandığı sürece ekonomik büyümenin orta vadede bir ya da iki 
puan kadar artması öngörülmektedir (TÜSİAD, 2020).

Sonuç

Yenidünya düzeninde küreselleşmeden yavaşlamaya doğru bir geçiş 
bulunmakta olup küresel durgunluk bütün ülke ekonomilerine yansımış 
durumdadır. Dünya ekonomisi, pandemi öncelikli olmak üzere küresel 
eşitsizlikler, dijitalleşme sürecinin işgücüne etkileri, iklimsel sorunlar, yaşlanan 
dünya nüfusu, verimlilikteki azalış, güvenlik, jeopolitik ve politik belirsizlikler 
gibi farklı birçok risk ile karşı karşıyadır. Bu şartlar altında Türkiye ekonomisi 
küresel gelişmelerden farklı biçimlerde etkilenmektedir. Avrupa Birliği 
ülkelerindeki yavaşlama eğilimi, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı vb. birçok 
gelişme karşısında özellikle ihracat olumsuz yönde etkilenmekte ve ekonomik 
büyüme azalmaktadır. 

Genişleyici para politikalarıyla gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi 
sağlanırken ortaya çıkan bol likidite şartları yüksek borçlanma oranını da 
beraberinde getirmektedir. Bu durum ekonomideki kırılganlık düzeyini 
artırmakta ve bu durum karşısında oluşabilecek olan ani şoklar da tüm gelişmekte 
olan ekonomileri olumsuz yönde etkilemektedir. Ticari savaşlar, Avrupa Birliği 
ülkelerindeki gelişmeler, petrol ve diğer emtia fiyat düzeyindeki artışlar, 
bölgesel jeopolitik riskler ve pandeminin etkileri olmak üzere farklı birçok 
küresel gelişme dünya genelinde ekonomik durgunluk yaratmaktadır. Ekonomik 
durgunluğun yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikler ekonomik 
yapıyı iyileştirici yapısal reformların hızla uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Durgunluğu önleyici para ve maliye politikaları ile yapısal politikalar öncelik 
kazanmaktadır. 

Küresel durgunluğa bağlı sorunların çözümünde küresel koordinasyon 
ve işbirliği çok büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, mevcut olan fırsatlar 
ekonomiyi geliştirici yönde kullanılmalı, ekonomide güven ortamı ve 
istikrar yaratılmalı, gelir dağılımı adaleti sağlanmalı, yeni yatırım imkânları 
öne sürülmeli, ülkeye sermaye girişini sağlayacak yönde istihdam alanları 
oluşturulmalıdır. Para ve maliye politikalarıyla yapısal politikalar uyumlu 
ve dengeli bir biçimde uygulanmalı, mali gücü artırmaya dayalı stratejiler 
geliştirilmeli, toplam faktör verimliliği ve etkin kaynak dağılımı sağlayıcı yönde 
uygulamalar hayata geçirilmelidir. 
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1.   Giriş

Karar verme konusu, ekonomi, psikoloji, beşeri bilimler, yönetim ve 
örgüt teorisi gibi çeşitli disiplinlerden çok sayıda bilim insanının 
olması ve profesyonellerin dikkatini kendine çekmiştir. Tabi ki, bu 

karar sürecinin, ilgi alanıyla ilişkili olarak çeşitli açılardan görüntülenen çok 
çeşitli gerçek yaşam modellerini kapsayan açık ara karmaşık bir süreç olduğu 
açıklanmaktadır (Lerner vd., 2015). Dahası karar verme, insan beyni tarafından 
oluşturulan karmaşık bir bilişsel süreçtir. İnsan davranışı, herhangi bir şeyi veya 
olguları gözlemleyerek, hissederek elde edilen algıdan oluşmaktadır. Kararlara 
doğal yaklaşım söz konusu olduğunda, insanların karmaşık hesaplamalar 
olmadan rasyonel oldukları görülmektedir (Statman, 1995). Ayrıca, genel kabul 
görmüş finans teorisinde, insanların neyi sevip neyi sevmediğini bildiklerini 
ve tercihlerinin mükemmel olduğunu, yani olası finansal kararlar içerisinden 
kendilerine sunulan seçenekleri karşılaştıracakları ve en mantıklı kararı 



314    SOSYAL VE BEŞERI BILIMLERDE ARAŞTIRMALAR . . . 

vereceklerini savunur. İnsanların seçimlerinin benzer olduğu ve duygu olmadan 
rastgele karar verdikleri varsayılır. Bireyler, öngörülen risk göz önüne alındığında 
elde edecekleri yararı en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar ve birbirinden bağımsız 
olarak ilişkili bilgilere dayanarak karar verirler (Markowitz, 1952). 

Finansal kararlar, tüketicilerin karar verme sürecinin önemli bir parçasıdır. 
Bu durum bireylerin ve bir bütün olarak toplumun refahı üzerinde güçlü bir 
etkiye sahiptir (Lynch, 2011). Tüketiciler, tasarruf, harcama veya yatırım 
yapma gibi çeşitli finansal amaçları gön önüne alarak, finansal hedefle ilişkili 
çok sayıda ikincil seçenekle karşılaşır. Yatırım yapmak için insanların belirli 
yatırım alanlarını seçebilecekleri birçok farklı türde tahvil, fon ve hisse senedi 
gibi yatırım alanları vardır (IRS, 2022). Kişisel finans hakkında yeterince bilgi 
sahibi olmamak, bir hane halkının kısa ve uzun vadeli finansal değişimlere ayak 
uydurma ve finansal güvenlik ağları oluşturma yeteneğini engeller (Allgood ve 
Walstad, 2016). Finansal bilgi seviyesi düşük olan tüketiciler, durumlarına uygun 
ürün ve hizmetleri tespit etmekte ve suiistimal edici uygulamalardan kaçınmakta 
zorlanırlar (Agnew ve Szykman, 2005). Birçok finansal karar karmaşık olduğu 
için bu doğal bir durum olarak görülür. Yani gelecekteki kazançlar, sosyal 
kurallar ve finansal araçların karmaşıklığı hakkındaki net olmayan durumlar, bu 
kararları karmaşıklaştıran faktörlerden yalnızca birkaçıdır (Bertrand ve Morse, 
2011). 

Bu bilgilerden yola çıkarak, finansal kararların insanların mali durumlarını 
etkilediği ve finansal davranışların alınan finansal kararlar neticesinde değişiklik 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Finansal kararlar alırken bireyler için finansal 
davranışları belirlemek son derece önemli hale gelmiştir. Finansal davranışlar 
tek başına finansal kararları açıklamada yeterli olmasa da insanların finansal 
davranışları ve hangi yönde finansal kararlar aldıklarını değerlendirmek 
önemlidir.

2. Literatüre Bakış

Sharma (2021), Covid-19’un finansman eksikliği ve fonları profesyonelce 
yönetememe nedeniyle Hintliler arasında stres, kaygı ve depresyonu tetiklediğini 
ve bunların hepsinin finansal refahın azalmasına yol açtığını ifade etmiştir. 
Bu konuyu ele almak için Sharma, bu durumu iyileştirme stratejileri olarak 
finansal okuryazarlık, finansal kavramlar bilgisi, belirli becerilerin edinilmesi 
ve güçlü finansal karar vermeyi önermiştir. Lusardi ve Mitchell (2014), finansal 
bilginin insan sermayesine yapılan bir yatırım olup, bunun finansal karar 
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verme üzerindeki etkisi olduğunu belirten rasyonel çerçeveyi kullanan bir teori 
oluşturmuştur. LaBorde, Mottner ve Whalley (2013), hem algılanan finansal 
okuryazarlığı hem de nesnel finansal okuryazarlığı birleştiren çalışmalarda, 
algılanan finansal okuryazarlığın nesnel finansal okuryazarlıktan çok finansal 
seçimlerle ilişkili olduğunu ve bireylerin finansal bilgilerini abartma eğiliminde 
olduklarını ortaya çıkarmışlardır. Daniel ve Hirshleifer (2015), aşırı güvenin 
davranışsal finans modelleri için önemli bir yapı taşı olduğu sonucuna varıyor 
ve benzer kamuya açık bilgileri alan yatırımcıların neden bu kadar çok fikir 
ayrılığına düştüğünü, önemli bilgileri ihmal ederek daha fazla finansal faaliyette 
bulundukları gibi nedenler ile açıklamışlardır. Scholnick, Massoud ve Saunders 
(2013), Kanada’da bireylerin servet, gelir ve kredi kartı geri ödemeleri 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuç olarak daha fakir bireylerin daha 
düşük servet, eğitim ve muhtemelen finansal gelişmişlikleri nedeniyle ödeme 
yapmama hatalarına düştüklerini ortaya çıkarmışlardır. Dahası çalışmaya dâhil 
olan bireyler, zamanında kredi kartlarına ödeme yapmadıkları için katlandıkları 
gereksiz maliyetlerin farkında olmadıklarını ortaya koymuşlardır. Grohmann 
(2018), Tayland’daki 491 kentsel orta sınıf kişi arasında finansal okuryazarlığın 
yüksek olduğu kişileri tespit etmiştir. Yüksek finansal okuryazarlığın, daha iyi 
tasarruf ve borçlanma kararlarına yol açtığını ifade etmiştir. Keys, Mahoney ve 
Yang (2020), Amerikalıların %27-33’ünün tahsilat için gönderilen ihbarname 
ile bireylerin kredi kartı borcuna sahip olduğu ve kredi kartı sahiplerinin kart 
borçlarının gecikmiş olduğunu bildirmiştir. Vaithianathan, Hool,  Hurd ve 
Rohwedder (2018), Singapur’da 50-70 yaş arası orta yaş sınıfındaki bireylerin 
finansal davranışları ile ilgili yaptıkları araştırmada, katılımcıların sosyo-
demografik, sağlık ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra aile yapısı ve emeklilik 
beklentileri hakkında görüşlerini açıklamışlardır.

3. Gereç Ve Yöntem 

Bu bölümde çalışmanın metodolojisi hakkında ilgili bilgilere yer 
verilmiştir. 

3.1. Amaç ve Kapsam 

Bu çalışma, Erişen ve Yılmaz (2021)’ın Türkçeye geçerliliği ve güvenilirliği 
yapılmış olan “Finansal Yönetim Davranışı Ölçeğinin” Gümüşhane Üniversitesi 
İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimine devam eden belli düzeyde 
gelire sahip olan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrenimine devam eden belli düzeyde gelire sahip olan 
öğrencilerden oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü belirlenirken örneklem 
hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı dönemde İrfan Can 
Köse Meslek Yüksekokulu’nda 300 öğrenci öğrenimine devam etmektedir. 
Bu öğrenciler arasında 18 yaşından büyük öğrenci sayısı 220’dir. Yapılan 
hesaplama sonucunda 140 kişilik örneklem bu araştırma için yeterli olacaktır. 
Çalışmanın güvenilirliğini ölçmek için ilk olarak 50 öğrenci üzerinde anket test 
edilmiş güvenilir olduğu anlaşılınca çalışma devam ettirilmiştir. Sonuç olarak 
araştırmanın örneklemi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu’nda öğrenimine 
devam eden 140 öğrenciden oluşmaktadır.

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri, 2021 yılının haziran ayı içerisinde etik kurul raporu 
alındıktan sonra çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Verilerin toplanmasında 
anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun ilk kısmını kişisel bilgi formu 
oluşturmaktadır.

Kişisel bilgi formu: Bu formda demografik değişkenler olmak üzere 6 soru 
bulunmaktadır.

3.4. Veri Toplama Süreci 

Araştırma verilerinin toplanması esnasında, ankete katılanlar katılımcı 
onay bilgi formunu okuyarak anket formunu gönüllü doldurmuşlardır. 

3.5. Verilerin Analizi 

Analizde SPSS 26 programı kullanılmıştır. Çalışmanın güvenilirliğini 
ölçmek için ilk olarak 50 öğrenci üzerinde anket test edilmiş güvenilir olduğu 
anlaşılınca çalışma devam ettirilmiştir. SPSS 26 programı kullanılarak Türkçeye 
daha önce uyarlaması yapılmış olan “Finansal Yönetim Davranışı Ölçeğinin” 
güvenilirliği çalışmamız kapsamında SPSS 26 programı kullanılarak ölçeğin 
cronbach alfa (0,633) değerine bakılmıştır. Karagöz’e (2016) ve Karagöz ve 
Bardakçı’ya (2020) göre alfa değeri 0,00-0,40 arasında ise ölçeğin güvenilir 
olmadığı; 0,40-0,60 arasında ise ölçeğin düşük de olsa güvenilir olduğu; 0,60-
0,80 arasında ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğu; 0,80-1,00 arasında ise 
ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilmiştir. Cronbach alfa (0,633) 
değerine bakıldığında, ölçeğin oldukça güvenilir olduğu görülmüştür.
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3.6. Araştırmanın Etiği 

Araştırmanın etik kurul onayı 22/06/2022 tarih 2022/4 sayılı karar numarası 
ile Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etik Kurulu’ndan 
alınmıştır.

4. Bulgular

Cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, yatırım durumu gibi değişkenlerin bireylerin 
finansal yönetim davranışları ile olan ilişkileri değerlendirilmiştir. İlişkileri test 
etmek amacıyla t testi ve anova testi (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. 
Parametrik istatistiki testler arasında yer alan bu testlerden, t testi; iki bağımsız 
örneklem ortalamaları arasındaki farkın; anova testi ise, bağımsız üç veya daha 
fazla örneklem ortalaması arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir (Elden, 2020).

Tablo 1: Cinsiyet Değişkenli Bağımsız T Testi

Tanımlayıcı  
İstatistikler Levene Testi t Testi

x̄ s f σ t p
Erkek 1,27 ,84    ,83  ,364     3,101  ,002
Kadın 1,13 ,75

Tablo 1’görüldüğü üzere; bağımsız t testi ile yapılan analiz sonuçlarına 
göre (p<0,05) bireylerin finansal yönetim davranışlarının, cinsiyete göre anlamlı 
bir farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bireylerin finansal yönetim davranışları ve 
finansal karar almalarında cinsiyet değişkeninin ilişkili olduğu görülmektedir.

Tablo 2: Yaş Değişkenine Bağımsız T Testi

Tanımlayıcı  
İstatistikler Levene Testi t Testi

x̄ s f σ f p
33 altı 6,85 0,68 2,66 ,105 -3,300 ,001

34 üzeri 5,16 0,88

Tablo 2’de görüldüğü üzere; bağımsız t testi ile yapılan analiz sonuçlara 
göre (p<0,05) bireylerin finansal yönetim davranışlarının, yaşa göre anlamlı 
bir farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bireylerin finansal yönetim davranışları ve 
finansal karar almalarında yaş değişkeninin ilişkili olduğu görülmektedir.
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Tablo 3: Eğitim Durumuna Göre Anova Analizi

Tanımlayıcı  
İstatistikler Levene Testi Anova

x̄ s f σ f p
İlköğretim 3,64 1,82
Lise 5,82 1,55
Ön lisans 6,67 ,73
Lisans 4,85 1,64 1,21 ,33 4,63 ,002
Lisansüstü 6,70 1,21

Tablo 3’te görüldüğü üzere; Anova testi ile yapılan analiz sonuçlara 
göre (p<0,05) bireylerin finansal yönetim davranışlarının, eğitim durumuna 
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bireylerin finansal yönetim 
davranışları ve finansal karar almalarında eğitim durumu değişkeninin ilişkili 
olduğu görülmektedir.

Tablo 4: Gelire Göre Anova Analizi

Tanımlayıcı  
İstatistikler Levene Testi Anova
x̄ s f σ f p

3000 altı 15,27 0,709
3001-4500 8,39 2,428
4501-6000 12,001 1,660 0,494 ,745 7,389 ,000
6001-8000 10,76 1,748
8001+ 5,246 1,146

Tablo 4’te görüldüğü üzere; Anova testi ile yapılan analiz sonuçlara 
göre (p<0,05) bireylerin finansal yönetim davranışlarının, gelir durumuna 
göre anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bireylerin finansal yönetim 
davranışları ve finansal karar almalarında gelir durumu değişkeninin ilişkili 
olduğu görülmektedir.

Tablo 5: Yatırım Durumuna Göre Bağımsız T Testi

Tanımlayıcı
İstatistikler Levene Testi t Testi

x̄ s f σ f p
Evet 4,50 2,08 4,96 ,028 5,54 ,000
Hayır 6,65 1,26
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Tablo 5’te görüldüğü üzere; T testi ile yapılan analiz sonuçlara göre 
(p<0,05) bireylerin finansal yönetim davranışlarının, yatırım durumuna göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bireylerin finansal yönetim 
davranışları ile finansal karar almalarında yatırım durumu değişkeninin ilişkili 
olduğu görülmektedir.

5. Sonuç

Bilindiği üzere bireylerin hayatını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarını 
karşılamaları gerekmektedir. Bu ihtiyaçların sağlıklı bir şekilde karşılanması için 
finansal bilgi düzeyinin belli seviyede olması gerektiği kabul edilmektedir. Bazı 
bireylerin finansal bilgi düzeyi yüksek iken bazı bireylerin finansal bilgi düzeyi 
bazı etmenlerden dolayı yeterli seviyede olmamaktadır. Finansal karar almada 
finansal bilgi seviyesi önemli etken olmakla birlikte bu kararların alınması 
için tek başına yeterli olamamaktadır. Bu aşama da finansal yönetim davranış 
biçimlerinin de tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bakıldığında finansal bilgi 
düzeyinin bir sonucu olarak finansal yönetim davranış biçimleri oluşmaktadır.

Sonuç olarak bireylerin finansal yönetim davranış biçimlerinin ilişkili 
olduğu değişkenlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Yapılan analiz 
sonucunda, çalışmamızda kullanılan değişkenlerin, bireylerin finansal yönetim 
davranış biçimlerini etkileyen faktörler içerisinde cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, 
yatırım durumu ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin yaşı, cinsiyeti, 
eğitim durumu, geliri ve yatırım yapmış olup olmadığı gibi değişkenlerin, 
bireylerin finansal yönetim davranış biçimlerini etkiledikleri ortaya 
konulmuştur.
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1. Giriş

Marka, Amerikan Pazarlama Birliği’nin (American Marketing 
Association-AMA) tanımına göre; isim, terim, işaret, sembol, 
dizayn veya bunların kombinasyonu şeklinde, üretici grupların 

ya da satıcıların ürünlerini veya hizmetlerini rakiplerinden ayırmaya yarayan 
araçtır (Kotler ve McDougall, 1983:443). Bu sayede ürün ve/veya hizmet 
farklılığı sağlanarak, tüketiciler ve üreticiler rakiplere karşı kimlik yaratılarak 
korunmaktadır (Aaker, 1991:7).

Marka, bir bakış açısı ile ürünü gösteren bir etiket olarak adlandırılırken; 
diğer yönden üreticilerin ürün ve/veya hizmetlerini diğerlerinden farklılaştırmaya 
yarayan bir etiketten daha fazlası olarak ifade edilmektedir. Ayrıca marka, 
tüketicilere ait birçok tutumun ve fikirlerin oluşturduğu karışık semboller olarak 
da açıklanmaktadır. Marka tüketicilere ses ve/veya sembollerle birçok şey 
anlatmaktadır. Daha geniş bir bakış açısı ile marka, belirli bir zaman diliminde 

1 Bu çalışma yazarın 327990 no’lu Sanal Topluluklarda Pazarlama İletişimi ve Sosyal Etkileşimin Tüketici 
Temelli Marka Değerine Etkisi adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
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oluşturulmuş ve tüketiciler için ortak olan evrensel genel kabul görmüş 
nesnelerin birleşimidir. Bu evrensellikten anlaşılması gereken, markanın 
tüketiciler nezdinde ortak bir görünüme sahip olması ve bu bağlamda ürün veya 
hizmete ait bir kişilik veya karakterin aktarılmasına yaramasıdır (Gardner ve 
Levy, 1955:34).      

Türkiye’de 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde 
kararnameye göre yapılan tanımda ise marka; “Bir işletmenin mal veya 
hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması 
koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların 
biçimi veya ambalajlanma gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde 
ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri 
içerir.” (Türk Patent Enstitüsü).

Marka fikri, 1948 yılında Sid Levy’nin sosyal alanlardaki araştırmalarıyla 
başlamıştır. Bu araştırmalara göre tüketiciler ürün ve marka satın almaktadır. 
Ayrıca imaj ve marka tüketicilerin motivasyonları, duyguları, hisleri, zekası ve 
tutumlarıyla ilişkilidir. Ayrıca Levy, bir markanın tüketiciler gözünde sadece 
işlevleri ve açıkça görünen faydası ile değil; toplumdaki kişiler, kişiliği ve 
diğer görünmeyen birçok sembol ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Rook: 
1999:128).

Markanın ekonomilerde artan önemine bağlı olarak ortaya çıkan marka 
oluşturma ya da markalaşma faaliyetleri, tüketicilerin ilgisini çekmek ve 
görünürlük kazanmak üzere işletmelerce kullanılmaya başlamıştır (Rook: 
1999:127). Ekonomiler içerisinde marka, her zaman işletme için rakiplerine 
göre farklılaşma aracı ve işletmenin pazar içerisinde başarısını gösteren bir 
unsurdur. Bu yüzden işletme stratejileri içerisinde, markanın yönetilmesi ve 
marka stratejileri oluşturmak oldukça önem taşımaktadır (Wood, 2000:662). 

2. Marka Değeri

Marka değeri kavramı 1990’lı yıllarda, pazarlama yönetiminin vazgeçilmez 
bir unsuru ve çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalar ve 
uygulamalar neticesinde, marka değeri tanımlamaları getirilmiştir. Bazı 
araştırmacılar, marka değerini, müşterilerin satın alma noktasında yaptıkları 
tercih olarak ve bir ürün ya da hizmeti satın alma niyeti olarak tanımlamaktadırlar. 
Bu tanımdan görülebileceği üzere araştırmacıların bazılarının yanılgı noktası, 
markada olduğu gibi marka değerinde de onu sadece ürün ya da hizmetten 
ibaret görmeleridir. Halbuki marka gibi, marka değeri de ürün ya da hizmetten 
farklıdır. Örnek olarak marka değeri ve ürününü aynı sokakta yer alan ve birbirini 
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tamamlayan iki ayrı bina gibi düşünülebiliriz. Burada unutulmaması gereken 
nokta sokağın müşteriler ile dolu olduğudur. Ürün ve marka değeri müşteriler 
için inşa edilmiş ve biri olmadan diğerinin tercih konusu olmayan binalardır. 
Marka değeri daha sembolik ve soyut etkenleri taşırken, ürün ve/veya hizmet 
kullanımına bağlı olarak oluşan somut bir değeri yansıtır (Cobb-Walgren, et al. 
1995: 25). 

Marka değeri noktasında yaşanan bir diğer sorun, değerin tanım ve 
kapsamından kaynaklanmaktadır. Değer denildiğinde bu kavramın tam 
karşılığının, fonksiyonel bir anlamının mı, pazarda kabul görme ya da değişime 
konu olma açısından mı yoksa sadece sembolik bir anlam mı olduğu noktasında 
tartışmalar bulunmaktadır. Tüm bu tartışmalara rağmen; uygulamada bilinen bir 
gerçek, değerin estetik değerden, etiksel değere kadar genişletilebilen çok geniş 
bir yapısı ve anlamı olduğudur (Willmott, 2010:518). 

Marka değerinin anlamı bakış açısına göre çeşitlilik gösterirken, tanımın 
içine psikolojik etmenler girmektedir. Çünkü marka değeri tüketicilerin 
zihninde uzun süreli ve ortak bir şekilde paylaşılan setler halinde hazırlanmış 
kabullenmelerden oluşmaktadır. Bu kabullenmeler, tüketicilerin satın alma 
davranışlarındaki tercih ve niyet aşamalarında ve işletmelere katma değer 
sağlamada oldukça etkendir. Bu tanımdan yola çıkarak daha geniş bir 
bakış açısıyla, marka değeri, bir tüketicinin zihninde yer edinen ürün veya 
hizmetlere, pazarlamacılar tarafından oluşturulmuş, daha sonradan zihinlerinde 
konumlandırılmış ve neticesinde insani özellikler biçilerek kimlik kazandırılmış 
bakış açısıdır (Hollis, 2008:13-14). Yani marka değeri, bir ürün veya hizmetin 
kişileştirilmesi adına kimlik kazandırılmasıdır.

Yukarıda yapılan ayrım ya da tanımlamalar, oldukça geniş bir kavram 
olan marka değerini bir çerçeveye sığdırmakta yetersiz kalmaktadır. Bu 
yüzden, marka değerini yatırımcı, üretici ve müşteri açısından 3 ana 
perspektifte incelemek gerekmektedir. Yatırımcı açısından, değerli bir markaya 
sahip olan bir işletmenin, diğer yatırımlarının da bu değerli marka sayesinde 
değer kazanacağı inancıdır. Bu bakış açısıyla marka değeri, yatırımcı için bir 
motivasyon unsuru ve finansal araç olmaktadır. Üreticiler marka değeri ile 
stratejik bir avantaj elde etmeyi hedeflemektedirler. Rakiplere göre marka 
değeri ile yaratılan farklılıklar sayesinde yüksek bir kâr marjı elde etme 
şansı yakalamaktadırlar. Yani marka değeri ile birlikte rekabetçi bir avantaj 
yakalanmakta ve marka değeri rakip saldırılara kalkan oluşturmaktadır. Ayrıca 
marka ile birlikte dağıtım kanallarında en az rağbet gören raflarda yer alma 
riskini en aza indirmektedir. Bu açıdan marka değeri üreticiler için rekabet 
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stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak müşteriler için marka 
değeri, bir ürün veya hizmetin o tüketiciye sağladığı fizyolojik ve psikolojik 
yararların, yaşadığı fedakarlıklara oranlanmış halidir. Bu açıdan müşteri odaklı 
anlayış doğrultusunda, müşterilerin markayı değerli bulmasının önemi ortaya 
çıkmaktadır (Cobb-Walgren, et al. 1995: 26).   

Marka değerinin artan öneminin doğrultusunda, işletmeler çeşitli 
stratejilerde, marka değeri yaratma yoluna gitmişler ve bu amaçla değişik 
stratejiler benimsemişlerdir. Bu stratejiler, bir marka değeri anlayışını kendilerine 
hedef edinseler de, bileşenlerinde yer alan faktörlerden dolayı, farklı bakış 
açılarına sahiptirler. Marka değeri stratejilerinin tüm çabası ise aynı noktaya 
yani bir değer unsuruna çıkmakta ve bu yüzden işletmeler, değer yaratmaya 
yönelik stratejiler belirlemektedir. Bu yüzden marka değeri stratejilerini, 
markaya yönelik olarak yapılan tüm pazarlama çabaları olarak adlandırabiliriz 
(Keller, 1993:1). 

Marka değeri, işletmelere sadece ürün veya hizmetin sağladığı fonksiyonel 
fayda ile elde edilemeyecek değer yapısını sunmaktadır. Bu yüzden marka 
değeri, bir ürünün marka ismine değer veya yarar ekleyerek artırmak olarak 
da tanımlanabilir. Marka değeri, tüketicilerin algılarına dayanmaktadır. Bu 
algılara paralel olarak oluşan psikolojik tutumlar sayesinde, işletmeler, marka 
değeri ile rakiplerine göre farklılıklar yaratmaktadır. Algılar ve tutumların 
oluşturmasında etkili olan iletişim, marka değerinin yaratılması ve geliştirilmesi 
açısından da oldukça önemlidir. İletişimin iyi kullanıldığı durumlarda marka 
değeri üzerinde olumlu değişimler yaşanırken bazı durumlar kullanılan yanlış 
iletişim faaliyetleri ile birlikte marka değeri zarara uğramaktadır (Yoo, vd. 
2000:195).

Tüketici temelli bakış açısıyla, marka değeri, dar biçimde tüketicilerin 
pazarlama iletişimi çalışmaları yardımıyla, tüketici davranışları üzerinde 
farklılık yaratan bilgi düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Geniş açıdan ise, 
farklılık yaratan, marka bilgisi bulunan ve tüketici davranışları üzerinde etki 
yaratan tüm pazarlama uygulamalarıdır (Keller, 1993:8). Tüketici yönlü bakış 
açısı ile ele alınan bir çok marka değeri araştırmaları bulunmasına rağmen, 
içerisinde en çok bilinen Aaker’ın (1991, 1996) tüketici temelli marka değeri 
yaklaşımıdır. Tablo 1.’de araştırmacıların marka değerine yönelik yaklaşımları 
görülmektedir. 
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Tablo 1. Marka Değeri Yaklaşımları

Araştırmacılar Kavram Ölçek
Aaker (1991.1996) Marka Farkındalığı

Marka Bağlılığı
Algılanan Kalite
Marka Bileşenleri
Marka Çağrışımı

Algılanan ve davranışsal 
kavramlar

Srivastava ve Shocker 
(1991)

Marka Gücü Markanın gücü (tüketicinin 
algısı ve davranışı) + 
uygunluğu = Marka değeri 
(finansal getiri)

Keller (1993,2001) Marka Bilgisi Marka bilgisi= Marka 
farkındalığı+ Marka imajı

Blackston (1995) Marka Anlamı Marka ilişkileri modeli= 
Nesnel olarak marka 
(kişisel özellikler, marka 
imajı) + öznel olarak 
marka (tutumlar)

Kamakura ve Russell 
(1993)

Marka Değeri Marka değeri= Somut 
değeri + Soyut değer

Swait vd (1993) Toplam Fayda Fiyat ölçüm denklemi
Park and Srinivasan 
(1994)

Bütün tercihler ile nesnel 
olarak ölçülen niteliklerin 
seviyesi arasındaki fark

Marka değeri = Nitelik 
temelli – Nitelik Temelsiz

Francois ve 
MacLachian (1995)

Marka Gücü Markanın gerçek gücü

Lassar vd. (1995) Performans
Sosyal İmaj
Verilen sözler
Değer
İnanabilirlik

Davranışsal bir boyut 
olarak ortaya çıkmaktadır.
Marka değerinin 
etrafındaki yansımaları 
göstermektedir.

Agarwal ve Rao (1996) Bütün Kalite
Seçim Niyeti

Marka algısı/marka tercihi/
marka seçimi paradigması

Yoo ve Donthu (2001) Marka Bağlılığı
Algılanan Kalite
Marka Farkındalığı/
Bileşenleri

Aaker’in kavramının 
doğrulanmış şeklidir.
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Cobb-Walgren vd. 
(1995)

Marka Farkındalığı
Algılanan Kalite
Marka Bileşenleri

Marka tercihi ve kullanım 
niyetinin birbiriyle ilişkisi 
(Aaker, 1991)

Prasad ve Dev (2000) Marka Performansı
Marka Farkındalığı

Otel marka değeri endeksi 
= tatmin+ tekrar tercih 
niyeti + değer algısı + 
marka tercihi + marka 
farkındalığı 

Kaynak: Kim, Hong-Bumm, Kim, Woo Gon (2005). “The Relationship Between 
Brand Equity and Firms’ Performance in Luxury Hotels and Chain Restaurants”. Tour-

ism Management, 26.

Aaker tüketici temelli marka değerini alt başlıkları ile ele almıştır. Aaker’a 
göre tüketici temelli marka değeri marka bağlılığı, marka çağrışımları, algılanan 
kalite ve marka farkındalığı bileşenlerinden oluşmaktadır.

2.1. Marka Bağlılığı

Marka bağlılığı, bir tüketicinin bir markayı diğer markalara göre ne kadar 
daha fazla sevdiğiyle alakalı bir kavramdır. Marka bağlılığı, fiyat ya da üründe 
yapılan değişikliklerde, tüketicilerin yine aynı markayı tercih etmesi şeklinde 
kendini göstermektedir (Aaker, 1991). Marka bağlılığı bir tüketicinin ürün ya 
da hizmetten elde ettiği kaliteden etkilenmesi neticesinde tatmin olması olarak 
da kendini gösterebilmektedir (Bloemer ve Kasper, 1995). Bu sebeple marka 
bağlılığı, ürün ya da hizmetin bir tüketicinin davranışını değiştirebilecek bir 
şekilde, pazarlama faaliyetlerinde yaptığı değişikliklere rağmen, o tüketicinin 
gelecekte de o markayı alacağı konusunda sağlanan güven olarak ifade edilebilir 
(Oliver, 1997:392).

İşletmeler, marka bağlılığı yaratarak bazı avantajlar elde edilmektedir. 
Bu avantajlar: (Delgado-Ballester ve Munuera-Eleman, 2001:1238; Rowley, 
2005:574):

· İşletmelere rekabetçi bir üstünlük sağlar. 
· Rakiplerin girişini zorlaştırır.
· Tüketiciler rakip ürünlere karşı daha az hassas olurlar.
· Tüketicilerin fiyatlara karşı hassasiyeti azalır.
· Yeni müşteri edinme harcamaları düşürülür.
· İşletme kârlılığı arttırılır.



TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNE YÖNELİK YAPILAN LİSANS ÜSTÜ TEZLERİN...     329

Marka bağlılığı, marka değerinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bağlılık, 
tüketiciler ile marka arasında sağlayan bir iletişimi ifade etmektedir. Bu yüzden 
bağlılık, ilişkiler ve etkileşim boyutundan oldukça etkilidir (Aaker, 1996:105). 
Bu etkileşim ya da ilişkilerin boyutu ise markaya olan bağlılığın aşamalarını 
oluşturmaktadır. Her tüketici markaya aynı düzeyde bağlı olmamakta ve bu 
yüzden marka bağlılığı merdiveni ile dereceleri ifade edilmektedir (Aaker, 
1991:40 ve Ar, 2004:90).

Bağlı olmayan müşteri aşaması: Bu bağlılık düzeyindeki müşteriler, 
her markayı aynı algılamaktadır. Bu aşamada, markanın farklılaşma üzerinde 
etkisi yoktur. Bu yüzden diğer markaların da eşit derecede satın alınma şansı 
bulunmaktadır.

Markaya alışmaya başlama aşaması: Müşteri artık markayı tanımakta 
ve diğer markalardan ayırt etmeye başlamaktadır. Bu yüzden, markayı tercih 
etme olasılığı bulunmaktadır. İşletmeler açısından farklılaşma ve de kârlılığın 
başladığı aşamadır.

Tatmin düzeyine ulaşma aşaması: Müşterinin marka ya da ürünü daha 
önce kullanması neticesinde bir güven oluşmaya başlamıştır. Ancak bu güven 
doğrultusunda, müşterinin tekrar o markayı tercih etmesinde yapılacak olan 
indirimlerin veya psikolojik faktörlerin etkisi büyüktür.

Markanın savunucusu olma aşaması: Bu aşamada pazarlama iletişimi 
çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. İletişim çalışmaları ile ilişki zinciri 
kurulmaya başlanmış ve müşterinin markaya karşı duygusal bağlılığı sağlanmıştır. 
Bu aşamada tüketiciler ile marka arasında olumlu tutumlar gelişmiştir.

Markaya bağlı müşteri aşaması: Marka bağlılığı için gelinebilecek 
en son noktayı oluşturmaktadır. Bu aşamada marka ile müşteriler arasında 
sağlam bağlar oluşmakta ve müşteriler bu markayı tercih etmenin gururunu 
taşımaktadır.  

Müşteri bağlılığı oluştururken, işletmeler bazı bağlılık yaratıcı programları 
benimsemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda yaratılmış olan bağlılığın 
devamlılığı için de bu programlar önem taşımaktadır. İşletmeler belirli vaatler ile 
müşterilerine hizmet vermekte ya da ürün sunmaktadırlar. Vaat edilen kalitenin 
dışına çıkılması, bağlılığı zedelemektedir. Bu yüzden işletmeler, vaatlerini 
tutacak şekilde hareket etmelidir. Ayrıca müşteriler ile kurulan kişisel etkileşim 
ve/veya iletişimler, müşteri bağlılığını etkilemektedir. Kişisel olarak bir müşterisi 
ile ilgilenen işletme, müşteride, özel hissi uyandırmakta ve duygusal sağlam bir 
bağın temelini atmaktadır. Bu yüzden müşteriler ile ilgili veriler, veri bankaları 
sayesinde iyi bir şekilde kontrol edilmelidir (Aaker,1996:24). 
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2.2. Marka Çağrışımları

Marka çağrışımı, Aaker (1991) ve Keller (1993) tarafından marka değeri 
açısından ortaya koyulan, önemli bir bileşen olarak ifade edilmektedir. Marka 
çağrışımı, ürüne veya hizmete olan tutumları, ürünü tanıtmaktan sorumlu olan 
ünlü kişileri veya bazı sembolleri içermektedir. Marka çağrışımı, aslen marka 
kimliğinin bir yansımasıdır. İşletmeler, bir markanın tüketicilerin zihninde 
yer edinmesini ve bu sayede bir kimliğe sahip olmasını istemektedir. Bu 
yüzden marka çağrışımı yaratmanın yolu, iyi bir marka kimliği oluşturmaktan 
geçmektedir (Aaker, 1991:25).

Mevcut pazarlama uygulamaları ve araştırmaları, marka 
konumlandırmasının, sadece ürün ve/veya hizmete ait bir kimlik yaratarak 
yapılamayacağını göstermektedir. Bir markanın konumlandırılması kimliğe 
ek olarak, daha nesnel, simgesel ve elle tutulmaz değerlere de dayanması 
gerekmektedir. Bu nesnel, simgesel ve elle tutulmaz değerlerin toplamına 
literatürde marka çağrışımı (marka imajı, işletme imajı, kurumsal imaj) ismi 
verilmektedir (Poiesz, 1989:461-462). Çağrışım; inançlar, fikirler ve ürün ve/
veya hizmet hakkında izlenimlerden oluşan ve kişisel bir yargıyı içeren gruplar 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ürün ve/veya hizmetlere karşı insanların 
davranışlarını ve tutumlarını büyük ölçüde bu gruplar belirlemektedir (Kotler 
ve Turner, 1998:605). Bu açıdan çağrışım, günümüz pazarlamasında fazlaca yer 
bulan bir tanım halini almıştır.

Marka çağrışımı ile ilgili birçok tanım bulunmaktaysa da üç temel 
yaklaşım bulunmaktadır. İlk yaklaşım olarak marka çağrışımı, tüketicilerin 
algıladığı ürünle ilgili yapılan yapay ayrımlar şeklindedir. Bu ayrımlarla 
birlikte, tüketiciler üzerinde yapay olarak farklılıklar oluşturulmakta ve bir talep 
yaratılmaktadır. Bu ürün ve/veya hizmeti talep eden tüketiciler tarafından o ürün 
ve/veya hizmete yapay anlamlar yüklenilmektedir (Poiesz, 1989:464).

İkinci yaklaşım Dr. Fishbein’in beklenen değer teorisinden yola çıkılarak 
oluşturulmaktadır. Bu teoriye göre insanların, bir takım nesneler ile ilgili 
tutumları bulunmaktadır. İnsanlar, bir nesne hakkında tutum sahibi olabilmek 
için o nesne ile ilgili bilgiyi arayıp bulmaktadır. Bazı durumlarda, bir nesneye 
karşı tutum önceden oluşmuş olsa da yeni bilgi edinimiyle birlikte, sahip olduğu 
tutum yenilenebilir. Tüm bu elde edilen tutumlar karşısında, insanlar nesnelere 
karşı beklenti içerisine giderler ve bu beklentilerinin tatmin oluş ya da olmayış 
şekilleri, marka değerini etkileri. Tüm bu markadan beklentilerin toplamı, marka 
çağrışımlarını oluşturmaktadır (Poiesz, 1989:464).
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Üçüncü yaklaşım, ürün ve/veya hizmetlerin sadece görünen fonksiyonel 
faydalarını göz önünde bulundurarak rakiplerin ürün ve/veya hizmetleri ile 
yapılan kıyaslamalar üzerine oluşan ve görecelik taşıyan çağrışımlardır. Bu 
göreceli çağrışımlar ile birlikte insanlar, ürün ve/veya hizmeti yakın rakiplerin 
ürün ve/veya hizmeti ile bir kıyasa tabi tutmakta ve farklılıkları ile benzer 
noktaları ortaya koyarak; zihinlerinde ürün ve/veya hizmete ait bir kimlik 
oluşturmak suretiyle marka çağrışımına sahip olmaktadırlar (Poiesz, 1989:465-
466).

Bu yaklaşımlardan yola çıkarak, göreceli ya da genel; soyut ya da somut 
birçok faktör bir araya gelerek, bir bütünü yani marka çağrışımını oluşturmaktadır 
(Boush ve John, 2006:5). 

2.3. Algılanan Kalite

Algılanan kalite, fiyat ile ilgili bir kavramdır. Bu yüzden algılanan 
kalite, bir tüketicinin, tercih ettiği markaya ait ürün veya hizmetin fiyatlarında 
yaşanılabilecek artışa karşın ödemeye razı olduğu bir sınır ile ilgilidir 
(Seetharaman, vd. 2001:245). Ancak algılanan kalite yalnız fiyat algısı ile 
sınırlı değildir. Algılanan kalite, ürün veya hizmet ile ilgili özellikler, tüketiciye 
sağladığı faydalar, geçmiş deneyimler, tüketici gözünde markanın rakiplerine 
göre üstünlükleri, markaya yönelik inanışlar şeklinde de kendini göstermektedir 
(Grewal, vd. 1998:47). 

Ürün kalitesi performans, ürünün özellikleri, ürünün müşteri açısından 
sağladığı kolaylıklar, ürünün uygunluğu, güvenilirliği, kalıcılığı ve yeterliliği 
gibi faktörlere bağlıdır. Hizmet kalitesi üzerinde ise, uygunluğu, hissedilir 
olması, güvenilir olması, etkin ve doğru bilgi sunulması, gönüllülük ve empati 
gibi faktörler etkilemektedir (Elitok, 2003:118).

Tüketicilerin nezdinde oluşan algılanan kalite ile birlikte marka değeri 
üzerine olumlu bir etki yapılmış olunur. Marka değeri açısından algılanan 
kalitenin yararları şunlardır (Aaker, 1991:91):

· Müşteriler için satın alma nedeni oluşturur: Bir müşterinin satın alma 
sürecinde markaları tercih sıralamasına tabi tutmasına  sebep olan unsur algılanan 
kalitedir. Algılanan kalitesi yüksek olan ürünler, satın alma alternatiflerinin 
belirlenmesi sırasında, markalara dahil edilir.

· Markalar arası farklılık yaratır: Müşterilerin zihninde yaratılan 
konumlandırmalar, algılanan kalite unsuruna göre şekillendirilmektedir. 
Markalar, müşteriler tarafından değerlendirilmeye alınırken, o markanın, diğer 
markaya göre iyi ya da kötü olduğu algılanan kalitesiyle ilgilidir.
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· Fiyat duyarlılığını düşürür: Bir ürün ya da hizmetin algılanan kalitesi 
yüksek ise, o ürüne karşı müşterilerin fiyat duyarlılığı daha düşük olmaktadır. 
Bu yüzden algılanan kalitesi yüksek işletmeler, daha yüksek fiyatlardan ürün 
veya hizmetlerini sunabilmektedir. 

· Kanal içerisinde dikkat çekmek: Algılanan kalitesi yüksek ürünlerin 
yüksek fiyattan satılabilmesi, tedarikçiler gibi kanal üyeleri üzerinde ilgi 
yaratmakta ve bu markalara olan saygıyı ve isteği arttırmaktadır. 

· Markanın genişletilmesi: Algılanan kalitesi yüksek markaların pazar 
payları, algılanan kalitesi düşük markalara göre daha fazladır.  

2.4. Marka Farkındalığı

Marka farkındalığı, etkin bir şekilde yürütülen pazarlama iletişimi 
çalışmaları doğrultusunda, belirli logo, işaret, isim ve semboller yardımıyla, 
tüketicilerin hatırlamasını ve tanımasını imkan sağlayacak şekilde markanın 
sunulması aşaması ile ilgili bir kavramdır. Diğer bir ifade ile marka farkındalığı, 
tüketicilerin zihninde markanın var olma şeklidir. Marka farkındalığını 
oluşturan işletmeler, o markanın rekabet ettiği alanda, tüketicilerin zihnine 
ilk gelen marka olma avantajını taşımaktadır. Özellikle ağızdan ağıza iletişim 
ve halkla ilişkilerin, marka farkındalığı üzerinde oldukça büyük etkisi 
bulunmaktadır. Tanım itibari ile ağızdan ağıza iletişimin ve halkla ilişkilerin 
üzerinde işletmelerin etkisi oldukça azdır. Bu iki iletişim şekli, işletme 
aleyhine ya da lehine yürütülebilir. Bu nedenle kontrolün güç olduğu iletişim 
çeşitlerindendir. Özellikle ağızdan ağıza iletişim noktasında, yeni medya 
araçlarının etkisi yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır (Aaker, 1991; 
Berry, 2000:129). 

Marka farkındalığının belirli aşamaları vardır. Bu aşamalar, spontane, akılda 
yer alan ve yardıma ihtiyaç duyan şeklindedir. Spontane marka farkındalığında, 
tüketiciler hiç bir yardım, ip ucu ya da zorlama olmadan ve hatta hangi ürün 
kategorisinde olduğunu bilmeden o markanın isminden haberdarlardır. Akılda 
yer alan marka farkındalığı ise, tüketicilere bir ürün kategorisi sorulduğunda akla 
gelen ilk markadır. Bu tip farkındalık, geçmiş deneyimler ile de beslenmektedir. 
Yardıma ihtiyaç duyan marka farkındalığında, tüketiciler doğrudan bir marka 
ismi verememektedirler. Ancak önlerine o ürün kategorisinde yer alan markalar 
sıralı bir şekilde verildiğinde, içlerinden markaları seçebilmektedirler (Keller, 
1993:2; Laurent, vd. 1995:G170).   

Marka farkındalığı çoğu zaman marka anlamıyla karıştırılsa da ikisi 
arasında farklılık bulunmaktadır. Marka anlamını, tüketicilerin baskın bir şekilde 
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bir markayı özellikle tercih etmesi oluşturmaktadır. Marka farkındalığınından 
farkı ise, bir ürün ve/veya hizmet denilince o markanın tükecilerin aklına ilk 
gelmesi değil; bir markanın ismi söylendiğinde o markanın ne çağrıştırdığının 
akla gelmesidir. Tüketicilere BİM markası sorulduğunda akıllarına gelen 
ucuzluk ihtivası o markanın anlamını oluştururken; en ucuz alışveriş yeri 
denilince ilk akla gelen marka, marka farkındalığını oluşturmaktadır (Berry, 
2000:129).

Tüketicilerin markanın farkında olması ya da olmamasına bağlı olarak, 
marka değeri üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ama 
diğer yandan bir markanın sadece farkında olunması onu diğer rakiplerden 
üstün konuma getirmemektedir. Marka farkındalığı ve diğer bileşenler, bir 
arada marka değeri yaratmaktadır. Bir demiryolu şirketinin markası tüketiciler 
tarafından biliniyor olabilir; ancak o demiryolu şirketi eğer geçmişte yaşanan 
kötü olaylarla ilişkilendiriliyorsa marka değerine yönelik olumsuz bir etkiden 
söz edilebilir (Berry, 2000:130). 

3. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacını, Türkiye’de yer alan üniversitelerde lisansüstü 
düzeyde “Tüketici Temelli Marka Değeri” ile ilgili yazılmış olan tezlerin 
incelenerek, bu alanda çalışacaklara yönelik katkılarda bulunmaktır. Bu amaç 
doğrultusunda Türkiye’de yer alan üniversitelerde lisansüstü düzeyde yazılan 
Tüketici Temelli Marka Değeri’ne dair tezlerin genel görünümüne ait çerçevesi 
çizilecektir. 

Araştırma kapsamında ayrıca alt başlıklar olarak tüketici temelli marka 
değerine ait tezlerin türleri, yazıldığı yıllara göre dağılımları, konuları ve 
üniversitelere göre dağılımlarına yönelik analizler ortaya koyulmuştur.  

3.1. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Doküman 
analizinde sadece önemli olan değişkenler ele alınarak, mevcut durumun özeti 
yapılmaktadır (Karasar, 2009). Bu doğrultuda belirli amaca dönük olarak 
kaynaklar aranmakta, okunmakta ve değerlendirilmektedir (Karasar, 2005). 
Doküman analizi nitel araştırmalar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır 
(Hoepfl, 1997). Doküman analizi araştırmacılara ek veri sağlamaktadır. 
Aynı zamanda ele alınan olaylarla ilgili ek bakış açıları da getirebilmektedir. 
Doküman analizi veri toplama yöntemlerinin sebep olacağı yanlılık sorununu 
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telafi edebilmekte ve araştırmayı daha güvenli hale getirebilmektedir (Patton, 
2002; Saldana, 2011).

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez 
Merkezi’nde yer alan Tüketici Temelli Marka Değeri üzerine yazılmış tüm 
lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise amaçsal 
örnekleme yöntemi ile olasılığa dayanmayan bir şekilde belirlenmiştir 
(Büyüköztürk vd. 2016). Araştırmanın örneklemine dahil olacak tezlerin 
ölçütlerini 2000-2022 tarihleri arasında yazılmış olması ve erişime izinli 
olmaları oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ulusal tez merkezinin tez.gov.tr 
adresinden anahtar kelime olarak Tüketici Temelli Marka Değeri kavramına 
yönelik yazılan lisansüstü tezler aratılarak erişim izni olan 37 adet lisansüstü 
tez örnekleme dahil edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Süreci

Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nin 
web sayfasında yer alan tez arama alanına “Tüketici Temelli Marka Değeri” 
yazılmış ve tüm lisansüstü tezler listelenmiştir. Tarama sonucunda 37 adet teze 
ulaşılmıştır. Bu tezlerden 24 adeti yüksek lisans tezi, 13 adeti doktora tezinden 
oluşmaktadır.  

4. Bulgular

Tüketici Temelli Marka Değeri üzerine yazılmış lisansüstü tezleri 
doküman analizi yöntemi ile incelenerek ilgili analizler yapılmıştır. İlk yapılan 
analiz tezlerin türlerine yönelik frekanslarına bakılması olmuştur. Tez türüne 
göre frekans analizi sonuçları tablo 2’de yer almaktadır. Tabloya göre Tüketici 
Temelli Marka Değeri üzerine yazılan tezlerin %65’i yüksek lisans, %35’i ise 
doktora tezidir. 

Tablo 2. Tüketici Temelli Marka Değeri Üzerine Yazılan Tezlerin Türleri

Yüksek Lisans Doktora
f % f %

Tez Türü 24 65 13 35
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Tablo 3’e bakıldığında lisans üstü tezlerin türlerine göre yazıldığı yılların 
dağılımı görülmektedir. Buna göre 2009 yılında 1 doktora, 2010 yılında 1 
yüksek lisans ve 2 doktora tezi, 2011’de 1 doktora tezi, 2013’de 1 doktora 
tezi, 2014’te 1 yüksek lisans ve 1 doktora tezi, 2015’te 1 yüksek lisans tezi, 
2016’da 2 doktora tezi, 2017’de 3 yüksek lisans ve 2 doktora tezi, 2018’de 
2 yüksek lisans tezi, 2019’da 7 yüksek lisans ve 3 doktora tezi, 2020’de 2 
yüksek lisans tezi, 2021’de 3 yüksek lisans ve 2022’de 3 yüksek lisans tezi  
yazılmıştır.  

Tablo 3. Tezlerin Yıllara Göre Yazılma Dağılımı

Tablo 4’e bakıldığında Tüketici Temelli Marka Değeri üzerine yazılan 
tezlerin üniversitelere göre dağılımı görülmektedir. Bu dağılıma göre Tüketici 
Temelli Marka Değeri en çok Niğde Üniversitesi’nde, sonrasında Bahçeşehir 
Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi’nde 
çalışılmıştır.
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Tablo 4. Tüketici Temelli Marka Değeri üzerine  
yazılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı

Üniversite Yüksek Lisans Doktora
Frekans % Frekans %

Niğde Üniversitesi 1 3 2 5
Mustafa Kemal Üniversitesi 1 3
Bahçeşehir Üniversitesi 2 5
İstanbul Teknik Üniversitesi 1 3
Haliç Üniversitesi 1 3
Celal Bayar Üniversitesi 1 3
İnönü Üniversitesi 1 3
Doğuş Üniversitesi 1 3
Atatürk Üniversitesi 1 3
Marmara Üniversitesi 1 3
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 3
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 1 3
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi

1 3

Galatasaray Üniversitesi 2 5
Pamukkale Üniversitesi 1 3
Yeditepe Üniversitesi 2 5
Fırat Üniversitesi 1 3
19 Mayıs Üniversitesi 1 3
Karabük Üniversitesi 1 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi 1 3
Gazi Üniversitesi 1 3
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 3
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1 3
Çankırı Karatekin Üniversitesi 1 3
Ufuk Üniversitesi 1 3
Mersin Üniversitesi 1 3
İstanbul Kültür Üniversitesi 1 3
Sakarya Üniversitesi 1 3
Kastamonu Üniversitesi 1 3
Dumlupınar Üniversitesi 1 3 1 3
Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 3
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Tablo 5’de tüketici temelli marka değerinin uygulandığı sektörler 
görülmektedir. Sonuçlara göre tüketici temelli marka değerinin en çok GSM 
sektörü, şehir pazarlaması ve otomobil sektöründe uygulandığı görülmektedir.

Tablo 5. Tüketici Temelli Marka Değeri Tezlerinin Uygulandığı Sektöre Göre Dağılımı

Konu Yüksek Lisans Doktora
Otomobil Sektörü 2 1
Bilgisayar Sektörü 1 1
Çevrimiçi ve Çevrimdışı 
Reklamcılık

1

Finans Sektörü 2
Futbol Sektörü 1
GSM Sektörü 3 2
Gıda ve Tekstil 1
Gıda 1 1
Yazılı Basın 1
Mobilya Sektörü 2
Konaklama Sektörü 1
Şehir Pazarlaması 2 1
Sağlık Sektörü 1 1
Beyaz Eşya Sektörü 1
Giyim Sektörü 1
Tv Sektörü 1
Giyim sektörü 2
Gayrimenkul Sektörü 1
Dijital Medya 1
Cep Telefonu 1
E-ticaret Sektörü 2
Havayolu Sektörü 1

4. Sonuç

Günümüzde markalaşma önemli bir kavram olarak pazarlamacıların 
karşısına çıkmaktadır. Özellikle müşteri bağlılığına dayalı stratejilerde değer 
yaratma noktasında tüketicilere değerli markalar sunmak rekabetçi avantajlar 
oluşturmaktadır. Tanımdan yola çıkıldığında markaların rakiplerden renk, koku, 
tat ya da sembollerle ayrılmasına yarayan unsurlar olduğu görülmektedir. Bu 
doğrultuda tüketiciler nezdinde farklılık yaratabilmek adına bir çok uygulamalar 
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ile bir değer algısı oluşturulmaktadır. Bu noktada değer yaratmak adına bir çok 
çalışma ortaya koyulsa da Türkiye’de en çok çalışılan konu Aaker’ın (1991) 
Tüketici Temelli Marka Değeri yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşım doğrultusunda 
marka değeri (-bazı kaynaklar marka varlığı olarak vurgulanmaktadır) marka 
çağrışımları, marka farkındalığı, marka bağlılığı ve algılanan kalite olarak ele 
alınmaktadır. Bu dört unsur beraberinde marka değerini getirmektedir.

Yapılan lisans üstü çalışmalar incelendiğinde, marka değeri açısından 
tüketici temelli marka değerine yoğun bir ilgi olduğu görülmektedir.  Lisans 
üstü tezlerin en çok lisans üstü tez şeklinde yapılmış olduğu görülmektedir. 
Diğer yandan 37 adet tezden 13’ü doktora seviyesinde tezler olmuştur.

Tüketici temelli marka değerine yönelik lisans üstü tez çalışmaları 2009 
yılında başlamıştır. Her ne kadar bu yaklaşımın çıkış tarihi 1991 yılı olsa da 
Türkiye’de lisans üstü olarak ilgi görmesi 2009 yılına denk gelmiş ve ilk doktora 
tezi olarak yazılmıştır. 2010 yılında ise takiben doktora ve yüksek lisans tezi 
olarak ele alınmıştır. 2012 yılında hiç çalışılmayan tüketici temelli marka değeri 
yaklaşımı, en popüler çalışıldığı yıl olarak 2017 ve 2019 yılı olarak kendini 
göstermiştir. 2017 yılında 3 yüksek lisans ve 2 doktora tezi, 2019 yılında ise 7 
yüksek lisans ve 3 doktora tezi ortaya koyulmuştur. 

Lisans üstü tezlerin en çok Bahçeşehir Üniversitesi’nde 2 yüksek 
lisans tezi ile, Galatasaray Üniversitesi’nde 2 yüksek lisans tezi ile, Yeditepe 
Üniversitesi’nde 2 yüksek lisans tezi ile, Dumlupınar Üniversitesi’nde 1 yüksek 
lisans ve 1 doktora tezi ile çalışıldığı görülmektedir. Sonrasında sırası ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, 
İstanbul Kültür Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ağrı İbrahim 
Çeçen Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karabük 
Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, 
Sütçü İmam Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Niğde Üniversitesi’nde 
çalışılmıştır. Üniversitelere bakıldığında vakıf üniversitelerinin tüketici temelli 
marka değerine yönelik ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. 

Tüketici temelli marka değerinin çalışma alanlarına bakıldığında, ilk sırada 
GSM sektörünün geldiği görülmektedir. Türkiye’de GSM operatörü olarak kısıtlı 
markaların yer alması aynı zamanda rekabeti de yoğunlaştırmaktadır. Markalar 
sadece yeni müşteriler kazanmaya değil; aynı zamanda kendi müşterilerini 
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ellerinde tutarak korumaya da yönelmektedir. Bu açıdan marka değeri önemli 
bir anahtar kelime olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. Bu doğrultuda 
GSM operatörlerine yönelik 3 adet yüksek lisans ve 2 adet doktora tezi yazılmıştır. 
Takip eden alan ise otomotiv sektörü olmuştur. Araştırmacıların dikkatini 
özellikle rekabetin yoğun yaşandığı ve tüketicilerin markaya bağlılıklarının en 
fazla olduğu bu sektör çekmiştir. Otomotiv sektörü içerisinde tüketici temelli 
marka değeri 2 adet yüksek lisans tezi ve 1 adet doktora tezi olarak yazılmıştır. 
Aynı şekilde şehirlerin pazarlanmasında tüketici temelli marka değeri 2 adet 
yüksek lisans tezi ve 1 adet doktora tezi olarak kendisini göstermiştir. Bu yoğun 
çalışılan alanlar dışında, bilgisayar, finans, futbol, reklamcılık, gıda ve tekstil, 
yazılı basın, mobilya, konaklama, sağlık, beyaz eşya, giyim, televizyon, gayri 
menkul, dijital medya, cep telefonu, e-ticaret ve havayolu sektörü gibi bir çok 
alanda tüketici temelli marka değeri çalışılmıştır.

Sonuçlar değerlendirildiğinde, marka değerinin önemi bir çok araştırmada 
gerek yüksek lisans gerekse doktora seviyesinde ortaya koyulmuş bulunmaktadır. 
Ancak bu alanda yapılan çalışmalar 2019 yılından itibaren düşüşe geçmiş, hatta 
doktora doğrultusunda çalışılmamaya başlanmıştır. Bu açıdan tüketici temelli 
marka değerinin doktora seviyesinde, farklı ve de yeni alanlarda çalışılması 
rekabetçi avantaj arayışı amacıyla önem arz etmektedir.

Diğer bir sonuç ise belirli alanlarda henüz tüketici temelli marka değerinin 
ya hiç çalışılmadığı ya da az miktarda çalışıldığıdır. Özellikle sosyal medyanın 
yaygınlaştığı günümüz Endüstri 4.0 çağında, bu çağa ayak uyduran sektörlere 
yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu sektörlerden öneri olarak bir 
tanesi sosyal medya ağlarıdır.Elon Musk ile tartışmalı bir şekilde gündeme gelen 
Twitter, güvenliğe yönelik değişiklikler ile tepkilere yol açan WhatsApp ya da 
içerikler ile kişilere değer oluşturan Youtube gibi sosyal platformlara yönelik 
tüketici temelli marka değeri çalışmaları yapılması gerekmektedir. Hatta hiç 
çalışılmayan bir alan olarak, siyasal pazarlamanın bir yansıması olarak siyasi 
partilere yönelik tüketici temelli marka değeri çalışmaları yapmak, önemli 
sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca değişen sektörlere yönelik tekrardan 
bir araştırma yapılarak karşılaştırmalar da yapılabilir. Bu sektörlerden birisi de 
otomobil sektörüdür. Elektrikli araç sektörü yeni bir bakış açısı oluşturmakta ve 
buna yönelik tüketicilerin davranışlarında da değişiklikler gözlemlenebilecektir. 
Bu açıdan elektrikli araç sektörü de ele alınması ve karşılaştırma yapılması 
gereken önemli bir sektördür. Bir diğer alternatif sektör ise e-ticaret sektörüdür. 
Özellikle 2021 covid-19 pandemisi sonrası e-ticaret hacimlerinde yaşanan 
artışlar ile birlikte bu alanında yoğun bir şekilde akademik olarak çalışılması 
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gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca üniversitelerin tüketici temelli marka 
değeri çalışmaları da vakıf üniversiteleri başta olmak üzere sektöre ışık 
tutabilecektir.

Sonuç olarak markalaşmak bir çok sektör adına vazgeçilmez ve 
hayati bir durum olmaktadır. Tüketici temelli marka değeri neticesinde 
uygulayıcılara yol gösterir nitelikle lisans üstü araştırmaların yaygınlaşması 
önemlidir. Öğrencilerin bu amaç ile pazarlama alanına katkı sağlaması adına 
bir çok sektöre yönelik tüketici temelli marka değeri araştırmaları yapmaları 
doğrultusunda yönlendirilmesi önemlidir. Çalışmalarda yoğun bir şekilde 
kullanılan anketin dışında uzman görüşü, odak grup gibi yaklaşımlar da 
benimseyerek, tüketici temelli marka değerine yönelik veri elde etmede 
farklılıklar getirilebilir.  
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1. Giriş

Tarihsel bir birikime sahip olan siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel 
sorunların toplumların üzerinde yarattığı etkilerle birlikte küresel 
ısınma, iklim değişikliği, seller, depremler gibi her geçen gün etkisini ve 

yıkıcılığını sürdüren afetlerin önemli meseleler arasında yerini alması, kuşkusuz 
kamu politikaları ile bu konuların birlikteliğini ve niteliğini de gündeme 
taşımaktadır. Özellikle, Aralık 2019’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid 19 
pandemisiyle krizlerin niceliği ve niteliği değişmiş ve genişlemiştir. 21. Yüzyılın 
en derin krizleri arasında yerini almış olan Covid 19 pandemisi, özellikle hem 
ulusal hem de küresel ölçekte kamu politikalarının meselelere ve krizlere cevap 
verme kapasitesinin oldukça düşüklüğüne işaret etmesi bakımından dikkate 
değerdir. Covid 19 pandemisi, dünya ölçeğinde bir salgının ortaya çıkmasına 
neden olarak ülkeleri ve toplumları birçok boyutuyla derinden etkilemiş, bu 
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salgın krizi karşısında birçok ülke ve toplumları güçlü bir direnç gösterememiş, 
bir panik ortamına sürüklenmiştir. Ortaya çıkan salgın sadece enfekte olan kişiyi 
değil başta yakın çevresi ve yaşadığı kent olmak üzere bütün ülkeyi dahası bütün 
dünyayı saran bir kaosa dönüşmüştür (Holzer ve Newbold, 2020:451). Belirtmek 
gerekir ki, herhangi bir hastalığın lokal bir coğrafyada belirmesi ve o bölgede 
yaşayan insanları etkilemesi salgın, ortaya çıkan salgının kontrol edilemeyip 
ülkeye yayılması epidemi ve yayılan hastalığın birden fazla ülkede yaygınlaşması 
pandemi olarak tanımlanır (Tunç ve Atıcı, 2020: 331). Covid 19’un gerçek bir 
pandemi olduğu açıktır. Pandemiler birer kriz durumudur ve ortaya çıktıklarında 
acil, kararlı ve sürdürülebilir kamu politikalarına ve kamusal hizmetlere ihtiyaç 
duymaktadır. Yaşanan salgın birçok devleti savunmasız bırakınca, ortaya çıkan 
koşullar devletin esas rolü ve uygulanan kamu politikalarına ilişkin yeniden 
düşünmeyi zorunlu hale getirmektedir. Zira ortaya çıkan tablo minimal devlet 
bir başka deyişle neoliberal devlet paradigmasının sorgulanması için gereken 
kapıyı geniş bir açıyla aralamıştır. 

Denilebilir ki, kamu politikası toplumsal yaşam alanlarında ortaya çıkan 
ihtiyaçlar, beklentiler, talepler ve de krizlere karşı ortaya koyulan dinamik bir 
prosese sahiptir. Bu olgu bir anlamda girdiler ve çıktılar üzerinde biçimlenen 
ve sonuçları üzerinde yeniden düşünmeye imkân vermesi açısından bir anlama 
sahiptir. Dolayısıyla birçok toplumsal yaşam alanını ilgilendiren meselelere 
karşı politika süreçlerinin ve yapıcılarının “söz söyleme” yeteneği, kabiliyeti ve 
kapasitesi, kamu politikalarının niteliğini ve etkinliğini belirlemesinde önemli 
bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda, söz söyleme olgusu politika süreçlerinin her bir 
aşamasında yetkin bir analiz yapabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme halinin 
varlığına işaret eder. Bu çerçevede; doğal ve toplumsal yaşam döngüsünün 
gerçekleri ekseninde değişen koşullar, imkânlar, değerler ve inançlara uygun 
olacak zeminde kamu politikalarının inşa edilmesi bir zorunluluk olarak politika 
yapım sürecini ve bu sürecin dinamiklerini zorlamaktadır. 

Kamu politikaları ve de kamusal hizmetler doğası gereği toplumun ortak 
çıkarına ve iyiliğine yönelik hizmetler olarak ön plana çıkarken, özellikle bu 
hizmetler içerisinde sağlık hizmetleri temel kamu hizmetlerinden biri olarak 
önemli bir yere sahiptir. Covid 19 pandemisi ve sonuçları göstermiştir ki, sağlık 
hizmetlerinin piyasa aktörleri/özel sektör tarafından “etkinlik, verimlilik” 
söylemleri üzerinden yerine getirilmesinin, kamu yararı/toplumun ortak iyiliği 
ve dahası toplum sağlığının korunması meselesinde ciddi zaaflar ve handikaplar 
doğurduğunu tüm dünya ölçeğinde ortaya koymuştur. Dolayısıyla kamu 
politikalarının olağan dönemlerde ve kriz anlarında hangi amaca göre belirlendiği 
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önemli bir meseledir. Kamu politikaları bu durumlarda piyasa ihtiyaçlarına 
göre mi yoksa toplumsal ihtiyaçlara uygun bir biçimde mi belirlenmelidir. Bu 
temel soru bağlamında denilebilir ki, kamu politikaları olağan dönemlerde bir 
arada yaşamı tüm boyutlarıyla mümkün kılacak politikalarla ilişkin ve kriz 
kapsamında ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayabilecek 
bir yapıda olmalıdır ve bu doğrultuda beklentilere cevap vermelidir.

Kamu politikası geniş bir perspektifle ve içerdiği süreçlerle birlikte 
düşünülmesi gereken bir olgudur. Kamu politikalarının öngördüğü amaçlardan 
en önemlisi, anlamlı ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşamı ve uyumlu birlikteliği 
inşa etme amacı taşıyan kamu çıkarının/faydasının gerçekleştirilmesidir. Bu 
eksende, kamu politikasının sadece bir karar alma olayı değil büyük bir sistemin 
parçası ve aynı zamanda birçok aşamayı içeren bir proses olduğu ve sonuçları 
itibarıyla toplumsal ihtiyaçlara cevap verme niteliği taşıdığı yaklaşımıyla 
birlikte, ortaya konacak Covid 19 ve diğer krizlere ilişkin politikaların temel 
argümanının aynı zamanda kriz yönetimi etrafında da şekillenmek durumunda 
olduğunu varsaymak gerekir. 

Peki, kriz yönetimi açısından ne yapılmalıdır? Kriz yönetimin (Crisis 
Management, CM)  temel gereklilikleri, ekonomiye dönük neoliberal politikalar 
etrafında gelişen yeni kamu işletmeciliği (New Public Management, NPM) ve 
vazgeçilmez savı olan “minimal devlet” anlayışı açısından ne kadar uygulanabilir 
durumdadır? Yeni kamu işletmeciliğinin dayattığı minimal devlet ve piyasacı 
yaklaşım, devletin temel görevlerinin yerine getirilmesinin önünde bir engel 
oluşturmakta mıdır? Bu soruların cevaplarına ilişkin kriz kavramını kamu 
politikası perspektifinden değerlendirerek, kriz yönetimi süreci ve yeni kamu 
işletmeciliği temel savlarını karşılaştırmak ve temel bazı sorulara cevap aramak, 
bahsi geçen konular hakkında yeniden düşünebilmek ve çözüm üretebilmek 
açısından anlamlı olacaktır.

2. Kavramsal Çerçeve

Kamu politikası süreci, yeni kamu işletmeciliği ve kriz yönetimi 
süreçlerinin birbiriyle karşılaştırılmadan önce, bir bütünlük oluşturulması için 
kavramsal bir çerçevenin sunulması ve meselenin anlaşılması açısından yerinde 
olacaktır. 

2.1.  Kriz ve Kriz Yönetimi

Kriz meydana gelişinden önce sezilemeyen ve fark edilip anlaşılması kolay 
olmayan,  organizasyonların birincil hedeflerini ve sürdürülebilirliğini ciddi 
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bir şekilde tehdit eden, ortadan kaldırılabilmesi veya yönetilebilmesi için acil 
tedbirler gerektiren, örgütlerin tespit ve engelleme mekanizmalarını kifayetsiz 
kılan, örgüt çalışanları için baskı ve stres ortamı oluşturan öngörülmesi güç 
bir duruma işaret etmektedir. Kriz sözcüğü Türk Dil Kurumu’nun belirlediği 
güncel Türkçe Sözlüğe göre “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya 
bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” şeklinde ifade 
edilmektedir (TDK, 2021). Kriz, sistemin mevcudiyetine ve dayandığı temel 
unsurlarının devamlılığına ilişkin tehdit unsuru oluşturan ve sistemi zora sokan 
bir bozulma ihtimalini gündeme getirmektedir (Mitroff, 1988: 16). Krizler, 
potansiyel olarak organizasyonların aleyhine olan bir durumu ifade etmektedir 
(Regester, 2008: 159). 

Kriz yönetimi, ileriye dönük olası problem ve tehlike unsurlarının önceden 
tespit edilmeye çalışılması, krizle yüz yüze gelindiğinde atılacak adımların 
belirlenmesi, olası sebep ve değişkenlere uygun tepki geliştirilmesi ve krizle 
baş edebilme önlemlerinin uygulamasını ve takip eden aşamada gelinen 
noktanın gözden geçirilerek yeni den değerlendirmesini içeren bir süreç olarak 
değerlendirilir (Demirtaş, 2000: 363; Herrero ve Pratt, 1995: 26).

2.2. Kriz Yönetimi Süreci

Kriz yönetim sürecini emarelerin belirlenmesi, hazırlık ve engelleme 
safhası, oluşan zararların sınırlandırılması, normale dönüş ve sonuçların 
değerlendirilmesi şeklinde beş aşama halinde sıralamak mümkündür. Buna 
göre; (Coombs, 2015: 9-11; Mitroff, vd., 1987:284): 

1) Krize ilişkin emarelerin tespit edilmesi: Kriz durumları henüz tüm 
şiddetiyle belirginleşmeden önce organizasyonlara/örgütlere ipucu niteliğinde 
öncül sinyaller vermektedir. Henüz gerçekleşmeden önce oluşan emareler 
gelmekte olan krizin nasıl bir yapıda olduğuyla ilgili öncül ipuçlarını 
içermesinden dolayı oldukça kıymetlidir. Bu aşamada krizin öncül emarelerinin 
doğru değerlendirilip anlamlandırılabilmesi bakımından sistemli, deneyimli 
ve gerekli donanıma sahip bir ekibe ihtiyaç vardır. Kriz yönetim sürecinin bu 
aşaması araştırma sistemi ve ekiplerinin oluşturulması ve işler hale getirilmesini 
ifade etmektedir. 

2) Krize hazırlık ve engelleme safhası: Öncül sinyalleri takip eden 
uzman bir ekip ve sistemler işler hale geldikten sonra diğer bir aşama olan 
krize hazırlık ve engelleme aşaması gelmektedir. Bu aşamada ön emareler 
sayesinde tespit edilen bilgiler doğrultusunda ortaya çıkabilecek olası bir 
krizde kullanılacak engelleme ve korunma mekanizmalarına ilişkin acil 
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durum paketleri, çevre etkileri, güvenlik politikaları, kontrol sistemleri, kriz 
kontrolleri, acil planlama, bakım işlemleri ve konuya ilişkin ihtiyaç duyulan 
işgücünün eğitimi gibi hazırlıklar yer almaktadır. Bu aşama aynı zamanda 
aniden kendini gösterebilecek krizlere ilişkin ortaya konması gereken hazırlık 
sürecini de ifade etmektedir.

3) Oluşan zararların sınırlandırılması: Gelinen aşamada öncü emareler 
iyi takip edilememiş veya krizin ortaya çıkması tüm çabalara rağmen 
engellenememiştir. Ortaya çıkan bazı etkenler kriz tehdidinin iyiden iyiye 
somutlaşmasına yol açmaktadır. Bu durumda örgütün en az zararla mevcut 
sorundan kurtulabilmesi için, krizin etkilerinin daha da büyük boyutlara 
varmasını engellemektir. Bu noktada oluşan krizin organizasyon içine veya 
dışına yayılması engellenmeye çalışılmaktadır.

4) İyileşme ve normale dönüş: Kriz kaynaklı oluşan zararın en aza 
indirgenmesi ve krizin atlatılmasından sonra organizasyonun/örgütün bir an 
önce normal işleyişine dönmesi önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Kriz 
dönemlerinde örgütsel sistemde ciddi sorunlar oraya çıkabilmektedir. Bu 
sorunlara ilişkin kısa ve uzun vadede yapılmasına ihtiyaç olan iyileştirmeler ve 
çözümler, bu safhada gündeme gelmektedir. 

5) Sonuçların değerlendirilmesi ve öğrenme: Kriz yönetim sürecinin 
son basamağında öğrenme ve değerlendirme aşamaları bulunmaktadır. 
Kriz dönemlerinde, krizlerden hangi derslerin çıkarıldığını ve gelecekte bu 
tecrübelerin nasıl kullanılabileceğini bu aşamada değerlendirmek gerekmektedir.

Teorik olarak birçok çözüm önerileri, kavramsal modeller bulunmasına 
karşın, uygulamaya bakıldığında kriz yönetiminin, aslında karmaşık ve çok 
sayıda değişkenden etkilenen bir süreç olduğu söylenebilir. 

2.3. Yeni Kamu Yönetimi

Yeni kamu yönetimi anlayışı, “yeni kamu işletmeciliği” (New Public 
Management, NPM), “piyasa temelli kamu yönetimi” (Market Based Puclic 
Administration) ve “girişimci idare” (Entrepreneurial Goverment) şeklinde 
kavramlarla birlikte anılmaktadır. Bu yaklaşım işletmenin, yönetimden daha 
geniş bir kavram olduğunu savunur. Yönetim, belli bir sürece, yöntemlere ve 
kurallara uygun olarak işleri sevk ve idare etmek iken işletme sadece verilen 
talimat ve kurallara göre iş yapmak yerine öncelik sırasına göre uygulama 
planları yapma, insan kaynaklarını etkili kullanma, sorunluluk alma ve 
performans değerlendirme gibi pek çok yönü de dikkate alır. Fiyat tabanlı, 
bürokrasiden uzak, piyasa temelli ve müşteri odaklı kamu yönetimi yaklaşımı 
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genel olarak yeni kamu yönetimi olarak tanımlanır (Eryılmaz, 2016:48; Telsaç, 
2022:301; Tortop, vd., 2016: 313). Yeni kamu yönetimi düşüncesi ve yaklaşımı, 
özü itibarıyla devleti piyasa dinamikleri içine entegre etme çabasıdır. Bu 
çabanın nihai amacı, kamu yönetimini özel yönetim ilke ve değerleriyle yeniden 
inşa ederek, neoliberal politikalarla uyumlu olacak bir yapı kazandırmaktır 
(Kandeğer ve Telsaç,2022a).

Yeni kamu yönetimi ya da bir başka deyişle kamu işletmeciliğinin, 
geleneksel yönetim modelinin yerini alması 1980’li yıllarda başlayan reform 
hareketlerine bağlanır. Geleneksel modelin artık iyi işlemiyor olması ve 
toplumsal açıdan aldığı eleştiriler, hükümetlerin bir dizi reformlar yapmasına 
neden olmuştur. Bu reformlar siyasa oluşturma, finansal yönetim, toplumla 
ilişkiler, imtiyazlar, kamu personel alımı ve terfiler gibi pek çok alanda 
yapılmıştır (Hughes, 2014: 50-51; Telsaç, 2022:300). Piyasanın doğasına, 
işleyiş ilkelerine uygun bir modelin kurucu söylemleri olarak 1980 sonrasının 
yönetim anlayışı gerçekleştirilmek istenmektedir. Yeni kamu yönetimi, 
sistemi iyileştirmek, verimliliği arttırmak, esnek yapıyı sağlamak, hizmette 
yerellik, sözleşmecilik, adem-i merkeziyetçilik ve şeffaflık gibi ilkelerin ön 
plana çıktığı bir yönetim anlayışını temsil etmektedir (Christensen ve Lenreid, 
2012: 19). Bu bağlamda, yeni kamu yönetimi unsurları için Politt’in genel 
kabul gören tanımları Hughes tarafından şöyle sıralanır (Hughes, 2014: 167-
168):

	Yönetim açısından odağın girdi ve süreç mantığından üretim ve sonuç 
odaklı bir değişime gitmesi,

	Performans ölçme ve yönetme odaklı bir anlayışa doğru everilmesi,
	Büyük, hantal ve katı hiyerarşik bürokrasiler yerine zarif, düz ve otonom 

örgütlenme yapısına gidilmesi,
	Sözleşme ve sözleşme benzeri yapıların, hiyerarşik ilişkilerin yerine 

tercih edilmesi,
	Kamusal hizmetlerin verilmesinde, piyasa mekanizmalarından daha 

fazla faydalanılması,
	Kamu ve özel sektör arasındaki derin farkların kaldırılması, kamu özel 

ortaklıklarının tercih edilmesi,
	Eski değerlerin (evrensellik, eşitlik, güvenlik ) terk edilerek, yeni 

değerlere (bireycilik ve etkinlik) yönelmesi olarak sıralanır. Bu yaklaşım çok açık 
bir biçimde kamu yönetimini, özel sektör organizasyon yapısına, amaçlarına, 
işleyiş biçimine ve çalışma usullerine uygun olacak tarzda inşa etmek isteyen 
bir yaklaşımdır. 
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2.4. Kamu Politikası ve Kamu Politikası Süreci
Politika genel anlamda fikirler ve eylemler silsilesinin rasyonel bir temelde 

inşa edilmesi olarak tanımlanır. İlk olarak eylemler veya olaylar dizisini kapsar. 
Fikirlerin ortaya çıkması ve önerilerin sunulmasıyla başlayan, müzakere, 
çözümleme ve değerlendirmeyle devam eden, kararların alınması ve eylemlerle 
uygulamaya koyulmasını içeren dinamik bir süreçtir (Heywood, 2018: 519). 
Kamu politikası genel olarak, bir devlet kurumu veya temsilcileri tarafından ilan 
edilen belirli bir konuya ilişkin yasalar, düzenleyici önlemler, eylem planları ve 
finansman önceliklerinden oluşan bir sistem olarak tanımlanır (Dye, 1987: 2-3; 
Gül, 2015; Eryılmaz, 2016: 14-15; Çiner, 2020). Kamu politikaları, toplumda 
düzenin kurulduğu ve sistemin yönetildiği ana araçlardan biridir (Anderson, 
1994: 19). Kamu politikaları belirlenirken temel amaç olan kamu yararı göz 
önünde bulundurularak hareket etmek, kamu politikalarının doğasına uygun 
bir tutumdur. Politika süreçleri genel yaklaşımda politika başlatma, politika 
oluşturma, politika uygulama ve politika değerlendirme aşamalarından oluşur. 
Politika başlatma bir anlamda siyasal gündemin belirlenmesidir. Bu gündem 
siyasal liderler, kabineler, hükümet birimleri tarafından yukarıdan oluşabileceği 
gibi kamuoyu, kitle iletişim araçları, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları ve 
düşünce kuruluşlarınca aşağıdan da oluşabilmektedir. Politika oluşturma, öneriler 
ve önerilerin süzgeçten geçirilmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda, önerilere 
karar verilmesi, çözümlenmesi, yöntem, hedef ve önceliklerin belirlenmesi 
gibi olgular analiz edilerek değerlendirilir. Politika uygulama, alınan kararların 
hayata geçirilmesini, politika değerlendirme ise yeni politika üretebilmek ve 
mevcut politikaları iyileştirebilmek ve geliştirebilmek için amaçlarla sonuçların 
analiz edilmesidir (Heywood, 2018: 525-532). 

Dolayısıyla bir kamu politikası başlatma, oluşturma, uygulama ve 
değerlendirme aşamaları hem yeni alınacak kararları hem de bir sonraki alınacak 
kararın temelleri açısından önemlidir. Bu kendini tekrarlayan bir döngüdür ve 
karar alıcıların yeni kararlar alabilmesi için bütün aşamaların analiz edilmesi 
ve ihtiyaç duyulduğunda güncelleme yapılması gerekmektedir. Bu yönüyle 
toplumsal beklentilere bir cevap niteliği taşıyan kamu politikaları, gündem çok iyi 
takip edilerek alınmalıdır. Küresel anlamda tüm dünyanın gündemini 2019’dan 
beri meşgul eden Covid 19 pandemisi birçok açıdan ülkeleri yönetilmesi kolay 
olmayan bir sürece zorlamıştır. Bu süreç her açıdan zor olmakla beraber çözüme 
ilişkin kamu politikalarına duyulan ihtiyacı da arttırmaktadır. Bu süreçte, kamu 
politikası sürecinin her bir aşaması çok iyi analiz edilmeyi ve değerlendirmeyi 
önemli kılabilecek bileşenleri bünyesinde taşımaktadır. 
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Kamu politikası süreci (Public Policy Process, PPP) aşağıda yer alan 
bileşenlerden oluşmaktadır (Yıldız ve Sobacı, 2013: 57; Demir, 2011;110-113).

·	 Politika Gündemi/ Talep Süzgeci: Temel siyasal metinlere ve geleneklere 
uygun, iletişim araçlarına erişim/denetim ve resmi politika yapıcılara erişim 
düzeyi,

·	 Kara Kutu (gündem üretiminin kurumsal alanı): Bu bileşene göre resmi 
karar verme mekanizmalarının kurumsal yapısı, resmi karar vericilerin sayısı 
ve eşgüdüm mekanizmalarının varlığı veya yokluğu ve karar politika ağlarının 
yapısı,

·	 Politika Paketi/Belgesi: Normatif çerçeve, politika öncelikleri ve 
hedefleri, politika araçları ve değerlendirme ölçütleri,

·	 Politika Paketinin Dönüştürülmesi Süreci: Temel metinden uygulamaya 
dönük alt kural setlerinin üretilmesi ve yorumlanması,

·	 Politika uygulama süreci: Kamu, özel, gönüllü ve siyasal uygulayıcılar 
ve aralarında uyum ve eşgüdüm mekanizmaları, örgütsel yapı, kurumsal kültür 
ve özerklik dereceleri,

·	 Politika Çıktıları: Denetleme, izleme ve ölçüm süreçleri ve geri besleme 
mekanizmasının doğası,

·	 Politika Sonuçları: Çıktılar ve beklenen etkiler arasındaki tutarlılık 
derecesi,

·	 Yeni Sorular: politika başarısızlıkları, eski politikaların yarattığı 
beklentiler, yeni sorunlar, dışsal ve toplumsal etkiler,

·	 Politika Mobilizasyonu: Sorun algısı, sorun tarifi ve kim tarafından 
başlatıldığı, politika takipçisi, kurumsal nitelik, politika analizi yapabilme 
kapasitesi ve sahip olunan müzakere gücü şeklindedir. Bu sürecin bileşenleri 
sebep-sonuç ilişkisinin rasyonel, optimal ve etkin temeller üzerine işleyebileceği 
bir zemini inşa etmektedir.  

3. Yönetim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması ve Analizine İlişkin 
Değerlendirme

Kamu politikaları kriz kapsamında ortaya çıkan toplumsal ihtiyaç ve 
gereksinimleri karşılayabilecek yapıda olmalıdır ve bu doğrultudaki beklentilere 
cevap vermelidir. Peki, kriz yönetimi açısından ne yapılmalıdır? Kriz yönetimin 
temel gereklilikleri, ekonomiye dönük neoliberal politikalar etrafında gelişen 
yeni kamu işletmeciliği (New Public Management, NPM) ve vazgeçilmez savı 
olan “minimal devlet” anlayışı açısından ne kadar uygulanabilir durumdadır? 
Burası tartışmanın en sıcak yeridir… Yeni kamu işletmeciliğinin dayattığı 
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minimal devlet ve görünmez el yaklaşımı, devletin temel görevlerinin yerine 
getirilmesinin önünde bir engel oluşturmakta mıdır? Bu sorunun cevabına ilişkin 
kriz yönetimi sürecini (CMP), kamu politikası süreci (Public Policy Process, 
PPP) aşamalarıyla değerlendirerek yeni kamu işletmeciliği temel savlarıyla 
karşılaştırmak dikkate değer olacaktır.

Buna göre: 
1. (CMP): Krize ilişkin emareler: Kriz durumları henüz tüm şiddetiyle 

belirginleşmeden önce organizasyonlara/örgütlere ipucu niteliğinde öncül 
sinyaller verir. Henüz gerçekleşmeden önce oluşan emareler gelmekte olan 
krizin nasıl bir yapıda olduğuyla ilgili öncül ipuçlarını içermesinden dolayı 
oldukça önemlidir. Bu aşamada krizin öncül emarelerinin doğru değerlendirilip 
anlamlandırılabilmesi bakımından sistemli, deneyimli ve gerekli donanıma 
sahip bir ekibe ihtiyaç vardır (Davies ve Walters, 1998: 6).

(NPM): Kriz yönetim sürecinin birinci maddesine ilişkin NPM görüşleri;
·	 Yönetim açısından odağın girdi ve süreç mantığından koparak üretim 

ve sonuç odaklı bir değişime gitmesi gerekmektedir (Hughes, 2014: 167).
·	 Var olan kısıtlı kaynakların kullanım ve dağıtımında olabildiğince 

tutumlu ve disiplinli davranılmalı, buna ek olarak etkinlik ve verimliliğe daha 
fazla dikkat edilmelidir (Osborne ve Gaebler 1992:15).

·	 Devletin görev alanının başta ekonomik faaliyetler olmak üzere 
küçültülmeye gidilmesi gerekmektedir (Ateş, 2011: 188).

·	 Kamu sektörünün küçültülmesi ve bu yapıların işletmelere benzeyen bir 
yapıya dönüştürülerek kamu sektöründeki etkinlik ve verimliliğin yükseltilmesi 
için tasarrufa gidilmesi gerekmektedir (Genç, 2010: 147).

PPP (Soru Odaklı): Bu aşama kamu politikası sürecinde politika gündemi, 
kara kutu (gündem üretiminin kurumsal alanı) ve politika paketi bileşenlerine 
denk gelmektedir (Usta, 2013:87). Ayrıca bu aşamaya kamu politikasında siyasa 
oluşturma süreci üzerinden de bakılabilir. Buna göre “ex-ante” yani olaydan 
önce yapılan (uygulama öncesi) değerlendirme, alternatif siyasa tercihleri 
açısından analitik olarak daha saydam, daha öngörülebilir ve siyasi olarak 
daha tartışılabilir olanın seçilmesi için uygun zemin oluşturmayı sağlamaktadır 
(Demir, 2011:116). 

Tartışma: Krizin öngörülebilmesine ilişkin temel gereklilik bu alanda 
yapılması gereken yatırımların yeterliliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu yatırımlar 
bazen kriz ortamı yokken etkisiz, gereksiz veya masraflı bulunabilmektedir. 
Oysaki bu alanda yapılan yatırımların gerçek etki ve verimlikleri kriz ortamında 
anlaşılmaktadır. Temelde NPM’nin bu alanda yapılması gereken yatırımlara 
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kriz ortamı yokken sıcak bakmadığı çok açıktır. Fakat bu tür kurumlara krizden 
önce ihtiyaç olduğu, krizin sonuçları üzerinden daha iyi anlaşılabilmektedir. 

2. (CMP): Krize hazırlık ve engelleme safhası: Öncül sinyalleri takip 
eden uzman bir ekip ve sistemler, işler hale geldikten sonra diğer aşama olan 
krize hazırlık ve engelleme safhasına geçilmektedir (Coombs, 2015: 9).

(NPM): Kriz yönetim sürecinin ikinci maddesine ilişkin NPM görüşleri;
·	 Askeri tarzda büyük yapılı organizasyonlardan kaçınılmalı ve daha önce 

rüştünü ispatlamış özel sektör yönetim araçlarının kullanılması gerekmektedir 
(Hood, 1991: 5).

·	 Aşırı büyüyen ve hantallaşan devletin çoğu gereksiz kuruluşları 
özelleştirilmeli ve piyasayla bütünleşmelidir (Tortop, vd., 2016: 365).

·	 Faaliyet alanları bakımından devletin küçültülmesi ve özellikle 
ekonomik alandan çıkartılması gerekmektedir (Aksoy, 1995; Uysal, 2020).

·	 Büyük, hantal ve katı hiyerarşik bürokrasiler yerine zarif, düz ve otonom 
örgütlenme yapısına gidilmesi elzemdir (Bilgiç, 2011: 97).

PPP (Soru Odaklı): Bu kademe kamu politikası sürecinde politika 
paketi ve politika paketinin yasal metinlere ve kural setlerine dönüştürülmesi 
aşamasına tekabül etmektedir (Yıldız ve Sobacı, 2013: 54-55). Buna göre, kamu 
politikaları hedefli bir yaklaşım sonucunda ortaya çıkmaktadır. Zira belirsiz ve 
tesadüfi kararlar değildir (Babaoğlu, 2017:513).

Tartışma: Bazı büyük ölçekli kamu kurumlarının küçültülmesi her 
durumda avantaj yaratmamaktadır. Özellikle afet, felaket, göç ve kriz 
durumlarında bu tür kamusal kurumların sahip oldukları yönetsel kapasite 
araç, nitelikli iş gücü ve eğitimli personel sayesinde krizler daha kolay 
yönetilebilmektedir. Üzerinde yeniden düşünülmesi gereken bir mesele de 
özelleştirmedir. Özelleştirmenin temelde devletin kamusal hizmet sunan önemli 
bir aktör olma kimliğini zayıflatarak sermayenin kullanım alanına dâhil edici 
işlevine odaklanmak oldukça önem arz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ve 
azgelişmiş ülkelere, büyüme ve kalkınma meselesinde, kamunun nasıl daha iyi 
yönetilebileceğine ilişkin reçete edilen özelleştirme tavsiyesinin, aslında devleti 
ve kamu yönetimini kamusal hizmet üretme amacından uzaklaştırarak piyasa 
aktörlerine bağımlı hale getirdiğini pekâlâ görmek gerekir. Zira kamu politikası 
bir bütündür. Buna göre, planlama, program ve projelerin birlikte ele alınması ve 
kamucu-sosyal devlet unsurlarının ön plana çıkarılması gerekmektedir (Çiner, 
2020:15). Dolayısıyla stratejik önemi bulunan kurumların özelleştirilmesi devlet 
ve toplum yaşamı için her zaman doğru sonuçlar üretmeyebilir. Bunun yansıra 
kriz dönemleri göz önüne alındığında stratejik kurumların merkezi idarenin 
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otoritesi altında olmasının büyük avantaj sağlayacağı göz ardı edilmemelidir 
(Kovac vd., 2020:52).

3. (CMP): Oluşan zararların sınırlandırılması: Gelinen aşamada 
öncü emareler iyi takip edilememiş veya tüm çabalara rağmen krizin ortaya 
çıkması engellenememiştir. Ortaya çıkan bazı etkenler kriz tehdidinin daha 
fazla somutlaşmasına yol açmaktadır. Bu durumda örgütün en az zararla 
mevcut sorundan kurtulabilmesi için, krizin etkilerinin daha da büyük boyutlara 
varmasını engellemek gerekmektedir (Fitzpatrick, 1995: 33).

NPM: Kriz yönetim sürecinin üçüncü maddesine ilişkin NPM görüşleri;
·	 Piyasa mekanizmalarına öncelik vermek için merkezin gücü 

zayıflatılmalıdır. Devlet yerelleşmelidir (Üstüner, 2012: 396).
·	 Kamusal hizmetlerin verilmesinde, piyasa mekanizmalarından daha 

fazla faydalanılması önemlidir (Eryılmaz, 2016: 98).
·	 Sözleşme ve sözleşme benzeri yapıların, hiyerarşik ilişkilerin yerine 

tercih edilmesi gerekmektedir ve müşteri odaklı düşünülmelidir (Christensen, 
2012:4).

·	 Çıktılara ve çalışanların performanslarının arttırılmasına önem vermek 
önceliklidir (Yayman, 2016: 238).

PPP (Soru Odaklı): Bu aşama kamu politikası sürecinde oldukça kritik bir 
yer olan politika uygulama sürecine tekabül etmektedir. Buna göre belirlenen 
politikaların hayata geçirilmesi için sektörel politika uygulayıcıları (kamu 
sektörü, özel sektör) belirlenmektedir. Bunun yansıra sorun algısı ve analizi 
açısından politika mobilizasyonu da ayrıca önem kazanmaktadır (Yıldız ve 
Sobacı, 2013: 57).

Tartışma: Krizler etkileri ve yarattığı büyük panik ortamı sebebiyle 
merkezi kararların alınmasını zorunlu kılabilmektedir. Zayıf bir merkezin 
kriz karşısında çaresiz kalmaması olanaksızdır. Her koşulda yerelleşme 
ve merkezin zayıflatılması mesajı veren NPM kriz durumlarında öncelikli 
tercih edilecek bir yönetimin imkân ve koşullarına sahip değildir. Yerelleşme 
politikaları kriz ortamında ihtiyaç duyulan merkezi idareye ilişkin boşluklar 
oluşturmaktadır. Bu boşluklar alınması gereken acil ve tutarlı kamu politikaları 
ve mobilizasyon açısından zafiyet oluşturmaktadır. Piyasa mekanizmalarının 
birincil önceliği, kamu yararı oluşturmak değildir. Temel motivasyonu kazanç 
elde etmek olan piyasa mekanizmalarının kriz ortamında beklenen hizmetlerin 
sunulması açısından istenen düzeyde olmaları pek mümkün görünmemektedir. 
Bu yönetim anlayışında, olağan dönemlerde olduğu gibi kriz zamanlarında 
da vatandaşlık kimliğinin müşteri kimliğine feda edilmesi veya özel sektör 
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uygulamalarının kriz süresince de uygulanmaya devam edilmesi yönetimde 
ve hizmetin içeriğinde zaaflar doğurabilmektedir. Kriz dönemlerinde piyasa 
mekanizmalarının tercih edilmesi, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında 
handikaplar doğurabilmektedir. Sözleşme esaslı yürütülen kamu hizmetlerinin 
kapsamı, doğal olarak sözleşmeye ilişkin belirtilen unsurlarla sınırlı olmaktadır. 
Oysaki kriz süreçlerinde sözleşmede belirtilmeyen fakat acil bir şekilde 
uygulanması gereken pek çok husus ortaya çıkmaktadır. Kriz yönetimi bir 
süreçtir, sadece çıktılarla ilgilenmek kriz yönetimi açısından sorunludur. Kriz 
dönemlerinde hiyerarşik yapının bozulması bir dezavantajdır, yönetilebilirliği 
güçleştiren bir olgudur.

4. (CMP): İyileşme ve normale dönüş: Kriz kaynaklı oluşan zararın en 
aza indirgenmesi ve krizin atlatılmasından sonra organizasyonun/örgütün bir 
an önce normal işleyişine dönmesi önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. Kriz 
dönemlerinde örgütsel sistemde ciddi sorunlar oraya çıkabilmektedir (Haşit, 
2019: 40).

NPM: Kriz yönetim sürecinin dördüncü maddesine ilişkin NPM görüşleri;
·	 Tek elden yönetilen merkeziyetçi yapılardan uzak durulmalı, merkezi 

olmayan bütçeler üzerinde yoğunlaşmalı ve faaliyet gösterilmelidir. Sözleşmeli 
hizmet alımının getireceği avantajlarından yararlanılmalıdır. İşletme temelli 
düşünülmelidir (Diefenbach, 2009: 894).

·	 Var olan kısıtlı kaynakların kullanım ve dağıtımında olabildiğince 
tutumlu ve disiplinli davranılmalı, buna ek olarak etkinlik ve verimliliğe daha 
fazla dikkat edilmelidir (Kalfa,  2011:410).

·	 Devlet kurum ve kuruluşları özel sektörde kullanılan yöntemleri 
uygulayarak çözüm sunmalıdır (Çevik, 2013: 64; Telsaç, 2020: 10).

PPP (Soru Odaklı): Bu aşama kamu politikası sürecinde bir üst 
maddeyle benzer şekilde politika uygulama sürecine ve aynı zamanda politika 
mobilizasyonuna denk gelmektedir. Bu süreçte kurumsal kültür, eşgüdüm 
(uygulayıcılar arasında uyum) ve örgütsel yapı önem kazanmaktadır. Bu anlamda 
politika analizi yapabilme kapasitesi ve sorun algısı önem kazanmaktadır (Yıldız 
ve Sobacı, 2013: 57).

Tartışma: Çok parçalı bir karar verme modeli uygulama açısından eşgüdüm 
sorunlarına sebep olabilir ve klasik yönetim yapılarına göre daha karmaşık bir 
ortam yaratabilir (Bayırbağ, 2020:42). Oysaki kriz yönetimi açısından güçlü 
bir karar mekanizması son derece önemlidir (Bakır, 2020:431). Kaynakların 
kullanımı ve dağıtımı konusunda NPM’nin aşırı etkinlik ve verimlilik vurgusu 
yapması ilgi çekici olmakla birlikte, etkinlik ve verimliliği istenen şeyin açıklığa 
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kavuşturulması da önem arz etmektedir. Kriz ortamında oluşan olumsuzlukların 
giderilmesi aşamasında merkezi yönetimlerin düşüneceği son şey işletme 
esasları olmalıdır. Öncelikli olarak, tüm iktisadi imkânlar seferber edilerek 
krizin etkileri azaltılmaya ve yurttaşların ihtiyaç ve beklentileri karşılanmaya 
çalışılmalıdır. Özel sektör yöntem ve uygulamalarının normale dönüş açısından 
gerekli olan kapasiteye sahip olmaması, krize karşı direnci zayıflatabilmektedir. 
Özel sektörün iktisadi toparlanmaya ilişkin savları, kriz süreç ve sonrasında 
yıpranan ve devletin yardımlarına ihtiyaç duyan yurttaşlar açısından menfi 
sonuçlar oluşturabilmektedir.  Zira devlet için her koşulda temel hareket noktası 
kamu yararıdır. Devlet kamu yararını öncelemek ve kamu değeri oluşturmak, 
yurttaşların yaşamlarına doğrudan temas etmekle beklentileri karşılayabilecek 
ve ortak yaşam alanlarını güçlü bir biçimde var edebilecektir.

5. (CMP): Sonuçların değerlendirilmesi ve öğrenme: Kriz yönetim 
sürecinin son basamağında öğrenme ve değerlendirme aşamaları bulunmaktadır. 
Kriz dönemlerinde, krizlerden hangi derslerin çıkarıldığını ve gelecekte bu 
tecrübelerin nasıl kullanabileceğini, kriz süresince kullanılan kriz yönetim 
stratejilerinin etkinliğini, başka hangi alanlarda daha iyi bir kriz yönetim 
stratejisine ihtiyaç duyabileceğini sorgulayan bu aşamada amaç, alınan karar 
ve tedbirlerin değerlendirilerek daha sonra karşılaşılabilecek krizlerle daha iyi 
mücadele etmeyi ve elde edilen tecrübeyi sahaya aktarmayı hedeflemektedir 
(Mitroff, vd., 1987:284). 

NPM: Kriz yönetim sürecinin beşinci maddesine ilişkin NPM görüşleri;
·	 Devlet kamusal hizmetlerin finansmanını sağlarken kazanç sağlayacak 

şekilde benzeri özel sektör uygulamalarına göre hareket etmeli ve piyasa 
ekonomisinin argümanlarını devreye sokmalıdır (Christensen ve Lenreid, 2012: 
19).

PPP (Soru Odaklı): Kamu politikası sürecinin son basamağı, kısmen yeni 
sorular (eski politikaların yarattığı beklentiler), politika sonuçları ve politika 
çıktıları neticesinde oluşan değerlendirme sürecine tekabül etmektedir. Buna 
göre politika başarısızlıkları, dışsal etkiler, oluşan sonuçlara ilişkin politika etki 
analizleri ve izleme/denetleme safhaları yer almaktadır (Gül, 2015: 18).

Tartışma: Döngü maalesef değişmemektedir. NPM’nin devlet için 
çizdiği işletme perspektifi yaşanan krizlerden sonra dahi vatandaş eksenli 
olmaktan ziyade piyasa eksenli olmaktadır. Krizler atlatıldıktan sonra hiçbir 
şey olmamış gibi ekonomi açısından tekrar liberal politikalara hızlı ve 
keskin bir dönüş yapılmaktadır. Bir anlamda piyasa mekanizmaları devreye 
sokulmaktadır. Devlet devretmemesi gereken bazı temel hizmetleri özel 
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sektöre devretmekte, bu hizmetler özel sektör eliyle yerine getirilmektedir. 
Devletin temel vazife alanlarına minimal devlet olgusuyla yaklaşılmakta ve 
ortaya kriz dönemlerinde yetersiz kalan kurumlar ve girişimler çıkmaktadır. 
Oysaki kamu politikası açısından krizin sonuçlarına ilişkin doğru yapılan etki 
analizleri daha farklı sonuçlar üretebilecek, kamu eksenli bir yönetim anlayışına 
geri dönüşü sağlayabilecektir (Kandeğer ve Telsaç, 2022a:170; Kandeğer ve 
Telsaç, 2022b: 547). Hülasa, kamu politikası ve kriz yönetimi olguları üzerinde 
yeniden düşünmek, olağan/olağan dışı zamanlarda odak nokta olarak kamucu 
bir perspektifle hareket etmek, toplumsal yaşam alanlarının ihtiyaçlarına ve 
beklentilerine cevap verebilecektir.

4. Bitirirken…

Dünyada son 40 yıldır tüm şiddetiyle esen neoliberal dalga birçok alanda 
olduğu gibi kamu politikalarının da bu eksende inşa edilmesi gerektiğine dair 
bir yaklaşıma denk düşmektedir. Neoliberal anlayışın öngördüğü minimal 
devlet yaklaşımı, bu paradigmanın içinden biçimlenmiş bir kamu politikası 
anlayışını kamucu politikalara önceleyerek piyasa dinamikleriyle uyumlu kamu 
politikalarının benimsenmesine alan açmaktadır. Hem kamu politikaları hem de 
bir tarafıyla bu politikalarla ilişkili olan kriz yönetimi ve süreçlerinin minimal 
devletin ve de yeni kamu yönetimi yaklaşımının bünyesine dâhil edilerek 
anlamlandırılması, kuşkusuz kamucu anlayış ve yaklaşımları gündem dışı 
bırakmaktadır. Bu durum aynı zamanda devleti minimalize edici politikalarla 
birlikte kamusal fayda anlayışının ve niteliğinin alanını ve içeriğini oldukça 
daralmaktadır. 

Temel olarak devletin sınırlandırılması, kamu hizmetlerinin parçalanması, 
geri çekilmesi ya da seyreltilmesi tartışmalarının dayanak noktası büyük ölçüde 
hem kuramsal hem de pratik açıdan neoliberal politikalara ve yeni kamu yönetimi 
anlayışına dayanmaktadır. Fakat liberal politikalar ekseninde şekillenen NPM 
kriz yönetimine ilişkin ne tür çözümler sunmaktadır? Tartışmanın odak noktası 
burasıdır. Kamu sektörünün bir işletme gibi yönetilmesi devletin varlık koşulunu 
zayıflatmaktadır. Devletin temel amacı kamu yararı olmalıdır. Kriz süreçlerine 
ilişkin üretilen kamu politikaları, yurttaşların beklentileri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda oluşturularak sahadaki uygulanma şekline ve/veya uygulayıcılara 
da önemli bir geri besleme sağlayacaktır. Denilebilir ki, olağan dönemler kadar 
kriz anlarında da toplumsal yaşamın ihtiyaç duyduğu şeyin “dümen tutan elden 
daha fazla kürek çeken elde” saklı olduğudur zira kürek çeken el dinamik bir 
güç ortaya çıkarmaktadır.
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Bu bağlamda; kamu yönetiminin üstlenmesi gereken, toplumsal çıkarı/
iyiliği önceleyen kamusal nitelikli politikalar ve de hizmetler, piyasacı 
bir yaklaşımın içerisine yerleştirilerek etkinleştirildiğinde, ortak yaşamın 
ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verme imkân ve koşullarını da zayıflatmaktadır. 
Dahası kriz sürecinde de öncelikli hedef olması gereken kamusal faydaya 
hizmet etmemektedir. Özelleştirilen bazı kurumlar, özellikle küresel şirketlerin 
eline geçenler,  kriz anında stratejik açıklara neden olmakta ve piyasa 
mekanizmalarına, taşeron firmalara, küresel aktörlere vb., olan bağlılık çözüme 
ilişkin sınırlar oluşturmakta, kamu yönetiminin müdahale etme, önleme ve 
sürdürülebilir kılma araçlarını zayıflatmaktadır. Kapasitesi zayıflamış bir kamu 
yönetimi nihai olarak toplumsal ihtiyaca ve ortak faydaya uygun bir kamu 
politikasından mahrum bırakılmaktadır. 

Kamu politikasının temel amaçlarından olan kamusal yararı gerçekleştirmek 
ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak adına yapılacak ilk tercihlerden biri kuşkusuz 
kamu yönetimini gerçek anlamda kamucu politikalar inşa edecek bir biçimde 
yeniden yapılandırmak ve kriz anlarına hızlı ve etkili müdahale edebilecek, etkin 
kriz yönetim süreci ortaya koyabilecek bir yönetim anlayışı ve yapısı kazandırmak 
olacaktır. Dolayısıyla etkinlik, verimlilik söylemleri üzerinden renklendirilen 
yeni kamu yönetimi ya da kamu işletmeciliği yaklaşımına uygun bir devlet 
paradigmasına değil kamusal yönetim ve hizmet anlayışına uygun, yaşamın her 
alanında sağlıklı ve uyumlu bir birlikteliği inşa edecek, toplumsal ihtiyaç ve 
beklentilere cevap verebilecek bir anlamda “neo refah devleti” paradigmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal yaşamın sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının 
en önemli dayanağı, kamusal yararı/iyiliği ve toplum sağlığını gözetecek bir 
kamu yönetim anlayışının ve kamusal politikaların varlığıdır. Bu varlığın yaşam 
alanı kuşkusuz devletin yaşam alanı ile kesişmektedir. Bu kesişmenin anlam 
dünyası, piyasa aktörlerinin ihtiyaçlarına uygun olan minimal/neo liberal devlet 
olmaktan ziyade, kamusal hizmetleri kamu politikalarının merkezine alan, refah 
üreten, ihtiyaçlara cevap verebilen bir devlet paradigmasına duyulan şiddetli 
ihtiyaçtır. 

Son söz olarak, kamu politikalarının inşa edilme süreci, genellikle üst 
yönetimden bir başka deyişle iktidar güçleri ve bürokratik seçkinler arasında 
yapılan ve dar alanda gerçekleşen bir zemin üzerinde gerçekleşmektedir. Oysaki 
politika yapım süreci üst yönetimdeki güçlerle sınırlı olmayan, alt politika 
yapıcıları olarak siyasi partiler, sivil toplum ve meslek örgütleri, baskı ve çıkar 
grupları gibi siyasal ve toplumsal dinamiklerin de bu sürece dâhil olduğu daha 
geniş bir zeminde kurulmak zorundadır.  Bu zeminde üretilebilecek politikalar 
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toplumsal ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri karşılayabilecek düzeyde daha 
makul sonuçların imkân ve koşullarını yaratabilecek, dahası kamu çıkarın 
gerçekleşmesine ve toplumsal yaşamın sürdürülebilir kılınmasına anlamlı bir 
katkı sunabilecektir. 
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